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Feliz 2015!

Alegria e muita diversão
na festa de Natal
das crianças
Realizada no dia 12 de dezembro, a festa para
as crianças premiadas no Concurso de Desenho
Natal 2014 teve como principal ingrediente a
alegria da criançada.
Ao som de muita música, a programação incluiu
maquiagem infantil, pintura nos cabelos e se
divertiu no pula-pula, piscina de bolinhas, cama elástica, além do tradicional passeio
de ônibus pelo lavador da unidade Brás.
Não faltaram diversões. A novidade ficou por conta da peça teatral encenada por
atores da Trupe Sinhá Zózima, sobre o tema “Água”, que provocou muita interação
durante a apresentação.
Outro ponto alto da comemoração foi a chegada do Papai Noel, que distribui presentes para todas as
crianças.
Como em toda boa festa, a mesa foi farta: muitos doces, sanduíches, mini-pizzas, hambúrgueres e
refrigerantes.
Acesse a página www.facebook.com/pages/GRUPO-VIP-EM-AÇÃO e veja muito
mais.
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Missas e teatro encerram
o ano de 2014
Seguindo a tradição, no mês de dezembro foram celebradas
missas nas unidades do Grupo VIP. Nas unidades Itaim e
A.E. Carvalho, uma peça teatral foi encenada pelas crianças da Entidade Dom Bosco. Na M´Boi Mirim a
missa foi presidida pelo Padre Marcos, da Paróquia Nossa Senhora do Guadalupe, e no final houve uma
apresentação teatral dos jovens da paróquia.

Segurança, Saúde e Meio
Ambiente em destaque
Em dezembro aconteceu em todas as unidades do
Grupo VIP a SIPAT – Semana Interna de Prevenção
de Acidentes do Trabalho, que teve como tema
“Segurança, Saúde e Meio Ambiente são atos de responsabilidade”.
Durante uma semana muitas palestras foram realizadas abordando temas variados, como estresse
no trânsito, saúde do homem, legislação no trânsito, higiene bucal, álcool e drogas, DST/AIDS, uso
consciente de água, utilização dos EPIs – Equipamentos de Proteção Individual e utilização da faixa
de pedestres. As apresentações foram importantes para transmitir ensinamentos e permitir a reflexão
sobre os cuidados com a segurança e com a saúde, em casa e no ambiente de trabalho.
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Capacitando equipes
na unidade Imperador
Durante os meses de novembro e dezembro, foram
realizados treinamentos práticos e teóricos na
unidade Imperador.
“São treinamentos importantes, que agregam
conhecimentos. Em todos eles, os resultados foram
muito bons”, comenta Elias Teixeira, técnico de
Segurança do Trabalho.

Simulado anual de evacuação geral das áreas em caso de incêndio na
unidade. Uma oportunidade para analisar pontos positivos e os que
precisam ser melhorados para garantir a integridade do colaborador em
caso de alguma ocorrência na unidade

Simulado de contenção de vazamento de produtos
químicos agregou muito conhecimento para os
participantes, contribuindo para a preservação do meio
ambiente

Líderes do setor da Manutenção participam de treinamento
sobre Relacionamento Interpessoal desenvolvendo habilidades
para melhorar o relacionamento no ambiente de trabalho

Nova turma começa
treinamento na
Escolinha
No dia15 de dezembro, 85 colaboradores
das unidades Brás, A.E. Carvalho,
Imperador e Itaim iniciaram o treinamento
na Escola de Formação de Motorista
Profissional. É uma ótima oportunidade
para cobradores do Grupo VIP que têm
interesse em crescer profissionalmente.
Durante 4 meses os 23 instrutores do
Grupo VIP ministrarão treinamentos
teóricos sobre direção segura, qualidade
na prestação de serviços, psicologia
no trânsito e muitos outros, além de
atividades práticas.
“Não é simplesmente receber a
habilitação. Envolve técnicas e
conhecimentos importantes. Nossa equipe
é muito bem preparada para formá-los
nessa nova profissão”, comenta José
Amarando, instrutor na unidade A.E. Carvalho.

