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Profissionais do transporte são
homenageados durante a SIPAT
“Compromentimento, respeito e confiança por
um trânsito com segurança” é o tema da Semana
Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho SIPAT 2017, da Vitória. A frase, criada pelo mecânico,
Ítalo, estampará as camisas temáticas utilizadas pelos
motoristas da Empresa tradicionalmente
homenageados durante o evento.
A SIPAT acontecerá de 24 a 28 de julho e
todas as ações idealizadas para o período foram
desenvolvidas visando a orientação e reflexão
quanto à segurança e qualidade de vida dos
colaboradores.
No dia 25, quando se comemora o Dia do
Motorista, serão entregues os tradicionais brindes
temáticos.

ALGUMAS AÇÕES PROGRAMADAS PARA A SIPAT

Consulta dentária, verificação da
pressão arterial e glicemia, ergonomia
itinerante, osteopatia, ginástica laboral
e workshop sobre aproveitamento
integral dos alimentos.

Vitória renova direito do uso do selo “Empresa
Amiga da Criança” e ganha elogio da Fundação Abrinq
Em novembro de 2017 serão entregues
os diplomas anuais de reconhecimento às
Empresas Amigas da Criança, pela Fundação
Abrinq, durante o Encontro Regional do Nordeste,
em Salvador. Entre elas está a Empresa Vitória,
que há 17 anos detém o direito de uso do selo,
pelos compromissos assumidos como: não explorar
o trabalho infantil e não permitir em sua cadeia
produtiva; promover a formação profissional e
acesso ao emprego protegido para adolescentes e
realizar ações sociais em benefício de crianças e
adolescentes.
Em email enviado à Empresa, a Fundação
parabeniza a Vitória “pelo engajamento social e
compromisso de sua empresa com a causa da

infância e
adolescência” e “por
continuarem investindo
nesta causa tão nobre
há tanto tempo e pela
estrutura organizacional
que vocês tem”.
Segundo o
documento, a Vitória realiza “ações bem pensadas
e articuladas entre si, engajando colaboradores e
seus filhos, comunidade e diversas organizações.
Além de atrelarem as mesmas com sua área de
atuação”. Diz ainda, que “a ideia de transmitir
mensagens importantes através do lúdico e do
brincar é muito boa”.

EDITORIAL

Uma semana
especial
Julho é muito significativo
para a Vitória. Por ser o mês em
que se comemora o Dia do
Motorista, as equipes do
Desenvolvimento Humano e do
Sesmt, com apoio dos demais
setores, promovem a Semana
Interna de Prevenção de
Acidentes do Trabalho – SIPAT,
nesse período, visando
comemorar não apenas o 25 de
julho, mas a “semana do
profissional do transporte”.
Essa iniciativa já ocorre há
alguns anos sempre buscando
ampliar a agenda que prioriza
ações voltadas para o bem
estar e a qualidade de vida dos
colaboradores da Empresa.
Muitas das iniciativas são
baseadas nos programas já
desenvolvidos internamente,
gerando maior envolvimento e
integração.
Dentre as atrações da
“Semana”, a mais representativa
é, sem dúvida, a homenagem
aos motoristas que atingem
todos os critérios definidos pela
coordenação da SIPAT no
envolvimento em acidentes.
Nesta edição, de julho de 2016
a junho de 2017, conseguimos
praticamente dobrar o número
dos que superaram os desafios
e estarão merecidamente sendo
reconhecidos por todos nós que
fazemos a família Vitória.
Muito importante, também
nesta edição, reconhecermos os
esforços de todos os nossos
motoristas e demais envolvidos,
pela melhora do número geral
de acidentes e índice de
culpabilidade, ou seja, tanto nos
envolvemos em menos
acidentes no trânsito, como
tivemos menos culpa por eles
terem acontecido. Considerando
os elementos externos que
influem diretamente no
desempenho, realmente é um
grande feito.
Que venha a SIPAT!
Luís Guimarães
Diretor Executivo
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Vitória tr
einam em
treinam
sim
ulador no Sena
simulador
Senatt

