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Vitória comemora 61 anos e
homenageia seus colaboradores
No próximo dia 28 a Vitória completará 61 anos. Entretanto, a comemoração
acontecerá na sexta-feira, 29, a partir das 16 horas. Na oportunidade, serão
homenageados os colaboradores com 10, 15, 20, 25, 30, 35, e 40 anos de Casa.
Também serão festejados os aniversariantes de setembro.

DESTAQUE

Pesquisa de clima contou com
293 colaboradores sorteados

A Pesquisa de Clima na Empresa Vitória
aconteceu no dia 22 de agosto, das 8 às 22 horas
e contou com a participação de 293 colaboradores
sorteados pelos pesquisadores do Sindiônibus,
entidade responsável pela realização da pesquisa.
A gerente de Desenvolvimento Humano, Nagle
Melo, acompanhou todo o processo. Segundo ela,
“a Pesquisa de Clima é uma ferramenta para
coleta de informações sobre a percepção dos
colaboradores em relação aos diversos fatores que
afetam seus níveis de motivação e desempenho”.

Nagle acrescenta que “este é um
momento de muita importância, pois,
a partir do diagnóstico do nosso
clima, teremos condição de confirmar
o que já fazemos de bom, além de
colocar em prática ações de melhorias
para os nossos processos de
trabalho”.
A Pesquisa foi realizada em todas as empresas
de transporte, sob a responsabilidade dos
pesquisadores do Sindiônibus – GEPLAN.

NESTA EDIÇÃO:
A revista “Vitória de
Caucaia” foi muito
festejada pelos
colaboradores. O
periódico vai ajudá-los
a conhecer melhor o
perfil da Vitória e
torná-los orgulhosos
de integrar o quadro
funcional de uma
Empresa que sempre
foi comprometida com
as causas sociais e
ambientais. Página 3.

Jeito Vitória de Ser
Na Vitória, profissionais da Operação estão sempre com o crachá à vista para ajudar na sua identificação

Treinamento vi
vencial ajuda a
viv
humanizar o trânsito

Motoristas vivenciam o cotidiano do ciclista no trânsito

HOMENAGEADOS SIPAT

“Capacitação e
obediência às regras”
Depoimento dos motoristas
que não se envolveram em
acidentes de julho de 2016 a
junho de 2017. Eles falam sobre
o que fazem por um trânsito
mais seguro e humanizado.
Zione –
“Responsabilidade com
os usuários,
transeuntes, consigo e
com o veículo. A
homenagem para mim significa
que a empresa reconhece o meu
bom desempenho como
profissional”.

João Neto –
“Agradeço a Deus por
mais um ano sendo
um dos destaques,
procuro sempre fazer
o meu melhor evitando
acidentes”.
Feliciano – “Estar
sempre atento a
tudo que está
acontecendo e
prevê as situações
possíveis, assim é que
podemos prevenir acidentes.
Ser homenageado para mim é
um reconhecimento da minha
capacitação e obediência as
regras. É preciso estar ciente
que todos os dias o trânsito
nos ensina algo novo.
Precisamos sempre aprender”.

RAPIDINHA

Parceria

Em apenas dois meses a parceria Empresa Vitória e Pequeno
Cotolengo Dom Orione/Caucaia, para a doação de notas fiscais à
instituição filantrópica, arrecadou R$ 226.529,80. Segundo a
gerente de Desenvolvimento Humano, Nagle Melo, a quantia é
resultante das 1.283 notas fiscais depositadas na urna, próximo ao
relógio de ponto, na entrada da sede, ao lado da portaria do DH.
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Em 28 de agosto último, o
coordenador de Fiscalização,
Ramos, iniciou mais uma turma
de motoristas novatos no
programa de Treinamento
Vivencial. O objetivo da iniciativa
é proporcionar aos alunos a
possibilidade de viver eles
próprios as dificuldades dos
passageiros idosos, cadeirantes,
obesos, grávidas, e ciclistas.
No caso dos idosos, obesos
e grávidas, eles utilizam
elementos, como pesos nas
pernas, barrigas falsas com
pesos equiparados aos dos
bebês no útero, e roupas
infladas simulando o obeso. Na
experiência dos ciclistas, vão
para as “ruas” pedalando as
bicicletas para sentir os riscos
provocados pela proximidade dos
veículos, incluindo os ônibus.
Segundo Ramos, que já
capacitou todos os motoristas
veteranos da Vitória, o resultado
tem sido muito positivo porque os
treinados saem com outra
mentalidade. “Depois do
treinamento muitos dizem que
não imaginavam o usuário
daquela forma e garantem que
vão ser ainda mais cuidadosos
em suas atividades”, conta.
O coordenador Fiscal afirma
que o resultado também pode
ser avaliado em números. “Em
2015, por exemplo, tínhamos
aproximadamente, três acidentes
com ciclista/mês. De janeiro a
agosto de 2017 registramos
apenas um acidente com ciclista,
e sem culpa”, comemora.
A psicóloga Lygia Pessoa
enfatiza que o objetivo maior das
vivências, é sensibilizar o
motorista para um cuidado
especial quanto aos usuários em
situações especiais. Ela destaca
que essa nova turma contou com
a presença do gerente de
Manutenção: Leonardo Sousa.

