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Gestores e colaboradores oficializaram a campanha “Maio Amarelo” durante a comemoração do Dia do Trabalhador, no 1º de maio

Empresa Vitória e AFEV festejam
o Dia do Trabalhador

Vestindo camisas temáticas os
colaboradores da Vitória
compareceram à sede da AFEV para
comemorar o Dia do Trabalhador. A
festa aconteceu no dia 1º de maio
promovida pela Empresa em parceria
com a Associação. Na oportunidade,
gestores e colaboradores
oficializaram a campanha “Maio
Amarelo - atenção pela vida”, por um
trânsito mais humanizado.
As atrações do 1º de maio
começaram às 10 horas no campo
da AFEV, com o amistoso entre o
time da Empresa Vitória (composto pelos jogadores que disputarão a Copa Sest
Senat 2017) e a equipe do Barra Nova. O time da Vitória venceu por 7 x 2.
Até às 15 horas, quando o evento foi encerrado, colaboradores e familiares se
divertiram ao som de Rozângela e Banda, recarregando as energias com a farta
feijoada preparada para a ocasião.

O time da Vitória que competirá
na Copa Sest Senat 2017

Encerrado Treinamento
Responsabilidade Compartilhada
No mês de abril a Empresa
Vitória cumpriu o cronograma do
treinamento de Responsabilidade
Compartilhada.
De acordo com a psicóloga,
Lygia Pessoa, foram encerradas
todas as turmas, “capacitando
toda a Operação (motorista e
cobradores) sobre a importância
de um bom relacionamento entre
motoristas e cobradores na
jornada de trabalho e na
prevenção de acidentes.”
“Durante o treinamento, o
valor da gentileza no trabalho
também foi enfatizado”, informa.

O diretor executivo, Luís Guimarães, primeiro à esquerda, em pé, participou do encerramento do treinamento

Campanha “Maio Amarelo”: a Vitória é parceira
nessa iniciativa por menos acidentes no trânsito
Solidária na campanha “Maio
Amarelo – atenção pela vida”, a
Empresa Vitória, através do
Sesmt, promoveu blitz no Parque
Albano, em parceria com a AMT
(Autarquia Municipal de Trânsito/
Caucaia). A iniciativa aconteceu
no dia 10 de maio. Na ocasião
foram entregues aos motoristas
informativos sobre a
conscientização pela redução de
acidentes no trânsito.
Segundo o site http://
maioamarelo.com/, “a Assembleia
Geral das Nações Unidas editou,
em março de 2010, uma
resolução definindo o período de
2011 a 2020 como a “Década de
Ações para a Segurança no
Trânsito”. O documento foi
elaborado com base em um
estudo da OMS (Organização
Mundial da Saúde) que
contabilizou, em 2009, cerca de
1,3 milhão de mortes por acidente
de trânsito em 178 países.
Aproximadamente 50 milhões de
pessoas sobreviveram com
sequelas.
São três mil vidas perdidas
por dia nas estradas e ruas ou a
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Colaboradores e integrantes da AMT usam camisas temáticas para chamar a atenção sobre a campanha

nona maior causa de mortes no
mundo. Os acidentes de trânsito
são o primeiro responsável por
mortes na faixa de 15 a 29 anos
de idade; o segundo, na faixa de
5 a 14 anos; e o terceiro, na
faixa de 30 a 44 anos.
Atualmente, esses acidentes
já representam um custo de US$
518 bilhões por ano ou um
percentual entre 1% e 3% do PIB
(Produto Interno Bruto) de cada
país. Se nada for feito, a OMS
estima que 1,9 milhão de pessoas

devem morrer no trânsito em
2020 (passando para a quinta
maior causa de mortalidade) e
2,4 milhões, em 2030. Nesse
período, entre 20 milhões e 50
milhões de pessoas sobreviverão
aos acidentes a cada ano com
traumatismos e ferimentos. A
intenção da ONU com a “Década
de Ação para a Segurança no
Trânsito” é poupar, por meio de
planos nacionais, regionais e
mundial, cinco milhões de vidas
até 2020.”

