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Pesquisa diz: Vitória tem 90,9%
de satisfação dos colaboradores

Empresa Vitória alcança índice de 90,9 por cento de satisfação dos
colaboradores em Pesquisa de Clima realizada pelo Sindiônibus, em agosto
último. Também foram registrados aumentos em todos os pontos avaliados em
comparação com os resultados obtidos em 2015.
Pesquisa de Clima é uma ferramenta utilizada por especialistas para medir
como os colaboradores enxergam as empresas. Geralmente são avaliados:
condições de trabalho (ambiente de trabalho, etc) fatores psicossociais
(qualidade de vida, realização profissional...), desenvolvimento profissional
(treinamento, carreira, trabalho em equipe...), desenvolvimento organizacional
(estrutura da empresa, etc), lideranças (avaliação dos chefes imediatos e
gerências). Tem artigo sobre o tema na página 2.

Vitória promove Festa das
Crianças em escola no Araturi

NESTA EDIÇÃO:
Para quem dirige
todo cuidado é
pouco. Tem dicas
sobre direção
defensiva na
página 4.

A higiene pessoal
é muito importante.
Veja a iniciativa da
Vitória para deixar
o colaborador nos
trinques. Página 6.

As crianças ganharam diversão, brinquedo e lanche na festa promovida pela Empresa Vitória

Voluntários da Empresa Vitória, alguns vestidos de palhaço, fizeram a
alegria de 162 alunos da Escola Monsenhor André Viana Camurça em
comemoração ao mês da criança.
A festa aconteceu na tarde de 1º de novembro, com a entrega de
presentes e lanches para os homenageados. Leia mais na página 3.

O futebol na
Vitória está com
tudo. São vários
campeonatos em
que a Empresa
participa com
ótimo desempenho.
Confira na página
7.

No
vembr
o Azul: a Empr
esa Vitória a
poia essa causa. Página 6.
Nov
embro
Empresa
apoia

PONTO DE VISTA

Clima organizacional saudável é
básico para a evolução da empresa
Por Nagle Melo, gerente de Desenvolvimento Humano
A pesquisa de clima é uma ferramenta que
avalia e capta a percepção dos empregados sobre
o que a empresa oferece, em termos estruturais,
organizacionais e psicossociais. Com isso, torna-se
possível que sejam identificados quais pontos
precisam ser ajustados e quais estão tendo um
desempenho adequado, e por isso precisam ser
mantidos aos objetivos estratégicos da
Organização. Além disto a pesquisa também
fornece um diagnóstico da organização, servindo de
base para a criação de novas políticas e
procedimentos, novos programas (ou até mesmo a
renovação de normas) e incentivo às ideias
criativas e inovadoras, proporcionando oxigenação
da Organização, contribuindo para a formação de
uma cultura organizacional cada vez mais alinhada
aos valores organizacionais, favorecendo a atuação
protagonista dos colaboradores.
Um clima organizacional saudável favorece a
manutenção da saúde psíquica dos trabalhadores,
a produtividade e o desempenho, tornando-os,
cada vez mais inteiros e com condição de

enfrentamento às
dificuldades e aos
imprevistos, naturais a
todo processo de
mudança.
Trabalhar, hoje em
dia, não significa somente
receber o salário no final
do mês ou atingir o
resultado final sem
Nagle Melo, gerente de DH
perceber o aprendizado
durante o caminho. É
também capacidade de amadurecimento, respeito
com os que pensam diferente e possibilidade de
aprendizado emocional, afinal o trabalho também
se dá nas construções de relação dentro do
ambiente organizacional, podendo ser
intensificado positivamente e também
negativamente pelo clima. Por isso, torna-se de
fundamental importância a avaliação constante
desta atmosfera que contribui para o sucesso das
relações saudáveis no trabalho.

