
A Transportadora Mosca ofereceu o 
curso de empilhadeirista para 
funcionários da empresa. O curso 
teve uma carga horária de 20 horas 
e foi realizado para que todos 
usassem os equipamentos com 
segurança. 
 

Aptos na empilhadeiraAptos na empilhadeira

A nova chapa que assumiu a CIPA 
(Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes), no início deste ano, já 
tomou várias providências para a 
segurança e o bem estar dos 

funcionários no ambiente de trabalho. 
 "A CIPA agradece o apoio e incentivo 
recebido junto a direção e funcionários da empresa 
e conta com a colaboração de todos  para futuros 
projetos".

Edson L. M. de Oliveira, presidente da CIPA

CONQUISTAS DA CIPA:
- Botons para identificação dos Cipeiros
- Placas com orientações sobre riscos de acidentes
- Caixinha de sugestões de funcionários
- Mangueiras de incêndio vistoriadas 
- Manutenção da bomba de água para os hidrantes
- Renovação do kit de primeiros socorros
- Reciclagem do curso de empilhadeirista
- Novo treinamento de incêndio
- Botas com bico de aço para o setor 
  de manutenção 

A Transportadora Mosca conseguiu 
reduzir o consumo de energia
elétrica além da meta imposta pelo
Governo Federal. No total, a 
redução atingiu 36,79% no consumo 
da matriz e das filiais. Essa 
marca foi atingida através do
empenho dos funcionários dentro
da nova política energética da 
empresa. 

CIPA já coleciona conquistas  CIPA já coleciona conquistas  

Redução de energia 
supera metas 
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Redução de energia 
supera metas 

Funcionários são 
avaliados
A Transportadora Mosca está 
passando  por um período de 
avaliação do seu quadro funcional. 
Essa é uma das etapas de 
adequação da empresa para a 
certificação da  ISO 9000, versão 
2000. 
Os avaliadores que estão aplicando 
as entrevistas foram devidamente 
treinados para indicarem cursos e 
treinamentos de reciclagem, que 
serão oferecidos pela empresa aos 
funcionários que não atenderem 
algum critério da avaliação. 

A SIPAT, Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho, será realizada entre os dias 
10 e 14 de setembro na matriz da empresa, 
localizada em Campinas. O objetivo é estimular os 
funcionários à prática de ações preventivas 
relativas a própria saúde e integridade física.  

A CIPA conta com a participação de todos funcionários. 

A SIPAT vem aí

Funcionários são 
avaliados

A Transportadora Mosca é bastante rigorosa na 
manutenção da frota. A cada retorno à base, os veículos 
são vistoriados e limpos, além de passarem por 
testes elétricos e mecânicos. Periodicamente, eles são
 avaliados para detectar eventuais problemas de infiltração
 de água, pintura e estrutura do baú. Os assoalhos dos 
veículos estão sendo substituídos por chapas metálicas
 xadrez. Esses cuidados são tomados pela empresa
 para melhor servir seus clientes.      

Manutenção de frota é prioridade Manutenção de frota é prioridade 