Revista da Vitória: perfil do caráter
empreendedor e inovador da Empresa
Um documento sobre o comprometimento da
Empresa com as questões socioambientais. Essa é
uma das avaliações que cabem à revista “A Vitória
de Caucaia” editada recentemente divulgando os
principais projetos e programas sociais e
ambientais, desenvolvidos para os colaboradores e
comunidade caucaiense, pela Organização
Guimarães, ao longo dos seus 61 anos de mercado
completados no dia 28 de setembro.
Iniciativa do Diretor Executivo, Luís Guimarães,
a revista, inicialmente distribuída entre os
colaboradores, também divulga os prêmios
nacionais, regionais e municipais conquistados, as
comendas em reconhecimento a importância da
Vitória no segmento em que atua, bem como, as
homenagens à alta administração da Empresa. Sem
esquecer os muitos benefícios aos colaboradores e
familiares.
“O objetivo principal foi dar aos nossos
colaboradores a oportunidade de conhecer
realmente a empresa em que trabalham
conscientizando-os da importância que têm diante
de todas as conquistas alcançadas ao longo dos
anos”, diz Luís. “Quero que tenham orgulho de
fazer parte dessa família”, acrescenta.

Alegria e satisfação na entrega da revista “Vitória de Caucaia”

Cola
bor
ador
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belo
Colabor
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adores
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corte
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e barba pr
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vido pelo DH
promo
omovido
Descontração e interação marcaram o dia 17 de
agosto último, quando a Vitória “transformou” o
auditório Eliézer Guimarães em salão/barbearia,
para presentear seus colaboradores com cortes de
cabelo e barba, dentro do projeto “Nos Trinques”.
O local foi adaptado para que os “clientes”
vivenciassem uma experiência única, através do
talento dos profissionais do Instituto Mix, parceiro
da Vitória na iniciativa.
Segundo a psicóloga Lygia Pessoa, o retorno
por parte dos colaboradores “foi muito positivo”. “

Na ocasião, aproveitamos para divulgar ainda mais
a revista ‘Vitória de Caucaia’”, entregue dia 11”,
conta.
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Apagando
as velinhas