Empresa Vitória no
I ENITFOR

Vitória participa de
reunião do Criarht

O monitor João
Silva e a psicóloga
Lygia Pessoa,
representaram a
Empresa Vitória no
ENITFOR – I
Encontro dos
Instrutores de
Transporte Urbano
de Fortaleza e
Região
Metropolitana, com
João Silva e Lygia Pessoa
o objetivo de
discutir assuntos pertinentes a treinamento de
colaboradores em geral, buscando melhoria
contínua. O evento aconteceu em 23 de outubro
último, na Auto Viação São José.
Idealizado pelos próprios instrutores, com o
apoio do Sindiônibus e Criarht, o ENITFOR contou
com a presença de monitores, instrutores e outros
profissionais integrantes das empresas associadas
ao Sindiônibus, representado pelo presidente da
entidade, Dimas Barreira.
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Integrantes do Criarht

A Empresa Vitória, representada pela gerente
de DH, Nagle Melo, participou da reunião do
Criarht (grupo de profissionais de Recursos
Humanos das empresas de transporte de
Fortaleza). Acontecido em 18 de outubro último,
na sede da empresa de ônibus, Aliança, o evento
teve como objetivo a divulgação e o
compartilhamento das experiências, ações e
projetos desenvolvidos pelo setor, que contribuem
para um transporte eficiente e de qualidade, no
Ceará.

Palhaços e brincadeiras fizeram a
alegria de crianças e adultos

Voluntários, profissionais da Escola Monsenhor André Viana Camurça e alunos beneficiados

A Festa da Criança para 162 alunos da Escola
Monsenhor André Viana Camurça, no bairro Araturi,
foi um sucesso. Graças a participação dos
colaboradores da Vitória e diretoria da Empresa, na
campanha “Uma atitude por um sorriso”.
As crianças se divertiram com os palhaços e
demais voluntários da Vitória. Teve show de
mágica, contação de história, peça teatral, entre
outras brincadeiras. No cardápio: cachorro quente,
pipoca, algodão doce e refrigerante. No final da
festa todas ganharam brinquedos e kit lanches.
O evento aconteceu no último dia 1º de
novembro na sede da instituição de ensino, que foi
indicada pela colaboradora, Maiara, ex-estagiária
voluntária, de pedagogia, na Escola.

Adesão dos colaboradores à campanha “Uma atitude por um sorriso”

Voluntários Vitória:
eles fazem a festa

Janaína, Crislanny, Lucas Macedo, Luís Henrique, Davi
Rodrigues, Matheus Santos, Rayan Rodrigues (Rayan),
Elisson Soares (Elisson), Fabiano Silva, Denilson Alex.

Alegria pelo brinquedo recebido

Voluntários que se vestem de palhaço para a alegria do público

OS PALHAÇOS: Alana Veras, Alan Rodrigues,
Erivelton Morais (Erivelton), Patrícia Gomes,
Letícia Santos, Doulgas Barros, Marcelo Veras,
Jonathan Freitas, Reydson Viana (Reydson),
Henrique Rabelo, Henrique Costa, Maiara de Oliveira
(Maiara), Dayane Morais (Dayane),
Cleiton Sampaio, Victor Nogueira, Ítalo Oliveira, Daine
Lopes (convidada do Erivelton).
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Direção defensiva

