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Diretoria da Caravaggio acompanha operações das filiais
Normas e políticas de operações seguras, reforçam o comprometimento da transportadora

No dia 21 de outubro de 2011, o Sr. Jovino Darci
Gasparin Junior, diretor da Transportadora Nossa
Senhora de Caravaggio, esteve na unidade de
Maringá/PR, acompanhando as operações da filial.

Durante a visita, o Sr. Junior aproveitou para
conhecer o superintendente do terminal de Maringá,
Sr. Possidonio de Oliveira Neto e também reforçou
as normas e políticas da empresa junto aos
motoristas e ao Encarregado da Filial, Sr. Vitor
Fernando da Costa Faria.
A visita da Diretoria foi muito importante para a filial,
que acabou de passar por uma auditoria interna de
seu Sistema de Gestão Integrado, realizada pelo Sr.
Rodrigo Selusniaki, e aguarda a realização da
auditoria externa do cliente Raízen Combustíveis
S/A, programada para os dias 26, 27 e 28/10/11.
O apoio e a presença da Diretoria na filial são uma
forma da Caravaggio reforçar seu comprometimento
com a saúde, segurança, qualidade e meio ambiente
no dia-a-dia de suas operações, demonstrando que
este é um compromisso de todos.

Dia da Natureza
Você faz a sua parte?
Em 04 de outubro, comemorou-se o Dia da Natureza, ocasião ideal para refletirmos e mensurarmos os
resultados da contribuição de cada um para com o meio ambiente.
Entre várias das ações ecologicamente responsáveis está a da reciclagem de garrafas PET. O Brasil é um dos
maiores recicladores do mundo, gerador de muitos empregos, apesar de ser considerado um mercado jovem.
Atitudes e hábitos corretos, proporcionam muitos benefícios se aplicados no cotidiano de cada pessoa.
A Caravaggio tem em suas operações diárias o compromisso com a segurança e o meio ambiente.
Faça sua parte, você também. Pequenas atitudes repetidas diversas vezes produzem excelentes resultados.
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