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Projeto Criança Feliz
A Caravaggio recebeu nos dias 11 e 13 de Março/2009 a Srª Mirian Rissardi,
palestrante da ONG Projeto Criança Feliz (www.projetocriancafeliz.org).
Na ocasião foi realizado, junto aos funcionários da matriz da empresa em
Colombo/PR, um excelente trabalho de conscientização para a
importância da construção participativa de uma sociedade menos
violenta. A ONG, que produz e subsidia a aquisição de brinquedos
educativos, incentivou a integração dos pais no universo de
brincadeiras dos filhos.
A Palestra Educativa de Integração Família – Empresa, Escola –
Comunidade, foi muito bem recebida pelos nossos colaboradores,
que consideraram o assunto tratado como sendo da maior
importância para suas vidas, em ambos os contextos, profissional e
familiar.

Política de Álcool e Drogas
Continuando a série de matérias sobre as políticas da
Caravaggio, trazemos neste mês algumas considerações
sobre a “Política de Álcool e Drogas”.
“A Transportadora Nossa Senhora de Caravaggio Ltda.,
representada por todos os seus colaboradores internos,
compromete-se a garantir um ambiente de trabalho livre de
álcool e drogas, pautando-se pelos princípios da
informação, prevenção e companheirismo”.
A problemática do álcool e das drogas impacta diretamente
as empresas de transportes, sejam elas de carga ou de
passageiros. Sabe-se que o condutor de um veículo a
serviço de uma empresa de transportes carrega uma imensa
responsabilidade: pela sua vida, pelo meio ambiente, pela
vida de terceiros e pela segurança da comunidade.

Por esta razão, o motorista, ao dirigir, tem a obrigação de estar
100% alerta, de posse de toda a sua atenção e com todos os
sentidos voltados à atividade que está exercendo. Todo
descuido, toda falha neste propósito tem o potencial de
desencadear consequencias catastróficas e na maioria dos
casos, sem nenhuma chance de reparação, afinal a vida
humana e o meio ambiente são inestimáveis. O consumo de
álcool e de drogas, em qualquer quantidade, afeta os reflexos e
a estabilidade dos indivíduos, tornando o motorista e seu
veículo uma ameaça real.
A Caravaggio, por meio da disponibilização de informações
sobre o tema, tem por objetivo a prevenção da ocorrência do
uso de álcool e drogas dentre seus colaboradores e se dispõe a
apoiar as atitudes de companheirismo entre os colegas que
acreditam e fazem a nossa política.

GRÁFICOS ROs - ACUMULADO/2009
Estes são os gráficos referentes ao Acumulado/ 2009 de ROs por Unidade Caravaggio e por Tipo.
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