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PLACON - Plano de Contingências
A Transportadora Nossa Senhora de Caravaggio,
em dezembro de 2007, realizou o Plano de
Atendimento a Emergências Caravaggio.
Participaram do evento o Supervisor de SSCA, o
Encarregado de Transporte Pleno, os Encarregados de
Transporte de Ourinhos-SP e Maringá-PR, motoristas,
monitores e motoristas das bases de Maringá-PR,
Presidente Prudente-SP, Bauru-SP e Ourinhos-SP.
Os eventos tiveram por objetivo treinar e orientar a
equipe de emergência para situações que exijam
rapidez, eficiência e trabalho em equipe. A atuação
do grupo será em situações de incêndio, derrames,
explosões e acidentes com ou sem atendimento préhospitalar a vítimas. A parte teórica incluiu treinamento
de Primeiros Socorros, Anatomia, Mecanismos de
Lesão, Desobstrução de Vias Aéreas e RCP
(Reanimação Cardiorespiratória).
Foram realizados 2 simulações: a primeira no pátio
da Caravaggio em Ourinhos-SP (16/12/2007) e a
segunda na base Shell em Maringá-PR (17 e
18/12/2007). Simulou-se um acidente sem vítimas
onde o caminhão tanque sai da pista ocasionando
derrame de produto.
O resultado das simulações foi considerado
excelente, evidenciando a sintonia com a qual a equipe
de apoio deu suporte às ações realizadas pelos
motoristas envolvidos, garantindo um menor impacto
ao meio ambiente e à imagem da companhia e da
transportadora.

Foram feitas duas apresentações sobre o PLACON
para os colaboradores da matriz. A Caravaggio busca
sempre incentivar a disseminação de informações
entre as áreas, e nesta ocasião, as conclusões positivas
puderam ser compartilhadas com os colegas.

Apresentação dos resultados do PLACON
aos colaboradores da Matriz.

VIC - Visita Informativa Caravaggio
Foi lançado no final de dezembro o Projeto “Visita
Informativa Caravaggio - VIC”. Este projeto visa
fomentar a comunicação interna na Caravaggio,
construindo uma cultura de disseminação de
informações para ambas as pontas (matrizoperações).
O projeto piloto foi realizado em Araucária com um
grupo de motoristas que atendem a companhia
Chevron.
O objetivo é consolidar a prática realizando a VIC
em todas as bases, ainda, no primeiro semestre de
2008.

Simulação do Acidente

Alguns dos assuntos apresentados:
1. Conscientização da importância da
comunicação entre as bases/filiais e a matriz;
2. Organograma Caravaggio Sistema de Gestão
Integrado Caravaggio;
4. Procedimentos Caravaggio;
5. Implantação do novo modelo de Relatório de
Ocorrência - RO.