Apagando
as velinhas
02 Lázaro
03 Valmir
03 Anderson Bastos
04 Ernane
04 Antônio Gomes
05 Dionízio
05 Rafael Elder
06 Luís Forte
06 Fernando Xavier
07 Gadelha
08 P. Alexandre
08 Adriano Santos
08 Erivan
09 Klebson
09 Gilsélio
09 Márcio Lima
10 Félix
10 Erialdo
10 Carlos
10 Lucileido
10 Alexsander Barros
10 Robério Santos
10 Otávio
11 Deivide Lima
11 Geylson
12 Estevam Oliveira
13 João Ferreira
13 Diego
14 Naelliton
14 Eduardo Saraiva
16 Nício Pereira
16 Zione
16 Humberto Rocha
16 Misael
17 Cícero Marcelo
17 Alan Rodrigues
18 Cabral
18 Edberto Félix
18 Márcio Silva
19 José Francisco
19 César
20 Airton Costa
20 Antônio Marques
20 José Fátima
20 Rômulo
20 Frank Silva
20 Alexandro
20 Erlon
20 Guilherme Adam
21 Bezerra
21 Guedes
21 Felipe Viana
21 Chagas
22 André Cardoso
23 Cleilton Silva
23 Menezes
23 Douglas Santos
23 Marcelo Veras
24 Marcos Sousa
24 Gabriel Sousa
25 Alves
25 Assis Santos
25 Fernandes
25 Anderson Rocha
25 Luís Henrique
27 Jorge Elano
27 Pedro Lopes
28 Luciano Silva
28 Claudemir Moura
28 Maurício Vieira
29 Marcos Costa
29 Joel Almeida
30 Valdenilton
30 Messias Oliveira
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motorista
motorista
cobrador
cobrador
cobrador
zelador
an.TI II
motorista
cobrador
cobrador
motorista
cobrador
médico
motorista
motorista
cobrador
motorista
motorista
cobrador
motorista
cobrador
motorista
mecânico I
cobrador
manobrista
aux.adm.
motorista
zelador
motorista
cobrador
motorista
motorista
cobrador
cobrador
motorista
aux.almox.
motorista
motorista
mecânico II
motorista
zelador
motorista
cd.linhas
cobrador
motorista
motorista
cobrador
zelador
aux.adm.
cobrador
motorista
cobrador
motorista
zelador
cobrador
as.Pessoal
zelador
aprendiz
zelador
aprendiz
cd.linhas
cobrador
bombeiro
lubrificador
aprendiz
cobrador
elet.autos
motorista
zelador
aux.tráf.
motorista
cobrador
motorista
zelador

De acordo com a coordenadora do Sesmt, Najla Moreira, para
prevenir multas e evitar acidentes de trânsito, não há nada mais
eficaz do que a direção defensiva. Ela afirma que boas práticas ao
guiar um veículo são fundamentais para garantir um trânsito mais
seguro para condutores, passageiros, pedestres e demais pessoas
em deslocamento. Veja as dicas dadas por Najla:

Faça manutenção periódica no seu veículo.
Verifique o estado dos pneus.
Verifique as condições do cinto de segurança.
 Cheque sempre os freios.
Não coloque objetos obstruindo a visão dos retrovisores.
Dirija em velocidade compatível com a da via.
Reduza a velocidade em caso de chuva.
HOMENAGEADOS SIPAT

“O segredo de tudo é paciência”
Depoimento dos motoristas que não se envolveram em
acidentes de julho de 2016 a junho de 2017.
Elson Lima
A regra básica é a atenção. Todos devemos ter. Tanto no
trânsito quanto com os usuários. Gostar do que se faz é
importante para tudo dar certo. Consciência de que pode
sempre fazer um bom trabalho, evitando ao máximo os
acidentes. Procuro sempre pensar na minha família evitando
estresses desnecessários. O segredo de tudo é paciência, ela é uma
arma poderosa.
Janailson
Sempre estar atento as atitudes dos outros, as
sinalizações, respeitar pedestres e ciclistas. Meu
comportamento com o usuário é sempre ouvir mais do
que falar.

CHEGARAM EM OUTUBRO DE 2017

Aldenair
motorista

Almir
Rocha
motorista

Vinícius
Castelo
médico

Valdemiro Ítalo Alves S a m u e l
motorista cobrador
Almeida
cobrador

Davi
Caio Silva
Rocha
aux.adm.
aux.adm.

Marcos
Venício
zelador

Eudes
Mota
zelador

Edwilson
zelador

José
Ricardo
motorista

Henrique
Moura
zelador

Marley
motorista

Eberth
zelador

L e o n a r d o Marcos
Alencar
Antônio
motorista motorista

As crianças se divertiram no banho de piscina

Atores do Projeto Respirando Ar Puro
ganham manhã de lazer na AFEV
As crianças integrantes do Grupo de Teatro Conscientização e
Arte do Projeto Respirando Ar Puro, mantido pela Empresa Vitória,
fizeram a festa no final de outubro. Elas ganharam uma manhã de
lazer na sede da AFEV, com direito a toda área de recreação da
Associação. Tudo em comemoração ao mês da criança.
A meninada brincou no parquinho e nos brinquedos infláveis, mas
aproveitou mesmo foi o banho de piscina, para minimizar o calorão
que tem feito nos últimos meses. Para manter as energias, muita
pipoca, algodão doce e mini pizza.

