Compromisso com a segurança e o meio ambiente

EXTRA

At

ção

Sócio-Ambi
en
tal

INFORMA

ua

Compromisso com a segurança e o meio ambiente

Informativo Institucional da Transportadora Nossa Senhora de Caravaggio - Periodicidade Mensal - Ano VI - Edição 44 - Maio2008

1.000.000 Km Shell
Transportar combustíveis é uma atividade de grande
responsabilidade. Exige agilidade e pontualidade na
entrega e garantia do cumprimento de todas as
obrigações de segurança que envolvem o transporte
de produtos perigosos.
A Caravaggio atua responsavelmente há 19 anos neste
mercado, sempre buscando fortalecer dois pontos: seu
compromisso com a segurança e o meio-ambiente e o
cultivo de um relacionamento sólido com as maiores
companhias do setor, em especial a Chevron, a Repsol
YPF e a AleSat.

Reunião da Visita do Sr. Evandro Gueiros (VP Distribuição na América
Latina) e do Sr. Magno Piedade (Gerente de HSE América Latina)
da Shell à Transportadora Nossa Senhora de Caravaggio
no dia 12 de setembro de 2007

interstício; reuniões mensais, diálogos diários e
semanais de segurança; implantação de
computadores de bordo; treinamentos constantes e
acompanhamento das operações, entre outros.
Com todo este envolvimento, a Caravaggio preparase para continuar alcançando muitos resultados
expressivos. Todos os colaboradores envolvidos na
operação Shell devem sentir orgulho de fazer parte
desta conquista!

Sr. Jovino Darci Gasparin - Diretor da Transportadora Nossa Senhora
de Caravaggio

Foi com muita satisfação que, em Junho/2007, demos
as boas-vindas à Shell. E com imenso orgulho, 9
meses após o início das operações de transporte de
combustíveis a serviço da Shell, atingimos o primeiro
milhão de quilômetros rodados.
Bi-trem Shell

Alcançar a marca de 1.000.000 KM sem acidentes é
um resultado excelente, fruto do trabalho de uma
empresa que acredita em seu compromisso.
Diversos são os fatores que contribuem para esta
realidade: programas de controle de velocidade, de
frenagens bruscas, de jornada de trabalho e de

Parabéns a todos e um especial agradecimento ao
comprometimento e à atuação dos chefes das bases e
suas equipes!!!
Alinhando corações e mentes, a Caravaggio irá
realizar muitos outros milhões de quilômetros.