01 Rinaldo
01 Raimundo Nonato
01 Lukas Prado
02 Romário Régis
03 Stênio
03 Carlos Arruda
04 Adriano Azevedo
04 Bruno Maia
04 Weslley Castro
05 Lucas Neto
05 Wellington Sales
05 Fco. Nogueira
06 Reginaldo Brito
06 Adriano Ribeiro
06 Carlos Santos
06 Varner
06 Romário
07 Denis Araújo
07 Lizandra
07 Cezarnildo
07 Rodrigo Sousa
08 Pedro Guimarães
08 Ronaldo Paiva
08 Renata Teixeira
09 Antônio Ricardo
09 Ricardo Alves
09 Carlos Albuquerque
10 Eliésio Cunha
10 Ronald Costa
10 Vinícius Sampaio
10 José Evangelista
10 Carlos Eduardo
11 Luís Alves
12 João Silva
12 Germano Rodrigues
12 De Sá
13 Ferreira
13 Ítalo Oliveira
14 Ramalho
14 Renato Costa
14 Elton
14 Luís Guimarães
14 Adamo
14 Alexsandro Forte
15 Chaves
16 Luís Bernardo
16 Jonas Barbosa
16 Caroline
17 Marcos
17 Afrânio Alves
18 Nazário
18 Alexandre Paixão
19 Manoel Santos
19 Barreto
19 Wellington Rocha
20 Fernando
20 Alex Johnnes
20 David Santos
21 Pedro Marcos
21 Dantas
22 André Morais
22 Jorge Anderson
23 Clemente
23 Socorro
24 Webster
24 João Freire
26 Maia
26 Alcides
26 Carioca
26 Arilson
26 Cristiano Sousa
27 Fco. Paiva
27 Clodoaldo
27 Joelito
27 Marcílio Araújo
27 José Andson
28 José Mota
28 Luiz Silva
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motorista
motorista
cobrador
cobrador
motorista
aux.el.aut.I
motorista
cobrador
aprendiz
cobrador
motorista
despachan.
motorista
cobrador
motorista
ass.adm.
zelador
motorista
tec.seg.tr.
aux.lant.II
zelador
cobrador
cobrador
advogada
motorista
motorista
motorista
motorista
motorista
cobrador
cobrador
aux.adm.
cobrador
motorista
motorista
motorista
lubrificador
porteiro
motorista
cobrador
sup.tec.inf.
diretor ex.
mecânicoIII
zelador
porteiro
motorista
cobrador
advogadaII
motorista
manobrista
cobrador
cobrador
cobrador
cobrador
zelador
motorista
op.caixa
zelador
motorista
motorista
motorista
aprendiz
cobrador
aux.cont.II
motorista
motorista
motorista
cobrador
cd.linha
moleiro
zelador
motorista
cobrador
motorista
aux.el.aut.I
pintor I
motorista
motorista

Água é fundamental
A água é uma parte vital da saúde e bem-estar do ser humano. A
quantidade recomendada por especialistas é de 9 a 13 copos por dia.
Pode ser difícil lembrar de algo tão simples, como beber água. Mas
algumas mudanças pequenas na sua rotina, como levar uma garrafa
de água ao trabalho todas as manhãs, pode ajudá-lo a criar esse
hábito.
Como criar o hábito de beber água.
1. Tome um copo de água todas as manhãs.
2. Carregue sempre uma garrafa de água.
3. Pare e beba água em um bebedouro sempre que puder.
4. Beba água em cada refeição.
5. Tome um copo de água para cada outra bebida consumida.
6. Coma frutas e vegetais à base de água.
Fonte - http://pt.wikihow.com/Criar-o-H%C3%A1bito-de-Beber-%C3%81gua

CHEGARAM EM
AGOST
O DE 2017
GOSTO

Wilson
Filho
cobrador

Guilherme
Adam
aux.admi.

Audemir
zelador

Cristiano
Sousa
zelador

Karina
aux.admi.