Consumo consciente
Conheça alguns dos 12 princípios do consumo consciente
segundo o Akatu (www.akatu.org.br/), para quem consumir com
consciência é consumir diferente, tendo no consumo um instrumento
de bem estar e não um fim em si mesmo.
1.Planeje suas compras: Não seja impulsivo nas compras. A
impulsividade é inimiga do consumo consciente. Planeje
antecipadamente e, com isso, compre menos e melhor.
2.Avalie os impactos de seu consumo: Leve em consideração o
meio ambiente e a sociedade em suas escolhas de consumo.
3.Consuma apenas o necessário: Reflita sobre suas reais
necessidades e procure viver com menos.
4.Reutilize produtos e embalagens: Não compre outra vez o
que você pode consertar, transformar e reutilizar.
5.Separe seu lixo: Recicle e contribua para a economia de
recursos naturais, a redução da degradação ambiental e a geração
de empregos.
6.Use crédito conscientemente: Pense bem se o que você vai
comprar a crédito não pode esperar e esteja certo de que poderá
pagar as prestações.

Continua a
campanha para
o Lar Tor
orrres de
Melo
Está chegando o Natal.
Aproveite e vai guardando a
maior quantidade possível de
tampinhas pláticas para
garantir a festa dos velhinhos
mantidos pelo Lar Torres de
Melo.
Como os corações ficam
mais tocados nessa época do
ano, sensibilize seus familiares
e amigos para participarem
dessa iniciativa tão nobre.
Digá-lhes que precisarão
somente juntar as tampinhas
porque você as levará até o
depósito existente na Empresa
Vitória, responsável pela
entrega na instituição
filantrópica.
Viu? Não precisa ser
Papai Noel para garantir um
Natal feliz aos menos
favorecidos.
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Empresa Vitória apoia o
movimento Novembro Azul
A Vitória, engajada no movimento Novembro
Azul, participa de ações educativas em parceria
com órgãos da saúde em Caucaia visando a
prevenção do câncer de próstata junto à
população local. A Empresa também desenvolve
algumas iniciativas preventivas direcionadas aos
seus colaboradores. Entre elas, a distribuição de
cartilhas falando sobre a doença e os
procedimentos para prevení-la.
A próstata é uma glândula auxiliar do Sistema
Genital Masculino, responsável pelo fornecimento
de nutrientes para os espermatozóides. Devido a
sua estreita relação com a bexiga, os sintomas
das doenças prostáticas apresentam-se
diretamente relacionadas ao ato de urinar.
No Brasil, o câncer de próstata é o segundo
mais comum entre homens, ficando atrás apenas
do câncer de pele (não melanoma). A prevenção
e o diagnóstico precoce devem ser feitos através
de consulta ao médico urologista, que é o
profissional habilitado a orientar sobre a melhor

Programa Criança no
Mundo da Vitória

Os colaboradores da Operação também apoiam o movimento

estratégia a ser seguida, de acordo com a
presença de sinais e sintomas, idade, história
familiar e outros fatores.
A escolha do tratamento mais adequado deve
ser individualizada e definida após discussão dos
riscos e benefícios com o médico e paciente.

Colaboradores ganham
corte de cabelo

A pose para oficializar a visita à Empresa Vitória

Os alunos da Escola Dona Lavínia de Medeiros,
participaram do Programa Criança no Mundo da
Vitória no dia 26 de outubro último. Na
oportunidade, conheceram a história, instalações e
funcionamento da Empresa. Também visitaram a
Horta Medicinal e aprenderam sobre os cuidados
necessários para manutenção do planeta, a partir
das práticas realizadas na Empresa Vitória.
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O auditório foi adaptado para a realização dos cortes de cabelo

A Vitória, em parceria com o Senac, promoveu,
nos dias 8, 9 e 10 de novembro, corte de cabelo
para os colaboradores do sexo masculino. O
evento, acontecido no auditório Eliezer Guimarães,
faz parte das ações voltadas para a qualidade de
vida dos funcionários da Empresa.