Representantes da Vitória e de outras empresas de transporte de Fortaleza junto ao instrutor do curso do Senat

Os monitores e motoristas: Pedro Marcos, João Silva, Cavalcante,
e o inspetor de campo, Assis, participaram do curso de capacitação e
atualização visando a prática da condução econômica e a
antecipação de acidentes durante o exercício de suas atividades.
Trata-se do “Treinamento no Simulador - Aperfeiçoamento de
Condução Econômica e Antecipatória para Acidentes” realizado no
Senat, para profissionais do transporte das empresas do setor, em
Fortaleza. O curso aconteceu de 26 de junho a 4 de julho.

“J
eito Vitória de Ser”
“Jeito
esa
for
talece ima
gem da Empr
ortalece
imag
Empresa
A valorização da qualidade na
Vitória é constante e em todos os
segmentos em que atua,
principalmente, quanto aos seus
motoristas, por estarem em
contato direto e constante com os
usuários da Empresa. Buscando
oferecer o melhor, incentiva o
“Jeito Vitória de Ser” voltado para
a postura e o visual dos
motoristas.
A Empresa sabe que a
boa imagem desses
profissionais transmite o
cuidado, o respeito e a
responsabilidade quanto
ao seu público externo. E,
também, seu público
interno.
Entre os itens exigidos
para o “Jeito Vitória de
Ser” estão: a manutenção
do cabelo cortado e

penteado, a barba feita e o
fardamento completo e limpo
(incluindo os sapatos).
Para fortalecer esses
conceitos junto aos seus
profissionais, a Vitória utilizará o
mascote Vitorino. Mensalmente
ele estará na capa do JV com
“dicas” para os motoristas da
Organização, a fim de mantê-los
dentro dos padrões definidos.

Primeiro grupo de filhos, netos e sobrinhos de colaboradores da Vitória a visitar a Empresa no mês de julho

Pr
ograma Criança no Mundo
Pro
be ffamiliar
amiliar
es de
da Vitória rrece
ece
ecebe
amiliares
cola
bor
ador
es em julho
colabor
borador
adores
No último dia 13 de julho, o Programa Criança
no Mundo da Vitória recebeu filhos, netos e
sobrinhos de colaboradores, na segunda das três
visitas agendadas para o mês, dedicado à família
dos funcionários, considerando o período de férias.
A primeira visita aconteceu no dia 6 e a terceira no
dia 20.
A proposta da iniciativa, em seu caráter lúdico e
interativo, é repassar conceitos de cidadania,
educação ambiental e trânsito humanizado. E,
ainda, apresentar aos jovens visitantes, a empresa
onde seus pais trabalham, bem como as atividades
que desenvolvem.
A visita do dia 13 contou com a presença do
diretor executivo, Luís Guimarães. Ele conheceu os
atores da encenação sobre a história da Empresa e
também participou do passeio do grupo pelo lavaônibus, um dos momentos mais esperados pelos
visitantes.
Como todas as crianças que já fizeram parte do
Programa, os parentes dos colaboradores visitaram
o Horta Medicinal, desenharam sua percepção
sobre a Vitória,
ganharam
brindes e
lanches. Confira
algumas das
emoções dos
grupos nas fotos.
A família, durante a primeira
visita à Empresa Vitória

A grupo, na segunda visita, mostrou curiosidade quanto a Horta Medicinal

A alegria de passar pelo lava-ônibus foi compartilhada com o diretor executivo
da Empresa Vitória, Luís Guimarães
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SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

