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COMPARTILHANDO O ESPÍRITO
NATALINO
POR ONDE PASSA
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Prevenção é fundamental
O Outubro Rosa e o Novembro Azul motivaram várias ações de
conscientização. Nas unidades M´Boi Mirim e A.E. Carvalho foram
promovidas palestras sobre a importância da prevenção do câncer
de mama e de próstata, com orientações da empresa Saúde e Vida e
da dra. Izilda Moreira, médica do trabalho. Já na unidade Pinedo os
colaboradores se vestiram de rosa para marcar a luta pelo combate
ao câncer de mama.
"A palestra
da dra. Izilda
foi muito
esclarecedora
e mostrou a
importância
de prevenir
antes que seja
tarde. Muitas pessoas
não têm conhecimento
da importância de fazer o
exame de próstata. Outros
não fazem o exame por
vergonha", comenta Estevam
do Amaral, motorista da
unidade A.E. Carvalho.

São Paulo ganha mais
1.000 ônibus novos em 2017
Uma grande renovação de frota do transporte público
municipal ocorreu em 2017. O prefeito João Dória fez o
anúncio dessa importante realização em cerimônia no dia 10
esq. para a dir.: Levi Oliveira, diretor de Planejamento
de dezembro, quando foi atingida a marca de 1.000 ônibus Da
de Transportes; José Carlos N. Martinelli, presidente da
zero quilômetro colocados em operação no ano. “O dia de
SPTrans; João Dória, prefeito Municipal; Sérgio Avelleda,
secretário de Mobilidade e Transportes; Paulo Cézar
hoje marca um fato histórico”, afirmou, destacando que se
Shingai, diretor de Operações e Francisco Christovam,
trata da maior frota em operação em qualquer cidade das
presidente da SPUrbanuss
Américas, com um total de 14.444 veículos.
O Grupo VIP deu uma contribuição para que essa meta fosse cumprida,
investindo em 120 veículos, dos quais 50 do tipo Padron e 70 superarticulados.
Além da quantidade, deve ser destacada a qualidade dos novos ônibus, que
contam com tecnologia moderna e recursos que garantem maior segurança
e conforto aos usuários. Além de estarem equipados com ar condicionado e
terem todas as condições de acessibilidade, os veículos estão preparados para
receber rede Wi-Fi e tomadas USB. Todos eles contam com motores de acordo O presidente da SPTrans,
José Carlos N. Martinelli e o
com a Norma Euro 5, que são mais econômicos e têm menor impacto na
secretário de Mobilidade e
qualidade do ar.
Transportes, Sérgio Avelleda
“São Paulo também conquista, com esses
comemoram a marca de 1000
ônibus zero quilômetro que
novos ônibus, mais atributos para convidar
entraram em operação em
os usuários a trocarem o transporte individual
2017
pelo transporte coletivo”, declarou o secretário
de Mobilidade e Transportes, Sérgio Avelleda.
“Estamos trabalhando firme para que o transporte público tenha maior
qualidade e eficiência para a população”, completou José Carlos N.
Em 2017, 70 superarticulados
Martinelli, presidente da SPTrans.
novos da VIP
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Celebrando o final de 2017 e
abrindo caminho para 2018
Para fechar o ano, muitos colaboradores participaram das tradicionais missas realizadas em todas as
unidades da empresa. Para deixar um pouco melhor a vida de quem mais precisa o Grupo VIP doou
cestas básicas para a Obra Social Dom Bosco, a Casa de Apoio Vida Divina - CAVID e a ONG Mãe que
Acolhe, além de camisetas para as crianças da entidade Dom Bosco.
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Ônibus decorados
celebram o Natal
em São Paulo
Desde o dia 09 de dezembro as noites de São
Paulo ficaram mais alegres. O motivo foram
alguns ônibus decorados com temas natalinos
que estão circulando pelas ruas da cidade. O
projeto, desenvolvido pela Prefeitura de São Paulo
em parceria com a SPTrans e as empresas de ônibus, causa
curiosidade, atrai olhares por onde passa e compartilha
bons sentimentos. Nas noites de sábado, uma frota especial
realizou uma caravana iluminada partindo da Praça Charles
Miller, na Zona Oeste, com destino à Árvore do Ibirapuera.
Um dos ônibus foi do Grupo VIP, conduzido pelo motorista
José Santos da Silva, da unidade Imperador, e pela Mamãe
Noel Sueli de Assunção da Silva, monitora da unidade A.E.
Carvalho.

Reduzindo acidentes
Um grupo de representantes da empresa
participou no dia 13/11 da palestra
organizada pelo Sindicato das Empresas
de Transporte Coletivo Urbano de
Passageiros de São Paulo (SPUrbanuss).
O tema foi a redução de acidentes, em
função do programa com esse objetivo
que vem sendo implementado pela
Prefeitura Municipal de São Paulo. Os
palestrantes foram o capitão Cunha,
chefe de Gabinete de Treinamento do
Comando de Policiamento de Trânsito
da Polícia Militar (CPTRAN) e o secretário
de Mobilidade e Transportes Sérgio
Avelleda.
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Prefeito João Dória e o secretário
de Mobilidade e Transportes
Sérgio Avelleda tiram selfies com
as pessoas presentes e com o
Papai Noel no evento de Natal
realizado no dia 09 de dezembro
no Estádio do Pacaembu

Visita de delegação nigeriana
Autoridades da Nigéria, país do centro-oeste
da África, estiveram na unidade Pinedo no dia
21/11, sendo recebidos pela diretoria do Grupo
VIP. O objetivo da visita foi conhecer de perto o
funcionamento e as características dos veículos
BRT que pretendem comprar para utilização no seu
país.
Além de conhecer as áreas de Planejamento,
Operação e Manutenção da empresa, os visitantes
fizeram um tour a bordo de um dos ônibus
superarticulados mais novos. Para completar
foram levados até o COP (Centro de Operações)
da SPTrans e recebidos pelos dirigentes Wagner

Chagas, Paulo Cézar Shingai, Aramir Lourenço e
pela equipe do setor de Comunicações da SPTrans.
“Os nigerianos ficaram maravilhados com o
ônibus e também com a forma como as atividades
do Grupo VIP são desenvolvidas”, afirma Ronei
Cavalcante, do Planejamento Operacional.