Mauricélio C h a r l e s
cobrador R o b s o n
cobrador

Letícia
Santos
aprendiz

Crislanny
aprendiz

Isaac
Silva
aprendiz

Henrique
Costa
aprendiz

Weslley
Castro
aprendiz

Paula
aprendiz

Elisson
aprendiz

Antônio
Filho
aprendiz

Rafael
Silva
aprendiz

Lucas
Soares
aprendiz

Henrique
Rabelo
aprendiz

Luan
Duarte
aprendiz

Marcelo
Veras
aprendiz

Douglas
Barros
aprendiz

Ednardo
Farias
aprendiz

Reydson
aprendiz

Matheus
Santos
aprendiz

Gabriel
Gomes
aprendiz

Lucas
Almeida
aprendiz

Davi
Rayan
R o d r i g u e s aprendiz
aprendiz

Aelyson
cobrador

Vitória participa de evento sobre
a implantação de políticas
ambientais em Sítios Novos
No dia 23 de agosto último, a Vitória participou
do lançamento de projeto sobre meio ambiente,
com o objetivo de dialogar com a comunidade de
Sítios Novos a implantação de políticas ambientais.
A iniciativa é da Prefeitura Municipal de Caucaia,
através da Secretaria Municipal de Educação. O
evento foi realizado na Escola Municipal Alice
Moreira, na zona rural, em Sítios Novos.
De acordo com a professora, Andrea
Herculano, coordenadora de Programas e Projetos
- SME – Caucaia, na ocasião, escolas e instituições
públicas e privadas apresentaram trabalhos já
desenvolvidos como forma de cuidar do
ecossistema. Instituições participante: Empresa
Vitórias, Instituto Estre, Fatane, IMAC, Secretaria
Municipal de Saúde, SEMA (Secretaria do Meio
Ambiente do Estado) e representante regional do
PEA/UNESCO.
Os trabalhos foram apresentados em salas de
aula onde as instituições montaram seus estandes
a fim de mostrarem seus produtos ou serviços. A
Vitória participou com estande sobre o Projeto:
“Óleo de cozinha usado, nós coletamos a natureza
agradece”, para alunos e mães que participavam
do evento. Segundo a coordenadora dos projetos
socioambientais da Vitória, Janaína Souza, “foi
interessante conseguir a atenção das mães,
inclusive de uma vizinha da escola. De tão
empougada, ela foi em sua casa buscar o óleo que
juntava, mas não sabia qual destino dar a ele”.
A Empresa também participou das atrações
agendadas para a ocasião com o Grupo de Teatro
Conscientização e Arte, do Projeto Respirando Ar
Puro (ver matéria abaixo).

Janaína explica a coleta do óleo e mostra os produtos que podem ser obtidos

A dona de casa, Adriana, com o óleo coletado em casa, doado à Vitória

Gr
upo de Tea
tr
o aapr
pr
esenta mix sobr
e meio ambiente
Grupo
eatr
tro
presenta
sobre

Grupo de Teatro durante apresentação do mix das peças

Uma das atrações culturais do evento foi a
participação do Grupo de Teatro,
Conscientização e Arte do Projeto Respirando
Ar Puro.
Os atores apresentaram um mix das suas
principais peças, despertando a plateia para a
coleta seletiva, combate ao Aedes Aegypti e
destinação correta do óleo de cozinha usado,
mostrando as possibilidade de reciclagem
através do sabão ecológico. Iniciativa já
desenvolvida pela Empresa Vitória como Ação
Inovadora para o Prêmio Melhoria da
Qualidade do Ar 2017.
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Vitória é parceira da AMT na
Semana Nacional do Trânsito
Agora em setembro acontece a Semana
Nacional do Trânsito que tem como tema: “Minha
escolha faz a diferença no trânsito”. A escolha do
slogan foi justificada em matéria publicada no início
do ano, no site https://sbaitbrasil.wordpress.com/.
Nela, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN,
explica que “as campanhas educativas de trânsito
para 2017, seguirão o mesmo slogan para
fortalecer a mensagem.”
Segundo a CONTRAN, o tema “’Minha escolha
faz a diferença no trânsito’ traz como mensagem
principal a importância e valorização da
responsabilidade de cada um para um trânsito mais
seguro e estará presente em todas iniciativas
voltadas à segurança no trânsito em todo o país,
como as campanhas nas escolas, conscientização

de motociclistas, respeito aos pedestres e ciclistas,
além das campanhas sobre o uso de celular, álcool
e direção. Fazem parte de um conjunto de ações os
Movimentos Maio Amarelo, em maio, Semana
Nacional de Trânsito, em setembro e também nas
ações voltadas ao Dia Mundial em Memória às
Vítimas do Trânsito, em novembro”.
Em Caucaia, as ações são desenvolvidas pela
Autarquia Municipal de Trânsito (AMT) e conta com
a parceria da Empresa Vitória. No roteiro, as ações
educativas nas ruas do Centro da Cidade e nas
escolas, assim como um passeio ciclístico para
ajudar nesta conscientização.
Além da atuação em parceria com a AMT, a
Vitória também desenvolve campanha educativa
junto aos seus colaboradores.

Criança no Mundo da Vitória recebe
alunos da Escola Danilo Sá
O Programa Criança no Mundo da Vitória
recebeu os alunos da Escola Danilo Sá, no dia
31 de agosto último.
Na oportunidade, eles conheceram a
história, instalações e funcionamento da
Empresa. Também visitaram a Horta Medicinal
e aprenderam sobre o que fazer para cuidar
do Planeta, a partir das práticas realizadas na
Vitória.
No final da visita ganharam o “Selo Vitória
Verde”, assumindo o compromisso de respeitar
ao próximo e o planeta.
Alegria das crianças com os brindes ganhos durante o passeio

Contin
uam cur
sos le
gais
Continuam
cursos
leg
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Dando continuidade
a política de
desenvolvimento da
Vitória, está
acontecendo o curso da
Arce, para cobradores e
motoristas. A iniciativa
ministrada pelo Senat,
autorizada pelo Detran,
acontece nas
dependências da
Empresa. As aulas são
obrigatórias para o
exercício da função.
Recentemente foram
formadas quadro turmas
nos turnos manhã e
tarde. Confira nas fotos.