Time da Vitória está nas quartas de
final do Campeonato de Caucaia
Time society está na 2ª fase da
Copa Caucaia de Futebol 7

O Time principal da
Empresa Vitória
venceu a equipe do
Itapuã por 2 x 1 e está
classificado para as
quartas de final do
Campeonato da 1ª
divisão de Caucaia. O
jogo aconteceu no
último dia 9, no campo
da AFEV. Dida e
Cleangelo foram os
artilheiros da partida.

O time Society da Empresa Vitória está classificado antecipadamente
para a 2ª fase da Copa Caucaia de Futebol 7. “Disputamos 7 partidas,
ganhamos 6 empatamos um jogo, somando o total, na 1ª fase, de 19
Pontos”, informa o presidente de Esporte da Vitória, Varner Moreira.

Vitória prestigia final da
Copa Nacional Sest Senat

Seis equipes se classificam para
a 2ª fase do campeonato interno
Estão classificados para a 2ª fase do
Campeonato Interno as equipes: Juventus,
Engrenagem e Noturnos (Chave A), e DAF,
Manutenção e Operação (Chave B). As equipes
se enfrentarão e classificam-se para a fase
seguinte as duas melhores de cada Chave.
PROGRAMA VITÓRIA DA VIDA (VIVI)
Em outubro teve mamãe ganhando o kit
bebê, do Programa Vitória da Vida (VIVI). Foi a
colaboradora, Lizandra.

A Empresa Vitória prestigiou a final da Copa
Nacional Sest Senat de Futebol Society 2017. O
evento aconteceu em outubro, nos dias 28
(semifinal) e 29 (final), no Ronaldo Academy
Fortaleza. Saiu campeã a equipe de Pelotas, do
Rio Grande do Sul, que sediará a competição em
2018.
Representaram a Empresa, o presidente de
Esporte, Varner Moreira, a gerente de DH, Nagle
Melo, o gerente de Manutenção, Leonardo, Pedro
José, alguns jogadores do time principal e
colaboradores.

Lizandra (técnica de Segurança).
Bebê: Lorenzo.
Pai: Edigler.
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Vitória participa do I Seminário
Programa Despoluir de Sustentabilidade
e Transporte - Gestão Hídrica
No dia 21 de novembro a Vitória participará do I
Seminário Programa Despoluir de Sustentabilidade
& Transporte 2017 – Gestão Hídrica: Inovação e
Tecnologia, que terá como foco principal o consumo
responsável da água. A iniciativa é da Federação
das Empresas de Transporte de Passageiros do
Ceará, Piauí e Maranhão (Fetrans) e acontecerá no
Sest Senat Fortaleza.
Na oportunidade também serão apresentadas
aos participantes as ações sustentáveis
desenvolvidas pelas empresas do setor de
transporte do Ceará.
Segundo site da Fetrans (http://
www.fetrans.org.br/), “o Seminário reunirá

ANIVERSÁRIO

Aniversário - A comemoração dos
aniversariantes de outubro aconteceu no dia 27,
tendo como tema o movimento “Outubro Rosa”.

empresários, gestores, executivos, transportadores,
ambientalistas, políticos, estudantes e trabalhadores
em transporte para apresentar os avanços
tecnológicos na área ambiental, aprofundar os
fundamentos técnicos sobre Gestão Hídrica em seus
diversos aspectos e propiciar aos participantes um
debate construtivo de ideias e ações criativas na
busca por soluções ambientalmente sustentáveis,
visando à construção de um futuro promissor. Para
isso, um dos momentos ápices do evento será a
apresentação da Pesquisa Sondagem CNT e
Manual de Gestão Hídrica pela representante da
Confederação Nacional do Transporte (CNT),
Monique da Silva dos Santos.

SORTEIO GQL

Os motoristas Robério, Santos Rocha, Juvaldo,
Glauco e Euclides, foram os ganhadores das
bolsas temáticas no sorteio GQL.

Expediente

“A charge do Euri”
homenageia o
motorista, José Cláudio.
Junto com seu mascote,
ele dá a dica do verão:
fruta e água mineral.
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