Mais conforto

Reforma para treinamento

O banheiro e o setor da
reserva dos funcionários
da Operação da unidade
M´Boi Mirim foram
renovados, oferecendo
mais conforto aos
colaboradores. Foi
colocado piso de granito e
toda a área foi pintada.

A equipe de Manutenção da unidade Imperador,
liderada por Odair Olah, executou uma reforma
completa no ônibus que é utilizado para a
formação e capacitação dos colaboradores. O
veículo agora está com as condições ideais para o
treinamento, além de ter ficado muito bonito.

Reconhecimento
pela atuação
em prol do idoso
Os motoristas Wilson Antonio da Silva e Ricardo
dos Santos Brito receberam uma homenagem
do Conselho dos Idosos. O reconhecimento
se deve à atenção que dão aos passageiros,
especialmente aos idosos, acolhidos com respeito
e zelo.
O evento foi prestigiado pelo secretário municipal
de Transportes, Sérgio Avelleda, e pelo diretor de
Operações da SPTrans, Paulo Cézar Shingai.
Para surpresa dos homenageados, foram
convidados Maria Josina Lima da Silva, mãe
de Wilson, e
Fernando Cesar
de Brito, pai de
Ricardo, que
se sentiram
orgulhosos de
seus filhos.

Conscientização
Violência contra a Mulher foi o tema de uma
palestra para 55 colaboradores da unidade Pinedo,
entre motoristas, cobradores, fiscais administrativos
e assistente social. Realizada no dia 01/11, essa
atividade de conscientização foi conduzida pela
delegada titular da 6ª Delegacia das Mulheres,
Juliana L. Bussacos.

Informações preciosas sobre violência contra a mulher
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Gerentes informados
sobre eSocial
Todos os gerentes
do Grupo VIP estão
assistindo a palestras
para entender o
sistema eSocial.
Esse sistema deve
ser usado por todas
as empresas para
transmitir ao governo
informações relativas aos trabalhadores, como contribuições
previdenciárias, folha de pagamento, comunicações de
acidente de trabalho, aviso prévio e outras.
“Como responsáveis pela gestão de pessoas, todos os
gerentes precisam conhecer o eSocial”, diz Manoel Ferreira de
Castro Neto, encarregado de Departamento Pessoal.

O Grupo VIP
deseja a toda
a sua equipe e
aos familiares
Boas Festas e um
Ótimo 2018!

Expediente

e-mail: editoracla@editoracla.com.br

Publicação interna do Grupo VIP

Impressão: OM Editorial

Distribuição Interna e Gratuita

Tiragem: 8.500 exemplares

Endereço: Rua José de Alencar, 25 – Brás – 03052-020 Contribuíram espontaneamente nesta edição: Douglas
Responsáveis: André Prestes/Ricardo Mendonça Fojo
e-mail: jornalvip@consorcioplus.com.br
Textos: Cristina Bragato
Produção: Editora CLA

Ferreira da Silva, coordenador de T&D e a equipe; Lucélia
Ribeiro, analista de RH Júnior; Maria Cecília S. Meira,
coordenadora de R&S e a equipe; Margarete de Souza,
coordenadora do Serviço Social e a equipe; Fábio Silva,
cobrador da unidade Pinedo, autor da foto de capa; José
Mauro motorista da unidade Pinedo e todos os demais
colaboradores citados nas matérias.

Desenvolver RH

Final de ano:
momento de
reflexão!
Todo final de ano
chega repleto de reflexões, que nos
levam a uma autoanálise do que
vivemos nesses 365 dias e do que este
ano nos proporcionou.
Diversas situações, momentos difíceis,
alegrias, decepções, superações e
amadurecimento muitas vezes nos
trazem a possibilidade de buscar novas
oportunidades no ano que
está por vir.
O término de um ciclo é o que deve
simbolizar o fim de mais um ano.
Por isso, busque avaliar todos os
aspectos de sua vida que necessitam
ser modificados, que lhe causam
desconforto. Afinal, um novo ano só
ocorrerá caso existam mudanças nas
velhas atitudes já vividas.
Veja a seguir algumas sugestões de
novas atitudes para 2018:
• Em toda situação negativa, avalie,
aprenda e transforme-a em algo
positivo;
• Valorize suas ideias. Acredite em
você!
• Chore quando necessário, porém
tente mudar a sua realidade. Aja!
• Cultive o bom humor, o sorriso e a
alegria. O bem deve contagiar os
demais;
• Ouça com zelo o que lhe é dito. Dê
atenção às pessoas;
• Seja gentil com os demais, coopere
e seja participativo;
• Comprometa-se com as coisas.
Faça mais do que esperam de você;
• Cuide-se. Saúde é essencial. Goste
e cuide da sua imagem;
• Não fique só reclamando da vida,
busque ser a diferença que espera.
Projete melhorias para o ano novo
que está chegando. Deseje sempre o
melhor para si e para o outro.
Pratique esta ação!
Camilla Barcellos, analista de RH, e Karen
Carvalho, assistente de RH
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