
Marcelo Portela, do setor de Trá-
fego, há 17 anos na Gato Preto, 
aponta que as novas instalações 
estão sendo muito positivas para 
o Tráfego. “Temos uma visualiza-
ção legal aqui. A parte de instala-
ção está ótima. Como mudamos 
recentemente, estamos em fase 
de adaptações“, relata. 

Natália Ribeiro Dias, assistente administrativa, traba-
lha no departamento pessoal da GP3. Há 12 anos na 
empresa, ela comenta a mudança para a nova sede: “ 
a estrutura é bem melhor, com mais espaço. Moro no 
Jaraguá, pego o ônibus na Lapa e ele me deixa aqui na 
porta da empresa. Saio um pouquinho mais cedo de 
casa, mas não dificultou muito. Estou gostando.“

Para o funileiro Eronildes Tanci da Silva, a nova 
instalação está muito boa. “As valetas melhora-
ram. Estamos aqui há pouco tempo e tudo é novo. 
Está excelente.“  

Mudar para melhor é sempre bom 
em qualquer circunstância. Se-

tembro de 2012 será lembrado para 
sempre como um mês marcante na 
história da Gato Preto, com a mudan-
ça da GP3 para o Jaguaré.  

Mudar para melhor
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Para a direção, foi um passo evolutivo na 
vida da empresa, com um espaço mais 
moderno e racional, e, naturalmente, 
proporcionando mais conforto aos 
colaboradores. O jornal Circulando com 

Você foi até a nova garagem colher 
impressões e opiniões de alguns 
funcionários que ainda se adaptavam 
ao novo espaço.

O Dia das Crianças neste ano superou as 
expectativas, segundo opinião de vários 

pais. A presença de um renomado mágico 
animou a festa, que além do clima de alegria 
e descontração, impressionou a meninada 
com os seus truques. 

A alegria da turma ficou completa no final 
do show, quando foi entregue a cada uma 
das crianças uma pequena caixa de mágicas 
como recordação.

Não faltaram, evidentemente, os comes e 
bebes. Todos saíram satisfeitos e de ‘barriga 
cheia‘ com os sanduíches, minipizza, algo-
dão doce, pipoca, sorvetes e sucos variados.

A vez da criançada
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Aproveitando o Mês das Crianças, a empresa promoveu 
um Concurso de Desenhos envolvendo as três gara-

gens do grupo, convidando filhos de funcionários entre 4 
e 12 anos a usarem suas veias artísticas e enviarem para o 
RH desenhos com o tema Meio Ambiente.

Uma comissão, formada por pessoas de diversas áreas, se-
lecionou os dois melhores desenhos nas faixas etárias de 4 
a 6, de 7 a 9 e de 10 a 12, nas garagens GP1 e GP3. Na Gatti, 
a escolha foi dos dois melhores entre 4 e 12 anos.

Os artistas mirins da Família Gato Preto
O momento ideal para premiar os vencedores, sem dúvi-
da, foi a Festa das Crianças na garagem Jaguaré. Todos os 
desenhos ficaram expostos para apreciação do público 
presente. Os vencedores, radiantes com o prêmio, recebe-
ram em mãos, vales-compra exclusivos para lojas de brin-
quedos.  Os demais participantes do Concurso, que tam-
bém fizeram bonitos e criativos desenhos, levaram uma 
pequena lembrança da empresa, para não esquecerem 
esse divertido dia.

GATTI

1º Lugar: Fillipe N. da Silva  (Mot. J. Gonçalves)

2º Lugar: Ethifany A. de Souza (Mot. Simone)

Garagem Portinari

4 a 6 Anos

1º Lugar: Geovana B. Tavares (Ag. Term. 
Tavares)

2º Lugar: Arianny B. da Silva (Mot. J. Oliveira)

7 a 9 Anos

1º Lugar: Adrielly F. dos Santos (Mot. Airton)

2º Lugar: Estevão dos S. Acessor (Manob. E. Alves)

10 a 12 Anos

1º Lugar: Yasmin P. Castro (Mot. C. Dias)

2º Lugar: Lucimeire P. Lima (Conferente 
Damião)

Garagem Jaguaré

4 a 6 Anos

1º Lugar: Vitor M. Fernandes (Conferente 
Maria Cecília)

2º Lugar: Heloísa G. Marcelino (Cob. Darci)

7 a 9 Anos

1º Lugar: João Vitor G. Souza (Cob. João B.)

2º Lugar: Adriana C. da Silva (Cob. Domingos)

10 a 12 Anos

1º Lugar: Nicoli M. Fernandes (Conferente 
Maria Cecília)

2º Lugar: Franciele Alves Cordeiro da Silva 
(Pintor José Cícero)

VENCEDORES

Gatti

Gato Preto Portinari Gato Preto Jaguaré



Quem quer fazer algo, acha os 
meios. Quem não quer, acha 

uma desculpa. Adriano Candela 
escolheu a primeira opção. Aos 21, 
Adriano sofreu um grave acidente 
de moto, em um cruzamento na 
frente da prefeitura de Carapicu-
íba. Um rapaz que estava tirando 
um ‘racha’ cruzou o farol vermelho 
em alta velocidade, atingindo a 
moto dele. 

A colisão foi tão grave que Adriano 
mergulhou em um estado de coma 
por 5 anos e meio, e ninguém acre-
ditava na sua recuperação. 

Desde o acidente, ele passou por 
52 operações na traqueia. Diante 
de todas as dificuldades, assumiu 
para si a superação dos proble-
mas, adaptando-se gradualmente 
à nova realidade de vida.

“Como eu não lembrava do passa-
do, fui querendo conhecer. Eu fi-
cava na cadeira de rodas e minha 
mãe me dava banho. Pedi para eu 
tomar banho sozinho. Eu também 
não podia subir escadas, e como 
a minha cama ficava na sala, eu 
rastejava degrau por degrau até o 
quarto“, relata Adriano.

