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Compromisso
O que uma empresa espera de seus colaboradores?
Várias são as qualidades que uma empresa espera de um colaborador nos
dias de hoje: iniciativa, desempenho, resultados, bom relacionamento,
criatividade, etc.. Mas existe uma
um qualidade que empresa nenhuma abre
mão, é o comprometimento.
Um profissional comprometido tem iniciativa e senso de responsabilidade.
Quando ele realiza alguma tarefa não faz por fazer, pois sempre está um
passo à frente, busca crescer, não espera ser cobrado para mostrar os
resultados e tampouco fica parado à espera que as oportunidades caiam do
céu. É um profissional
al que trabalha como se fosse dono do negócio, pois se
dedica a melhorar constantemente.
A partir do momento que um profissional escolhe fazer parte de uma
empresa, deve estar consciente de seu papel e de suas obrigações,
independente do cargo.

No que diz
z respeito ao empenho, ao compromisso, ao
esforço, à dedicação, não existe meio termo.
termo Ou você
faz uma coisa bem feita
feita ou não faz.
faz
Ayrton Senna
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Importante
Anel viário que circunda a maior região metropolitana do País
O Rodoanel é sem dúvida uma obra importante para o desenvolvimento
econômico, por interligar as rodovias na Grande São Paulo e como
alternativa ao transporte de cargas, desviando o tráfego de caminhões e
desafogando o trânsito nas vias centrais da capital.

Situação do Rodoanel em Julho / 2014
Av. Carlos Livieiro, 280 04186-100 São Paulo SP – Fone: 11 2915.3111 – www.ipirangatransportes.com.br

MURAL- SETEMBRO DE 2014

Concorda?

TRÊS PEQUENAS HISTÓRIAS
Certa vez, o povo de um vilarejo decidiu
se reunir no centro do lugar para rezar
pedindo por chuvas...Mas apenas um
garoto trouxe guarda chuva.

O nome disso é
FÉ
Quando você joga um bebê de um ano
de idade para alto, ele gargalha porque
sabe que na queda alguém irá segurá-lo.
segurá lo.

O nome disso é
CONFIANÇA
A cada noite, antes de dormir, não temos
garantia nenhuma de que estaremos
vivos na manhã seguinte, mas, ainda
assim, colocamos o despertador para tocar.
tocar

O nome disso é
ESPERANÇA

O otimismo é a fé que leva à realização.
Nada pode ser feito sem esperança ou
confiança.
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Bom saber
Com faixas de ônibus, lentidão de carros cresce 16%
em São Paulo
Estudo anual da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) mostra que, em
São Paulo, nas vias que ganharam faixas exclusivas para ônibus, os carros
passaram a ficar presos no trânsito 16% mais tempo em 2013 do que
ficavam em 2012 - isso apenas no horário de pico da manhã. No horário de
pico da tarde, esse tempo extra no trânsito cresceu 7%.
A proposta das faixas é justamente livrar
livrar os ônibus dessa lentidão toda,
mas segundo
egundo dados da SPTrans também referentes a 2013, depois de
implementadas as faixas exclusivas,
exclusivas, a velocidade média dos ônibus cresceu
de 14 km/h para 20 km/h, em média (45%).

Em locais como o corredor formado pelas Avenidas Paulista e Doutor
Arnaldo, que contam com uma rede de transporte de massa (metrô), a
chegada das faixas exclusivas fez o tempo médio que os carros ficam
parados, presos no trânsito, cair 4% no horário da manhã.

Por outro lado, na Avenida Pedro Álvares Cabral, no Ibirapuera, os carros
agora ficam 177% mais tempo parados, esperando o semáforo abrir ou o
trânsito fluir. A velocidade
ocidade média caiu de 14,2 km/h para apenas 6,7 km/h
(velocidade de uma pessoa andando), na pista sentido Ibirapuera, no horário
de pico da tarde.
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Vai valer

EXAME TOXICOLÓGICO PARA RENOVAR A CNH COMEÇA A
VALER EM SETEMBRO

A Resolução do CONTRAN (Conselho Nacional do Trânsito) que determina a
exigência de exame toxicológico para obter renovação da CNH (Carteira
Nacional de Habilitação),
Habilitação), das categorias C, D e E entrará em vigor no dia 1º.
De Setembro.
O objetivo da medida é verificar o indício de substâncias psicoativas no
organismo como, maconha, cocaína, crack e merla,
merla substâncias
ncias derivadas do
ópio como codeína, morfina e heroína, ecstasy, anfetamina e metanfetamina.
Para que os motoristas profissionais obtenham a renovação, os exames
deverão apresentar resultados negativos para um período mínimo de
noventa dias retroativos à data da coleta do material. Para garantir o
resultado, as análises serão feitas com cabelos, pelos
pelos ou unhas. Se não
apresentar o laudo que nega a presença das substâncias, a renovação do
documento não será feita pelo DETRAN.
DETRAN
Caso o motorista esteja utilizando algum medicamento prescrito que contém
alguma das substâncias na composição,
composição deverá comprovar
var com o receituário
médico.
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Aniversariantes do Mês ☺

COLABORADORES

Dia: 2
MOACIR ALEXANDRE DE FREITAS
Dia: 12
GISLAINE APARECIDA RANJATO
Dia: 15
CLAUDIO JOSE LEITE DA SILVA
Dia: 23
RAQUEL KARLENNE VIEIRA
Dia : 29
IPIRANGA TRANSPORTES
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