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SAFETY DAY SHELL
CARAVAGGIO - 12 DE JUNHO
“Fazendo a Coisa Certa”
O engajamento de todos pela Segurança
O engajamento da família deu ênfase ao evento, gerando o mais
puro reconhecimento pelo trabalho desempenhado por todos os
profissionais envolvidos nas operações, como podemos conferir
na seguinte declaração:

A Transportadora Nossa Senhora de Caravaggio, em parceria
com a Shell Brasil, realizou com suas equipes no dia 12 de
junho de 2010, o SAFETY DAY – Dia da Segurança – sob o
tema “Fazendo a Coisa Certa”.
Esta atividade abrange todas as operações da Shell no
mundo, de forma simultânea, visando a promoção das práticas
de segurança.
Embora não se possa evitar toda e qualquer ocorrência de
acidente, o mínimo a ser feito é garantir a segurança das
pessoas. Para isso, o objetivo desse evento é mobilizar
esforços e debater idéias em prol da segurança nas atividades
desenvolvidas.

“Quero agradecer com um muito obrigada, por fazer parte deste
Dia da Segurança 2010. Há 15 anos meu esposo trabalha na
Caravaggio e nesta oportunidade pude constatar os cuidados
que a empresa tem quando ele está “fora de casa”, trabalhando.
Fiquei surpresa e impressionada com o monitoramento feito em
suas viagens, com o respeito aos horários nas suas paradas
para as refeições e ao sono, preservando assim sua integridade
física e garantindo um retorno seguro para nossa casa, para
nossa família”.
Sueli Pereira Lima de Sá, Técnica em Saúde Bucal, esposa de Antonio
Ronaldo Soares de Sá, motorista da Caravaggio.

Colocar para a equipe a prioridade do trabalho com foco na
saúde e segurança é o objetivo final que traz significativos
resultados nas operações.

Para aumentar o impacto do Dia da Segurança 2010, foram
convidados para o evento os cônjuges e filhos dos motoristas
que puderam conhecer tanto as instalações quanto as
políticas de segurança da Caravaggio.
Nosso Instrutor de Operações, Sr. Sergio Calado apresentou
de forma sucinta, as ferramentas utilizadas para garantir as
melhores práticas como: políticas de qualidade, segurança,
saúde, meio ambiente, álcool e drogas, desarmamento e antidiscriminação, controles de velocidade e freadas bruscas,
entre outros.

A partir da esquerda, Armando Bertoli, Matheus Fagundes e esposa Jandira, Jovino
Darci Gasparin, Antonio Ronaldo Soares de Sá, esposa Sueli e filho Pedro.
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