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Inspeção Matriz
Equipe participa das reuniões realizadas

Foi realizada nos dias 26 e 27 de setembro uma
inspeção na matriz da Transportadora,
coordenada pelo Sr. Antonio Carlos Almada da
MSP Consultoria, uma nova empresa criada
por ex-funcionários da Shell, já aposentados e,
com uma grande bagagem profissional.
Participaram das reuniões os colaboradores:
Márcio - da área de Manutenção, Rodrigo Técnico em Segurança do Trabalho, Jhone - da
área de Monitoramento, Renato Instrutor/Monitor, Júnior Gasparin - Diretor,
Armando - Gerente Administrativo, Ismael
Rogério - Gerente da Manutenção, Sergio Supervisor SSC, Cristiano - Gerente de
Transporte. E, Antonio Carlos Almada -

Consultor da MSP, dirigiu a inspeção.
A inspeção foi encerrada com a nota de
fechamento de 98,4%. Portanto,
agradecemos ao Sr. Carlos Almada pela ética
e profissionalismo com a qual conduziu a
inspeção e a diretoria e gerência da
Transportadora, que permitiram bom
desempenho e a realização de um excelente
trabalho até o momento, o que resultou na
nota obtida perante a Companhia.
Também, as Gerência e Colaboradores que
contribuíram direta ou indiretamente para que
o trabalho realizado sempre com segurança e
cumprimento das normas determinadas pela
Companhia.

Palestra GERDAU
Sergio Calado Rosa - Supervisor SSC da
Tranportadora Nossa Senhora de Caravaggio,
ministrou uma palestra no dia 10 de outubro, na
Gerdau localizada no município de Quatro Barras,
durante a SIPAT local.
Dentre os assuntos abordados, tratou do excelente
treinamento e qualificação na área segurança, dado
aos colaboradores da Transportadora.
Baseado no trabalho de conscientização e
valorização humana, a Transportadora é referência
no segmento de transporte de produtos perigosos.

