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Motoristas da Caravaggio têm excelentes resultados
no 2º Rodeio de Caminhões promovido pela Raízen
A competição reúne motoristas das Transportadoras contratadas pela Companhia que têm a
oportunidade de testar suas habilidades em manobras padronizadas
A competição é composta por seis provas
diferentes que testam as habilidades dos
motoristas, como controlar a velocidade de forma
adequada, dirigir em linha reta e em curvas,
manobrar e estacionar de marcha ré e manobrar o
caminhão em espaços reduzidos. Cada motorista
tem 10 minutos para fazer todo o percurso
proposto.

Nos dias 19 e 20 de janeiro de 2013 estivemos
em Esteio/RS na garagem da Henrique Stefani
para participar do 2º Rodeio da Companhia
Raízen, evento promovido como parte da
campanha de segurança “Zero Acidente” de
treinamento dos motoristas.
Os concorrentes foram pré-selecionados de
acordo com o seu bom desempenho nas
rodovias enquanto prestavam serviços para a
companhia. Em cada uma das quatro etapas, os
três primeiros colocados receberam prêmios
especiais e foram classificados para a grande
final, que acontece em abril de 2013.
"O principal objetivo do Rodeio é estimular a
segurança entre os motoristas das
transportadoras contratadas, reconhecendo
aqueles que tiveram excelente performance no
último ano, dirigindo defensivamente e sendo
responsáveis nas rodovias”, afirma Leon
Esteche, Gerente de Segurança, Saúde e Meio
Ambiente para Logística da Raízen.

Os nossos 3 motoristas participantes, ficaram em
boa posição ao final das eliminatórias,
conseguindo os 2º e 3º lugares em uma disputa
entre 20 motoristas das transportadoras
contratadas.
A final do Rodeio será no mês de abril nos dias 27
e 28 no Rio de Janeiro, da qual participarão os 12
motoristas finalistas.
Desejamos um excelente desempenho nesta
final aos motoristas classificados, também
lembrando, de homenagear o excelente
desempenho do 4º colocado - Ricardo Ferrari que mesmo não se classificando, representou
exemplarmente nossa Transportadora.