Instrutores focam em temas fudamentais para a profissão

4

Renovação de frota do Atende
e capacitação de motoristas
Em dezembro, 26 vans do Serviço Atende foram substituídas
por modelos novos do tipo Sprinter, e já estão em atividade na
unidade Brás.
As aquisições fazem parte do programa de renovação de frota
do Grupo VIP, cumprindo à risca o cronograma exigido pela SPTrans.
Além da mudança do modelo do veículo, a compra de um novo tipo de
elevador e a modificação da posição de instalação do TD (Transmissão
de Dados) do AVL, tiveram aprovação unânime da engenharia da
SPTrans.
“Essas modificações foram muito elogiadas pela equipe da SPTrans.
Disseram, inclusive, que a partir de agora exigirão de todas as outras
empresas o uso desse mesmo tipo de elevador e também a mudança de
posição do TD”, diz José Luiz Filho, gerente de Manutenção da unidade
Brás.
Para José Luiz, esse resultado é fruto de um trabalho em equipe, que
contou com o empenho de muitos colaboradores. Entre eles, Erbeson,
do COC (Centro Operacional de Controle), na interação entre o Grupo
VIP e a SPTrans e Clóvis, Gibeon, José Aparecido, Cícero e Silvio, que
fizeram um excelente trabalho na pintura e estamparia desses novos
veículos.
Para completar todo o processo, os 140 motoristas do Serviço Atende
passaram por treinamentos práticos nos dias 3 a 5 de dezembro, sobre o
uso manual e elétrico dos novos elevadores das novas vans Sprinter.

Proximidade com novo
fornecedor para melhorias
Colaboradores da área de Manutenção da unidade
A.E. Carvalho visitaram recentemente uma empresa
de recapagem de pneus na Zona Sul. Sebastião
Afonso dos Santos (gerente), Antônio Medeiros
(controlador) e Allison Andric da Silva (auxiliar de
controle), conheceram as instalações da empresa,
os treinamentos
ministrados a seus
colaboradores e
os seus programas
ambientais. Além
disso, receberam
importantes
informações
sobre o produto
para obter
os melhores
resultados
em custos e
benefícios para o
Grupo VIP.

Aprovação total da SPTrans do resultado
final

Emerson e Gisele, motoristas do
Atende, auxiliando no treinamento

Técnicas para uso correto do novo
elevador

Qualificando a equipe
Em dezembro, duas palestras foram
promovidas por empresas fornecedoras
de cardã, amortecedores e freios aos
mecânicos e eletricistas da unidade
Pinedo. Os participantes reciclaram seus
conhecimentos e sairam muito satisfeitos.

Oportunidade
para atualizar
conhecimentos
em palestras
sobre freios
(acima) e cardã
e amortecedores
(à esq.)
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INGREDIENTES
Para o creme
• 1 kg de cobertura de chocolate tipo blend
(mistura de chocolate ao leite e meio amargo)
• 2 latas de creme de leite com soro (600 g)
• 2 colheres (sopa) de licor de laranja
• 1 ¼ xícara (chá) de laranja cristalizada picada
(200 g)
Montagem
• 30 unidades de biscoito champagne com açúcar
fino cortados ao meio (270 g)
• 1 xícara de café preparado (200 ml)
• 2 colheres (sopa) de licor de laranja
MODO DE PREPARO
Prepare o creme: em uma tigela grande, misture
o chocolate picado e o creme de leite e leve ao
micro-ondas em potência média (50 %) por 4
minutos, parando de 1 em 1 minuto e mexendo
nos intervalos até derreter por completo. Misture
o licor e reserve 1/3 deste creme na geladeira.
Misture 1 xícara (chá) das laranjas cristalizadas ao
creme restante e leve à geladeira para firmar por
15 minutos.
Montagem: em uma assadeira grande, espalhe
uma camada fina de creme com laranjas
cristalizadas. Misture o café com o licor de laranja,
mergulhe rapidamente os biscoitos no café e
arrume sobre o creme de laranjas cristalizadas.
Sobre a camada de biscoitos, espalhe o restante do
creme com laranja cristalizada, coloque mais uma
camada de biscoitos embebidos e finalize com o
creme reservado. Com a ajuda de um garfo, faça
riscos decorativos no chocolate e decore com a
laranja cristalizada. Sirva gelado.
Rendimento: 14 a 16 porções
Tempo de Preparo: 30 minutos
Fonte: https://pt-br.facebook.com/nadirfigueiredo
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Férias escolares: faça
programas culturais com
seu filho
Existem inúmeros lugares interessantes na cidade
de São Paulo: exposições, aquários, museus,
parques etc. Há opções gratuitas e outras com
custo bem baixo.
Uma dica é o Museu Catavento, localizado
no Brás. Inaugurado em 2009, o museu é
interativo e oferece 240 instalações sobre ciência
e tecnologia, espalhadas por 8.000 metros
quadrados, em quatro seções: Universo, Vida,
Engenho e Sociedade.
Você e seu filho poderão tocar um meteorito de
verdade, conhecer o corpo humano por dentro,
entender como funciona um gerador de energia
e muito mais. Também entenderão como é
possível aprender ciência e se divertir ao mesmo
tempo.
Endereço: Praça Cívica Ulisses Guimarães - Parque Dom Pedro
Horário de funcionamento: De terça a domingo: 09h - 17h
Entrada (R$ 6,00) - Crianças com menos de 3 anos não pagam.
Para saber mais acesse:
http://www.cataventocultural.org.br

Foto: Bruno Mattos

Pavê Trufado

Museu Catavento: ciência e diversão
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