Apagando
as velinhas
01 Antônio
01 João Araújo
01 Fco. Carlos
02 Fco. Moreira
02 José
02 Joge Luiz
03 João Eliézio
04 Lucielio
04 Ivanildo
06 Fco. Lima
06 José Clailson
06 Antônio Santiago
06 Batista Neto
06 Janailson
07 José Guimarães
07 Rodrigues Maria
07 Jacinto
07 Gerson
07 Paulo Cruz
07 Natanael Gomes
07 Roberto Sousa
08 Ivonilson
09 Moacir
09 Leandro Alves
10 Fco. de Assis
10 Ana Lúcia
10 Mateus Matos
11 Thiago Oliveira
12 Dalton Guimarães
12 Júlio Santos
12 Erineudo
12 Diógenes
12 Robério Anderson
12 Jonas Oliveira
13 Torquato
13 Antônio Santos
13 Sandro
13 Evangelista
13 Vandemberg
14 Rômulo Rocha
14 Teodósio
14 Ederson
14 Raimundo Silva
15 Venâncio
15 Vladimir
15 Valdenir
17 Thiago
17 Flávio Júnior
17 Sampaio
17 Lindemberg
17 Júlio Fausto
17 Breno
17 Erialdo Santos
18 Roberto
18 Ivanildo Silva
18 Lucas Ribeiro
18 Marcílio Ferreira
19 Dhênio
19 Jorge
20 Lúcio
21 Paixão
21 Fco. Xavier
21 Fábio Soares
21 Marcelo Rodrigues
22 Fco. Ramos
23 Fco. Miguel
23 Washington
24 José Rocha
24 Kleber Soares
25 Otaviano
25 Elias Alves
26 Gladston
26 Olímpio
26 Dário
26 Luís Carlos
26 Gledson
26 Emerson Santos
26 Anderson Sena
26 Edson
26 Iranildo
27 Gerôncio
28 Sebastião Gomes
31 Júlio Araújo
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Qualidade de vida

Motoristas e cobradores elogiaram a iniciativa do Sesmt com o café da manhã saudável

Em 3 de julho, motoristas e
cobradores da Vitória vivenciaram
o “Dia Saudável”. A iniciativa do
Serviço Especializado em
Segurança e Medicina do
Trabalho (Sesmt), teve como
objetivo despertá-los para que a
primeira refeição do dia fosse com
qualidade e saudável.
De acordo com a coordenadora do Sesmt, Najla Moreira, “dentre
as explicações passadas reforçamos que era muito importante que
eles tentassem manter esta alimentação diariamente”. “Por exemplo,
no cardápio oferecido, quando os colaboradores chegavam à sede
para a jornada de trabalho, constavam frutas, leite, pães e cafezinho”,
acrescenta.
Najla observa que motoristas e cobradores se surpreenderam e
pediram para que a iniciativa acontecesse mais vezes. “Muitos
relataram que iniciam o trabalho sem se alimentar e somente depois
de algumas horas é que procuravam algo para saciar a fome. No ‘Dia
Saudável’ levaram até frutas para comer depois”, conta a
coordenadora.

CHEGARAM EM
JUNHO DE 2017
Reginaldo E m e r s o n
Rocha
Regis
m e c â n i c o aux.admin.

Darilson
zelador

Ana
Raquel
aprendiz

José Filho J o s é
aux.admin. Miranda
zelador

Edgar
zelador

Denilson
Alex
aprendiz

Erialdo
Santos
zelador

Jonas
Oliveira
aprendiz

Sávio
Arruda
aprendiz

Victor
Nogueira
aprendiz

Lucas
Pereira
aprendiz

Márcio
José
zelador

Vitória firma parceria com
Pequeno Cotolengo
Vitória e Pequeno
Cotolengo Dom Orione/Caucaia,
firmaram parceria para a doação
de notas fiscais à instituição
filantrópica. O acordo aconteceu
em 14 de julho, pela manhã, na
sede da Empresa.
Participaram da iniciativa, o
responsável pela rotina
administrativa da instituição,
Claudemir, ex-colaborador da
Vitória, o primeiro morador do
Pequeno Cotolengo, Davi (que
diz “amar” a Empresa) e a
gerente do DH, Nagle Melo.
Na ocasião, Claudemir e Davi
levaram uma urna onde deverão
ser depositadas as notas fiscais.
Ela está localizada próximo ao
relógio de ponto, na entrada da
sede, ao lado da portaria do
Departamento Humano (DH).
Vale ressaltar que existem
critérios estabelecidos para
doação das notas fiscais, de
acordo com a Secretaria da
Fazendo do Ceará. Confira a
seguir.