Vitória inicia sensibilização
para o Programa Bem Viver
No último dia 19 de abril, a gerente de DH,
Nagle Melo, e a coordenadora do Sesmt, Najla
Moreira, iniciaram o processo de sensibilização dos
colaboradores da Vitória para participarem do
Programa Bem Viver 2017.
O programa disponibiliza informação, apoio
médico, psicológico, nutricional, fisioterápico e
físico, em prol de uma vida mais saudável.
“Contamos com a parceria do Sest Senat que
traz seus profissionais à Empresa facilitando para
nosso colaborador, ajudando na sua mudança de
hábitos”, explica Najla.
“É importante destacar que a principal meta é
que nossos colaboradores tenham informação e
aparato suficiente para esta mudança. O
emagrecimento é consequência, mas pode
acontecer junto com a conquista de uma melhor
qualidade de vida. Todos os que participaram
destes encontros foram triados através dos
prontuários e atestados médicos, onde detectamos

Colaboradores com a gerente do DH durante uma das palestras de conscientização

doenças crônicas como diabetes, hipertensão,
problemas osteomusculares e obesidade. Também
contamos com a adesão espontânea, buscando a
promoção da saúde”, acrescenta.

Colaboradores da Empresa aprendem sobre o
novo simulador de direção do Sest Senat
A gerente do DH, Nagle Melo, os motoristas/
instrutores, João Silva e Luciano Abreu visitaram o
Sest Senat para aprender sobre o novo simulador
de direção.
Segundo informações na página da entidade, que
“inaugura uma nova fase na capacitação de
profissionais do transporte”. “Ao adotar Simuladores
de Direção híbridos em cursos voltados a motoristas
de cargas e de passageiros, torna os condutores
mais completos e contribui para uma direção segura
e eficiente. Por extensão, propicia um trânsito menos
violento e reduz os custos dos transportadores.”
“Localizados em Unidades Operacionais
distribuídas por todo o Brasil, os 60 simuladores
têm o objetivo de treinar mais de 50 mil motoristas
no período de três anos.”
ACIDENTE ZERO

“Ter atenção”
Depoimento dos
colaboradores que não
se envolveram em
acidentes de julho de
2015 a julho de 2016.
Eles falam sobre o que
fazem por um trânsito
mais seguro e
humanizado.

Colaboradores da Vitória com profissionais do Sest Senat

José Pinheiro
“Procuro ter atenção, dar segurança e qualidade de condução
aos usuários. Agradeço a Deus, minha família e a Empresa
pela possibilidade de realizar bem meu trabalho, pois procuro
me dedicar o máximo para desempenhar bem minha função.”
Guedes
“Dirigir com atenção, prudência e obediência as normas é nossa
obrigação. Tem que gostar do que faz ou não é possível
trabalhar bem. A velocidade é uma arma, a multa é um prejuízo e
a batida pode ser fatal.”
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SAÚDE E QUALIDADE
VIDA
Qualidade DE
de Vida

Apagando
as velinhas
01 Pedro Ferreira
01 Wilson Lima
01 Pedro Silva
01 Elpídio Perote
02 João Victor
02 Alisson Silva
03 Celina Guimarães
03 Taubane
03 João Gomes
04 Marcondes
04 Alberto
04 Mauro
05 Janaina
05 Bruno Santos
05 Parente
05 Paulo Roberto
05 Fco. Barbosa
05 Bruno Santos
06 Davi
06 Paulo
06 Rodrigo Ferreira
06 Rafael
06 Leudo
07 Genilson
07 Roberto Pereira
08 Antônio Cláudio
08 Paulo Henrique
09 Crisotino
09 Luiz Célio
09 Jozélio
10 Nagle
11 Valdinardo
11 Soares
11 Cleiton Sampaio
11 Paulo Silva
11 Elias
12 Emanuel
12 Flávio Roberto
13 Tiago Araújo
13 Washington Matos
14 Fco. Carlos
14 Elisvaldo
14 Milton Sousa
14 Caio Henrique
15 Erbe
15 Samuel
15 Heraldo Silva
16 José Gadelha
16 Fco. Rocha
16 Riomar
16 José Barros
17 Jucieudes
17 Carlos Rodrigues
18 Edilson Duarte
18 Edilberto
18 Raimundo José
19 Antônio Maciel
19 Marcelo Sodré
19 Natanael
20 Daniel Maciel
20 Bruno
20 Alessandro Sousa
21 Erivaldo Lima
23 Fco. Flávio
23 Anderson Martins
24 Christhyan
24 Ivo Lima
25 Roberto Lima
25 Geovane Bezerra
25 José Ronaldo
25 Jonathan Freitas
26 wellington Viana
27 Jeovane Oliveira
27 Fco. Alexandre
27 Glaubertison
28 Andrey
28 Luís
29 Santiago
29 Emerson Rocha
29 Fábio Nojosa
30 Fernando Barros
31 Jerônimo
31 Jeferson Lima
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cobrador
motorista
motorista
motorista
op.caixa
motorista
socio.adm
motorista
motorista
motorista
cobrador
cobrador
ass.RH.
zelador
motorista
cobrador
motorista
cobrador
insp.qualid.
mecânico
cobrador
motorista
motorista
cobrador
zelador
motorista
motorista
motorista
cd.linhas
motorista
ger. DH
op.plotter
cobrador
motorista
motorista
motorista
mecânicoI
cobrador
zelador
cobrador
bombeiro
cd.linhas
motorista
cobrador
aux.pessoal
cd.linhas
motorista
zelador
cobrador
cobrador
motorista
motorista
motorista
zelador
motorista
cobrador
cobrador
motorista
motorista
motorista
cobrador
motorista
motorista
cobrador
cobrador
aux.el.autos
motorista
cobrador
cobrador
zelador
aux.adminis.
cobrador
motorista
motorista
motorista
cobrador
motorista
mecânicoIII
aprendiz
motorista
motorista
motorista
cobrador