Time da Vitória participará do
Campeonato Society de Caucaia
O time da Empresa Vitória participará do Campeonato Society de
Caucaia. Segundo o diretor de Esporte, Varner Moreira, o evento
conta com 20 equipes.
“Os jogos serão realizados na Arena Farra do Campo (Lagoa do
Banana) e Campo do Mardoneo Gurgel”, conta Varner. “O time
estreou no dia 13 de setembro, às 20 horas, no Farra do Campo,
contra o time dos UZ PINGA QUENTE”, acrescenta.
Varner explica que o objetivo da diretoria da equipe é formar um
grande time society para a disputa da Copa SEST SENAT do próximo
ano.
IDEIA PREMIADA

Ba
tista F
er
ag
anha o Pr
ojeto
Batista
Fer
errreir
eira
ganha
Projeto
“Ideia Pr
emiada” em a
gosto
ag
Premiada”
Em agosto último, o
ganhador do Projeto Ideia
Premiada foi o colaborador José
Batista Ferreira.
Segundo Rafaella Leite,
Analista de Qualidade, a
proposta de Batista foi colocar
um suporte no tubo flexível da
descarga, para sua fixação,
evitando vibrações e quebras.

Batista e sua proposta, na foto ao lado

PROGRAMA VITÓRIA DA VIDA (VIVI)
Em agosto, o papai
ganhador do kit bebê, do
Programa Vitória da Vida (VIVI),
foi Vital (cobrador). Confira.

ULTIMAS DA AFEV

Rede de Proteção

A diretoria da AFEV informa que a rede de proteção do campo de
futebol já foi colocada e que o Campeonato Interno terá início
durante esse mês de setembro.

Dia das Crianças

No próximo dia 12 de outubro a AFEV vai comemorar o Dia das
Crianças. O Evento terá som ao vivo, brincadeiras, distribuição de
picolés, entre outras atrações. O presidente da Associação, Varner
Moreira conta que na ocasião apresentará um brinquedo surpresa
para a garotada.

CAMPANHA Continua campanha
par
a o Lar Tor
para
orrres de Melo

Vital (cobrador).
Bebê: Adrieli.
Mãe: Andréa.

Espero que tenham aproveitado o feriado do 7 de setembro
para arrecadar muitas tampinhas plásticas a fim de ajudar na
manutenção do Lar Torres de Melo.
Se já arrecadou uma boa quantidade leve-as à coletora, na
Empresa Vitória, que o material será entregue à instituição
filantrópica. Fique atento porque em outubro tem o Dia da Criança.
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ANIVERSÁRIO

SORRISO
Todo ffeliz
eliz
Vendo o filho voltar da
escola todo feliz, no
primeiro dia de aula, a
mãe diz:

Aniversário
A comemoração dos aniversariantes de agosto aconteceu no dia 25, no
restaurante da Empresa Vitória.

SORTEIO GQL

- Joãzinho! Que bom
ver você assim, feliz.
Quer dizer então que
você gostou de ir à
aula?
- Pô, mãe! Se liga! Não
confunde ida com a
volta, né?

O QUE É?
Gideon, Reginaldo
(motoristas), e
Claudenir, cobrador,
foram os ganhadores
do sorteio GQL. Todos
receberam sacolas
temáticas.

“A charge do Euri” homenageia o
motorista, Marcelo Duarte, que
usa um dronner para relembrar
as ações acontecidas em 2016
para o aniversário de 60 anos da
Empresa, e desejar um feliz
aniversário de 61 anos em 2017.

RECORDAÇÕES
A foto para o JV de setembro foi enviada
por Rafael Fontenele, auxiliar de
Planejamento DPOT- Departamento de
Planejamento, Operações e Tráfego. Trata-se
do veículo que era utilizado para os
fretamentos da Empresa. Motor MercedesBenz O371, com 46 lugares.
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Foi feita para andar e
não anda?
R - A rua!
Fonte - sites.google.com/
site/piadolandia/
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