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Renovação de Frota
Frota agrega caminhões Scania novos
A Transportadora Nossa Senhora de Caravaggio,
investe na renovação da frota de veículos da filial de
Canoas-RS. Foram adquiridos nove caminhões
marca Scania, modelo P 360 A 4x2.
A constante renovação de veículos, é uma prática
da Transportadora, pois trata-se de uma das
medidas, que visam melhorias na logística de
transporte aos clientes, neste caso, a IPP – Ipiranga
Produtos de Petróleo, proporcionando ao motorista
maior conforto e segurança.
A Caravaggio possui uma política de trabalho que
baseia-se no compromisso com a segurança e o
meio ambiente, fazendo desta empresa uma
referência para o mercado de transporte de
combustíveis.

Inspeção Filial Ourinhos/SP
Encerramos a inspeção na filial de Ourinhos/SP com
a nota final de 95,7%.
Agradecemos ao Sr. Antonio Almada pela ética e
profissionalismo com a qual conduziu a inspeção e,
também, as nossas diretoria e gerência que
permitiram a realização de excelentes trabalhos até o
momento, para que tal nota fosse obtida na avaliação
da Companhia. Obrigado a Gerência e
Colaboradores, que contribuíram direta ou
indiretamente para que o trabalho fosse realizado
com segurança e cumprimento as normas da
Companhia.
Por fim, parabenizamos o Encarregado da filial de
transporte, pela excelente condução dos trabalhos
administrativos e operacionais, que contribuíram
para o sucesso das operações.

Também houve renovação de parte da frota do
cliente Shell, no decorrer de setembro/2013, com a
aquisição de quatro caminhões novos, da marca
Scania.

Ao lado, foto da Inspeção na
filial de Presidente
Prudente/SP realizada nos
dias 12 e 13 de setembro de
2013 pelo Sr. Gilberto da
empresa MSP.

