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Motoristas e manobristas
bem informados sobre
mudanças na Lei de trânsito
Os motoristas e manobristas de todas as unidades passaram por um treinamento sobre as principais
mudanças provocadas pela Lei 13.281/16. Tendo como objetivo diminuir acidentes, essa lei endureceu as
punições para algumas infrações de trânsito.
O intuito do treinamento foi orientar os colaboradores sobre as multas, penalidades e medidas
administrativas previstas na lei, que podem trazer consequências muito negativas, como a suspensão da
habilitação por 6 meses.

Diversão com responsabilidade
para manter a saúde
Na segunda semana de fevereiro, pouco antes do Carnaval,
aconteceu a tradicional Campanha de Prevenção a Doenças
Sexualmente Transmissíveis (DSTs) e à AIDS. Com a distribuição
de preservativos e materiais informativos, essa foi mais uma
parceria de sucesso entre o Grupo VIP em Ação e o Centro de
Testagem e Aconselhamento (CTA).

Saúde e segurança
são temas de palestra
Expediente
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Colaboradores do período noturno da unidade M´Boi Mirim
assistiram a palestra preventiva sobre saúde e segurança do trabalho.
Nela, o técnico de Segurança Gilmar Costa da Silva tratou de
temas fundamentais, como o uso correto de EPIs (Equipamentos de
Proteção Individual), a ordem de serviço e a utilização da faixa de
pedestres.

Fiscais aperfeiçoam
conhecimentos
Em janeiro, os fiscais de tráfego de todas as unidades
passaram por treinamento sobre os procedimentos de
tráfego, seguindo as normas da ISO 9001 (Qualidade)
e ISO 14001 (Ambiental). Os principais objetivos do
treinamento foram garantir a uniformidade nos processos
das operações, melhorar a qualidade dos serviços
prestados, aumentar a satisfação dos clientes e contribuir
para os bons resultados da empresa.

“O treinamento foi muito positivo e bem
elaborado. Ajudou a esclarecer dúvidas e a
aumentar conhecimentos para o dia a dia”,
relata Claudeildo Lima Vilar, fiscal líder da linha
4313, na unidade Imperador.

8 de março: Dia
Internacional da Mulher
O Grupo VIP presta sua homenagem a todas as suas
colaboradoras, que são destaque em diversas áreas da empresa
e muitas vezes ocupam profissões que antes eram consideradas
exclusivas dos homens. São mulheres que batalham para
alcançar seus objetivos todos os dias, com talento, garra e
competência, além de um sutil toque de charme e delicadeza.
Essa data, que celebra os direitos das mulheres, relembra
um terrível caso de violência contra trabalhadoras de uma
fábrica em Nova York, nos Estados Unidos, ocorrido em
1857. Elas reivindicavam melhores condições de trabalho,
mas o proprietário reagiu de forma brutal: trancou as portas
da empresa e ateou fogo nela, provocando a morte de 129
mulheres.
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Desenvolver RH

Reflexão

O que vocês têm preparado para esse ano que
começou? Quais os planos, as conquistas e os sonhos? Pensando
nisso, queremos compartilhar uma mensagem para que vocês
busquem realizar tudo o que têm planejado, mas que, também,
busquem ser pessoas melhores.
Não fixem seus objetivos com base no que os outros acham
importante. Só vocês estão em condições de escolher o que é
melhor para vocês.
Deem valor e respeitem as coisas mais queridas aos seus corações.
Apeguem-se a elas como a própria vida. Sem elas a vida carece
de sentido.
Não deixem que a vida escorra entre os dedos por viverem no
passado ou no futuro. Se viverem um dia de cada vez, viverão
todos os dias de suas vidas.
Não desistam quando ainda são capazes de um esforço a mais.
Nada termina até o momento em que se deixa de tentar.
Não temam admitir que não são perfeitos.
Não temam enfrentar riscos. É correndo riscos que aprendemos a
ser valentes.
Não excluam o amor de suas vidas dizendo que não se pode
encontrá-lo.
A melhor forma de receber amor é dá-lo e a forma mais rápida de
ficar sem amor é se apegar a si próprio.
Não corram tanto pela vida a ponto de esquecerem onde
estiveram e para onde vão.
Não tenham medo de aprender. O conhecimento é leve. É um
tesouro que se carrega facilmente.
Não usem imprudentemente o tempo ou as palavras. Não se
podem recuperar. A vida não é uma corrida, mas sim uma viagem
que deve ser desfrutada a cada passo.
Texto do autor Brian Dyson, publicado no blog de Jordan Augusto, adaptado
por Grazielli Afonso, analista de Recursos Humanos Jr.

Política Integrada da Qualidade
e Ambiental do Grupo VIP
•

Prestar serviços de transporte coletivo buscando o
atendimento às necessidades e expectativas dos clientes;

•

Desenvolver permanentemente o potencial humano dos seus
funcionários;

•

Melhorar continuamente seus serviços e processos;

•

Comprometer-se com a preservação do meio ambiente,
prevenindo a poluição do ar, contaminação do solo e águas,
respeitando a legislação e as outras partes interessadas.

IRPF 2017:
comece a
se preparar
Desde o dia 02
de março já é
possível entregar a
declaração anual de imposto
de renda 2017, referente aos
ganhos de 2016.
Todas as pessoas que tiveram
rendimentos tributáveis acima
de R$ 28.559,70 são obrigadas
a declarar.
O prazo de entrega vai até o
dia 28 de abril.
Para fazer a sua declaração,
utilize o programa disponível
no site da Receita Federal
(www.receita.fazenda.gov.br).
Atenção
O seu informe de rendimentos,
essencial para a declaração,
poderá ser impresso no site
da empresa (www.soumaisvip.
com.br), ou retirado no
Departamento Pessoal da sua
unidade.

SGI planeja
ações de
melhoria
Em reunião recente, os
representantes da Diretoria (RDs)
discutiram ações relacionadas
a iniciativas como as auditorias
internas e externas, assim
como o Projeto Sol. O objetivo
é aprimorar, em 2017, os
resultados já conquistados
dentro do SGI – Sistema de
Gestão Integrado, em termos
da qualidade dos serviços e das
questões ambientais.
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