Poderão ser doadas
notas fiscais:
Acima de R$ 15,00
Desde Janeiro de 2016

Não poderão ser
doadas notas
fiscais:

A gerente do DH, Nagle Melo, deposita a primeira nota na urna

equeno Cotoleng
o
Conheça o P
Cotolengo
Pequeno
Dom Orione, em Caucaia
O Pequeno Cotolengo de
Caucaia foi fundado em julho de
2012. A principal atividade da
instituição filantrópica no
Município é atender crianças e
jovens portadores de alguma
deficiência, na faixa etária entre
4 e 30 anos. Atualmente são
assistidos cerca de 135 beneficiados, em dois turnos diurnos,
manhã e tarde - como nas escolas.
Eles recebem assistência e acompanhamento de profissionais
especializados: professores, fisioterapeuta, fonoaudióloga,
psicopedagoga e educador físico. Os assistidos participam de
vários projetos, como por exemplo, o de inclusão digital, e podem
contar com bons aparelhos para as diversas terapias físicas.

De produto de revenda;
De compra de veículo;
De posto de gasolina ou
de loja de conveniência;
De alguma instituição
que possua o CNAE Classificação Nacional
de Atividade Comercial atacadista.

ATE
COMISSÃO DE COMB
COMBA
AO DESPERDÍCIO
Dica para férias sem
desperdício

Informações - http://www.sefaz.ce.gov.br

Fonte - http://www.marcelolopes.jor.br/

Evite que as crianças durmam
com a televisão ligada. Neste
caso, a dica é: use a opção de
programação de tempo para
desligamento automático.
Desligue a TV quando ninguém
estiver assistindo.

CONTINU
A CAMP
ANHA
CAMPANHA
CONTINUA
PARA MANUTENÇÃO DO
LAR TORRES DE MEL
O
MELO
Depois das festas Juninas
tem as férias de julho para
aproveitar muito. Passeios na
praia e nas lanchonetes e
restaurantes são ótimas
oportunidades de arrecadar
muitas tampinhas para o Lar
Torres de Melo. Seja solidário
mesmo nas férias.
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Programa Bem Viver estimula
alimentação saudável
O Bem Viver reiniciou com tudo, segundo a
coordenadora do Sesmt, Najla Moreira. Ela conta
que os participantes dos meses de junho e julho
estão comparecendo às consultas com as
nutricionistas do Sest Senat, Caroline Mota e Kareni
Ricardo.
“As profissionais estão fazendo a avaliação
nutricional e, de acordo com os exames médicos
apresentados e as informações dos próprios
colaboradores, dando as orientações necessárias
para eles iniciarem uma alimentação mais
saudável”, esclarece.

Nutricionista elabora cardápio ideal para colaborador

Campanha Acidente Zero
investe em capacitação e
incentivos em prêmios
Em busca de um trânsito mais humanizado, a
Vitória sempre investiu em treinamentos contínuos
dos seus colaboradores da
Operação e, em campanhas de
conscientização visando a conquista
dos objetivos traçados com essa
finalidade. Uma dessas ações é a
Campanha Acidente Zero. Seu foco
principal é conscientizar esses
colaboradores da importância de
não envolver-se em acidentes.
Segundo o coordenador da
Campanha, Stênio Colares,
“regularmente ocorrem treinamentos
e orientações para capacitar motorista para
conseguir a meta da Campanha”. Como exemplo
ele cita o último treinamento, quando foi abordado a

RECORDAÇÕES

importância da parceria entre cobradores e
motoristas na prevenção de acidentes.
“Como incentivo, para cada 90 dias
sem acidentes a Empresa sorteia entre
os motoristas uma TV LCD, e ao atingir
365 dias, os prêmios são: um carro
zero quilômentros (motoristas); R$ 4 mil
(cobradores) e R$ 2 mil ( entre
coordenadores, Administração e
Manutenção)”, explica. “Já conseguimos
ficar com 465 dias sem envolvimento
em acidentes graves”, comemora.
Stênio enfatiza que “em virtude da
Campanha é esperado
comprometimento dos colaboradores, evitando
geração de custos e, consequentemente,
aumentando a qualidade do serviço à sociedade”.