Doenças Crônicas

As doenças crônicas são caracterizadas basicamente por serem
doenças que possuem um lento desenvolvimento e uma longa
duração, muitas delas ainda não possuem uma cura. As DCNT’s,
segundo estudos divulgados pelo IBGE, representam 70% das mortes
no Brasil. Esse tipo de doença está associado a idade elevada ou ao
estilo de vida da pessoa, como má alimentação, estresse e
sedentarismo que são aspectos que estão muito presentes na
sociedade atual.
A maioria das doenças crônicas podem ser evitadas, a não ser
aquelas adquiridas de forma hereditária. O segredo para preservar-se
é manter um estilo de vida saudável. É necessário possuir hábitos que
beneficiem nosso corpo, como exercícios físicos, boa alimentação
envolvendo frutas e legumes e obviamente e largar o fumo.
Mesmo aqueles já diagnosticados com algum tipo de doença crônica,
muitas vezes o bom estilo de vida, ajuda a controlar os sintomas e
assim não se agravará tanto e até mesmo prolongará a vida.
Veja quais algumas das principais e mais comuns
doenças crônicas no Brasil:
1) Colesterol Alto: O nível de colesterol alto está diretamente ligado ao
consumo excessivo de alimentos gordurosos. Esse fator é muito prejudicial à
saúde, pode levar ao infarto, e ainda aumenta o risco para o surgimento de
doenças cardiovasculares.
2) DPOC (Doença pulmonar obstrutiva crônica): Também chamada de
enfisema ou bronquite crônica, a doença pulmonar obstrutiva crônica, é uma
doença que causa dificuldades respiratórias pois provoca inflamação nos
brônquios. Também pode provocar tosse e catarro.
3) Hipertensão: Hipertensão ou simplesmente pressão alta como é
popularmente chamada, é uma doença que contrai os vasos sanguíneos,
forçando assim o coração a se esforçar mais em sua função.
4) Osteoporose: A osteoporose, assim como a hipertensão, é uma doença
silenciosa. Seus sintomas podem aparecer apenas quando a doença já estiver
em um grau elevado. Ela é responsável por causar o enfraquecimento dos
ossos por meio da redução na quantidade de cálcio, o que pode causar lesões
frequentes.
Fonte - https://biosom.com.br/blog/saude/10-principais-doencas-cronicas-no-brasil/