Adriano é um exemplo de pessoa 
que não se entrega a um problema. 
Ninguém acreditava que ele pudes-
se procurar emprego porque não 
lembrava de nada. Foi adiante e está 
há 8 anos como Cobrador na Gato 
Preto, com um excelente desempe-
nho. Em uma das linhas, ele conhe-
ceu a sua esposa, 
com quem está 
casado há 7 anos. 
De bem com a 
vida, escreve ver-
sos e entrega para 
os passageiros.

Exemplo de 
superação

Pensando na qualidade dos serviços 
prestados, a área de Manutenção 

da Gatti contratou uma equipe com-
plementar de limpeza, para realizar a 
higienização dos veículos.

De acordo com um cronograma, todos 
os veículos serão higienizados num 
prazo máximo de 1 ano. O controle de 
qualidade deste serviço é severo, onde 
cada carro passa por uma avaliação 
para aprovar o resultado ou solicitar 
revisão do serviço.

Gatti investe em excelência 
na limpeza dos veículos

Além de facilitar a manutenção da 
limpeza, este novo processo contri-
buirá para a obtenção de melhores 
avaliações nos prêmios mensais dos 
motoristas. Só vai depender do em-
penho de todos em manter os veícu-
los nas condições adequadas.

No mês de agosto, a Gato Preto 
encomendou 6 novos veículos 

da Volvo, que chegarão com impor-
tantes  novidades relacionadas à pro-
teção ao meio ambiente. Esses ônibus 
vêm com uma nova tecnologia de 
motor e escapamento que emitem 
menos poluentes, atendendo uma 
norma europeia chamada Euro 5. 
Com base nesta norma, os fabrican-
tes começam a disponibilizar ônibus 

Meio Ambiente continua 
no foco da Gato Preto

com um sistema que utiliza um aditi-
vo chamado Arla 32 para tratamento 
de gases na tubulação do escape.

Em setembro, a Gato Preto recebeu a 
Volkswagen na GP1 para apresenta-
ção de vários modelos de ônibus que 
atendem à norma Euro 5, demons-
trando à equipe de manutenção as 
características destes novos veículos.



Durante o jantar, Joãozinho conversa com a mãe:  
- Mamãe, por que é que o papai é careca?  
- Ora, filhinho... Porque ele tem muitas coisas para pensar 
e é muito inteligente!  
- Mas mamãe....então por que é que você tem tanto cabelo? 
- Cala a boca e come logo esta droga de sopa, menino! 
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O bom humor é um estado de espírito que traz inúmeras vantagens em nossas vidas. Demonstra boa saúde, vitalida-
de e cultivo de bons relacionamentos. Reduzindo as tensões, o bom humor ajuda a refletir de forma mais relaxada 

e, em consequência, tomar boas decisões.  O mau humor, contrariamente, é um bom aliado da solidão e da depressão.

Veja como está o seu humor, através do teste abaixo:

Você tem bom humor?

1- As pessoas conseguem 
tirar você do sério?
a) Não
b) Às vezes
c) Sim

2- Você faz as coisas com 
alegria e entusiasmo?
a) Sim
b) Às vezes
c) Não

3- Você costuma sorrir 
e interagir com outras 
pessoas?
a) Sim
b) Tento às vezes, mas é difícil
c) Não

4- Como você vê as pessoas 
alegres?

a) Pessoas que não se irritam 
com facilidade e de bem com 
a vida
b) Pessoas que fingem ser o 
que não são
c) Umas bobas que não tem 
nada pra fazer

5- Com qual frequência 
você sorri?
a) Muita frequência
b) Pouca frequência
c) Não costumo sorrir

6- Você tem facilidade de 
contar uma piada no meio 
de pessoas conhecidas?
a) Sim 
b) Depende do dia ou do 
momento
c) Não 

7- Você considera que é 
uma pessoa alegre?
a) Sim
b) Talvez
c) Não

8- Você aceita, sem 
problemas, que façam 
brincadeiras com você 
quando está no meio de 
pessoas conhecidas?
a) Sim
b) Nem sempre
c) Não

Resultado:

Se você assinalou mais de 6 
vezes o item (a), você leva 
uma vida bem humorada, 
com tranquilidade e ale-

Você sabia?

No mês de outubro, é comemo-
rado pelos católicos o Dia de 

Nossa Senhora Aparecida. Vale a 
pena lembrar que a imagem desta 
santa exposta na Basílica, na cidade 
de Aparecida do Norte, foi encon-
trada por pescadores no Rio Para-
íba, em 1717, ou seja, há quase 300 
anos. Ela mede 40 cm de altura e sua cor 
atual de canela deve-se à fuligem das ve-
las, lamparinas e candeeiros que ela ficou 
submetida durante séculos, quando os 
devotos oravam à sua volta. 

HUMOR

Na aula de catecismo, o padre pergunta: 
-Quem aqui quer ir para o céu? 
-Todas as crianças levantam o braço, menos Joãozinho. Então, o 
padre pergunta: 
-Ei, garoto. Você não quer ir para o céu? 
- Não posso, padre... Minha mãe falou pra eu sair daqui e ir direto pra casa!

gria. Parabéns! Continue 
agindo assim!

Se você assinalou de 4 a 5 ve-
zes o item (a), você não pos-
sui um bom humor excessi-
vo nem tampouco vive de 
mau humor. Contudo, pro-
cure usufruir mais do bom 
humor em sua vida.

Se você assinalou menos 
de 3 vezes o item (a), está 
na hora de tomar um 
pouco mais de cuidado 
para não se tornar tão mal-
humorado e chato. 