PROMOÇÃO
José Humberto
Barbosa Lima
Filho.
De: zelador
predial.

Na foto acima o ônibus carroceria Caio Norte,
modelo Amélia, chassi Volvo B58E. Efetivo na
linha Metrópole 01.
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Para: auxiliar
mecânico.

FRASE DO MÊS
“Quando somos
abandonados pelo
mundo, a solidão é
superável; quando
somos abandonados
por nós mesmos, a
solidão é quase
incurável.”
Augusto Cury

Time de futebol da Vitória fica
em 3º na Copa Sest Senat 2017
PROGRAMA VITÓRIA DA VIDA (VIVI)
Em junho, os papais ganhadores do kit
bebê, do Programa Vitória da Vida (VIVI),
foram: Ivanildo (cobrador), Anderson
(cobrador), Erialdo (zelador), Wellington
Gonçalves (mecânico), José Alexandro
(cobrador) e Wellington (cobrador). Confira nas
fotos abaixo.

Ivanildo (cobrador).
Bebê: Carlos Arthur.
Mãe: Cristina.

Erialdo (zelador).
Bebê: Enzo.
Mãe: Vilani.

Wellington (cobrad.).
Bebê: Williane.
Mãe: Priscila.

Anderson (cobrador).
Bebê: Maria Adna.
Mãe: Ana Paula.

O time da Empresa
Vitória ficou em 3º lugar na
Copa Sest Senat de Futebol
7 edição 2017. 16 equipes
de transportes de Fortaleza e
Zona Metropolitana
participaram dessa fase da
competição. Venceu o time
da VEGA, que representará o
Sest Senat Fortaleza na fase
nacional da Copa.
Além de ganhar o troféu
do 3º lugar, o time da Vitória
também recebeu a Taça Fair
Play como a equipe mais
disciplinada da competição.
O diretor de Esporte da
Empresa, Varner Moreira,
parabeniza os atletas da
casa pelo desempenho e

As taças conquistadas pela Vitória

deseja boa sorte aos
jogadores da VEGA. “Que
eles consigam ser
campeões nacionais da
Copa Sest Senat 2017”,
enfatiza.

Colaboradores da Vitória
participam de 16ª Maratona
Pão de Açúcar de Revezamento

Os atletas exibem orgulhosos suas medalhas

Wellington (mecâni.).
Bebê: Pedro William.
Mãe: Nádia.

J. Alexandro (cobra.).
Bebê: Ester.
Mãe: Samila.

Na tarde do dia 9 de julho, os colaboradores:
Charles Pereira (zelador predial), Elton Carneiro
(supervisor de TI), Erivelton Morais (auxiliar
administrativo), Santiago Silva (mecânico III), John
Kennedy Lima (auxiliar administrativo), Lucileido
Soares (motorista), Márcio Silva (mecânico II) e
Raimundo Araújo (mecânico I) representaram a
Vitória na 16ª Maratona Pão de Açúcar de
Revezamento.
Os atletas tiveram 50 por cento do valor das
inscrições custeadas pela Vitória e as camisas
patrocinadas pela AFEV.
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ANIVERSÁRIO

Aniversário
A comemoração dos aniversariantes de junho aconteceu no dia 30, tendo como tema as
festas juninas. Período evidenciado na decoração e no cardápio característicos da época.

SORTEIO GQL

Os cobradores, Roberto Lima e
Gilson Pessoa, foram os
ganhadores do sorteio GQL. Eles
receberam sacolas temáticas.

Expediente

Na coluna “A charge do Euri” Geovando faz homenagem aos
colegas pelo Dia 25 de Julho.
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