CHEGARAM EM
ABRIL DE 2017

Jorge
Maciel
cobrador

Alexandre D y o n e
Paixão
Cacau
cobrador cobrador

Leandro
Humberto
Filho
Sousa
aux.lanter. zelador

Gabriel
Cordeiro
aprendiz

Eduardo
Saraiva
cobrador

Luã
Araújo
cobrador

Pedro
Batista
aprendiz

Marcelo
Matias
aprendiz

Vinicius
Sampaio
aprendiz

Carlos
Miguel
aprendiz

Ideia Inovadora ajuda voluntária a
empreender e gerar renda
No último dia 27 de abril os
colaboradores, Rayane Rodrigues
(aprendiz setor de
Desenvolvimento Humano) e
Edilson Ferreira (serviços gerais),
confeccionaram cerca de 50 barras de sabão
ecológico. A iniciativa fez parte do aprendizado
obtido durante as oficinas promovidas pela
Vitória, dentro do projeto Ideia Inovadora para
o Prêmio Melhoria da Qualidade do Ar, “Óleo
de cozinha usado: nós coletamos, a natureza
agradece”. “Foi uma experiência cheia de
sucesso produzirmos nós mesmo o sabão,
depois do aprendizado nas oficinas. Estamos
prontos para replicar o conhecimento e ajudar
a preservar o meio ambiente”, disseram.
Outra iniciativa de sucesso é a da
voluntária, Patrícia, cunhada do colaborador da
Empresa, Iranildo. Ela também participou das
oficinas com o propósito de fazer da iniciativa
fonte geradora de renda para a família.
“Comecei agora, vendendo para familiares e vizinhos. Fabriquei cinco
caixas, com cinco barras de sabão cada, e vendi a R$ 1,00 a
unidade. A aceitação foi ótima. Tenho encomendas que ainda não
pude atender por falta de matéria prima. Mas já estou em busca de
fornecedores. Quero ampliar meu negócio porque sei que já está
dando certo”, enfatiza.

Patrícia já tem encomenda e busca
fornecedores de matéria prima para
atender a demanda

Grupo de Teatro tem agenda corrida
no primeiro semestre de 2017
O Grupo de Teatro
Conscientização e Arte do Projeto
Respirando Ar Puro, mantido pela
Empresa Vitória, está com a
agenda corrida nesse primeiro
semestre do ano. Por conta da
mudança de elenco (os antigos
integrantes já concluíram o quinto
ano), as peças criadas pela
professora Nádia estão sendo
apresentadas na própria escola
Dona Lavínia, parceira na
iniciativa da Vitória.
No dia 17 de março os atores
apresentaram a peça: “Mulher Maria da Penha: uma história,
uma vida”. Em 12 de abril
apresentaram “Um homem
chamado Jesus, nosso salvador”,
por conta da Semana Santa. No
dia 12 de maio, uma peça sobre
as mães.

Apresentação da peça sobre Maria da Penha

Campanha das tampinhas continua
Aproveitou o Dia das Mães e juntou muitas tampinhas plásticas para
o Lar Torres de Melo. Pegue tudo o que arrecadou e leve para a
coletora na sede da Empresa Vitória. Nós entregamos o seu material
para a instituição filantrópica.
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Alunos e professores da Escola Aba Tapeba, motorista Euristônio, psicóloga Lygia Pessoa e estagiária de psicologia, Alana Veras

Escola Aba Tapeba participa do
Criança no Mundo da Vitória

O programa Criança no Mundo da Vitória recebeu alunos e
professores da Escola Aba Tapeba, no dia 20 de abril último.
Seguindo o roteiro da iniciativa, eles chegaram em ônibus da
Empresa, ganharam lanche, participaram de atividades recreativas,
aprederam sobre a história da Vitória e a importância do transporte
coletivo para a cidade. Depois conheceram a sede da Organização e
a Horta Medicinal.

PR
OGRAMA VITÓRIA D
A VID
A (VIVI)
PROGRAMA
DA
VIDA

Papais exibem kit bebê

Os colaboradores, Claudeni e Alisson foram os ganhadores do
kit bebê, do Programa Vitória da Vida (VIVI), em maio. Confira!

ELES SÃO D

+

Erivelton Morais, auxiliar
administrativo, parabeniza o Dr.
Gustavo pelo
excelente
trabalho junto
aos
colaboradores
da Empresa
Vitória.

PROMO
OMOVIDOS
VIDOS
PR
OMO
De manobrista para
motorista:
Eduardo Harisson
Eduardo Freitas
Paulo Cruz
Francisco Dionizio
Adriano Azevedo
De cobrador para
manobrista:
José Soares
Afrânio Alves
Isaquiel Thanillo
Cícero Bruno

Claudeni Sousa (cobrador).
Bebê: Benjamim.
Mãe: Lidiane.
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Alisson Silva (motorista).
Bebê: Rafael.
Mãe: Camila.

De auxiliar de almoxarife
para manobrista:
Jonh Martins

Começa Copa Sest Senat 2017
A Copa Sest Senat de
Futebol 7, edição 2017 começou
no último dia 6 de maio. O
Evento conta com a participação
de 16 equipes de transportes de
Fortaleza e Região
Metropolitana. Os jogos estão
sendo realizados aos sábados
pela manhã, no CT da Pague
Menos. A final está programada
para o dia 24 de junho. O
Campeão representará a
Unidade Sest Senat Fortaleza
na fase nacional da Copa.

Quem joga
GRUPO A
Santa Cecília, FretLog 1, Viametro, São Benedito
GRUPO B
Maraponga, Via Urbana, Fretcar, FretLog 2
GRUPO C
São José 2, Empresa Vitória, São José 1, Unilink
GRUPO D
Vega, Dragão do Mar, Terra Luz, Princesa

Colaboradores da Vitória participam da
XVI Mini Maratona Nilo Lopes
Os colaboradores da Empresa
Vitória, Lucileido Soares
(motorista), Charles Bezerra
(zelador), Santiago Silva
(mecânico) e Cleiton Sampaio
(motorista) participaram da XVI
Mini Maratona e Caminhada Nilo
Lopes, na modalidade corrida. O
evento é promovido pela Auto
Viação Dragão do Mar, com apoio
do Sest Senat Fortaleza.
A iniciativa, acontecida no dia
8 de abril para colaboradores de
todas as empresas de
transportes, objetiva incentivar a
prática de hábitos saudáveis
entre os profissionais do setor.

ÚLTIMAS DA AFEV

Arraiá
A AFEV realizará um arraiá
para seus associados e
dependentes no dia 24 de
junho, a partir das 19 horas. O
evento terá apresentação de
quadrilha formada por
funcionários e dependentes,
além de muito forró, fogueira e
barracas com comidas típicas.
Como
atração,
Rozângela
Bandeira
e Banda.

Na foto, o motorista, Lucileido, com o número 075,
destaca-se pelo terceiro lugar na categoria Masculino
Master

Campanha de doação de sangue
acontecerá próximo dia 30
No próximo dia 30 a Empresa
Vitória, em parceria com o Hemoce,
promove mais uma campanha de
doação de sangue e cadastro para
doação de medula óssea. O evento
acontecerá no Salão Paroquial de
Caucaia, ao lado da Igreja Matriz.
Pode ser doador voluntário quem
estiver bem de saúde, tiver entre 16 e
69 anos, pesar acima de 50 quilos e estiver bem alimentado. É
necessário apresentar documento ofical de identificação com foto.
Menores de 18 anos precisam apresentar autorização dos pais.

Campo de
futebol
O campo de futebol da AFEV
foi reaberto dia 29 de abril,
com um grande rachão para os
associados, depois de dois
meses de manutenção. A
diretoria da Entidade informa
que continuam os rachas para
associados e dependentes às
quartas-feiras, tarde e noite, e
às sextas-feiras à tarde, a
partir de 16 horas.
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Aconteceu!

SORTEIO GQL

Aniversário - Os aniversariantes de abril comemoraram a data no
dia 28, no restaurante da Empresa Vitória.

RECORDAÇÃO
Ônibus 420, carroceria Ciferal,
modelo Turquesa, chassi
Mercedes-Benz OF-1721. Fazia
a linha Potira 02. Registro
fotográfico feito na Avenida do
Imperador, em Fortaleza.

Os cobradores, André Lopes
e Luciano Teodósio foram os
ganhadores de mochilas
personalizadas, sorteadas entre
os participantes das reuniões
de GQL, em maio.
As reuniões do GQL
acontecem frequentemente
buscando a melhoria contínua
dos colaboradores da
Operação.

SORRISO
O que falou o livro de Matemática
para o livro de História?
R: Não me venha com história
que eu já estou cheio de
problema!

Expediente

A coluna “A charge do Euri” homenageia o motorista, Silvestre.
Segundo Euri, “o protetor das plantas da localidade Camará”.
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