
O final de um ano e o início de ou-
tro é, sem dúvida, um momento 

de reflexão onde, geralmente, as pes-
soas fazem um balanço de suas vidas. 

O ideal neste balanço é comemorar os 
sonhos realizados e, sobretudo, não 
desistir daqueles não realizados. Pes-
soas perseverantes e cheias de espe-
ranças transferem seus sonhos para o 
novo ano e continuam a persegui-los.

Não é muito diferente quando se ad-

O ano que começa traz novidades para 
os funcionários do grupo Gato Preto.

A empresa, com o apoio dos Direto-
res do Sindicato da GP1 e GP3, fez um 
acordo com a Sodexo que, durante os 
próximos 12 meses, vai beneficiar to-
dos os colaboradores e familiares, da 
Gato Preto e Gatti. Trata-se do progra-
ma Sodexo & Você.

A partir de fevereiro, funcionários e fa-
miliares terão à disposição um telefone 
0800 para buscar auxílio de especialistas 
em assuntos jurídicos, psicológicos e so-
ciais, sem custo e de forma confidencial. 

Situações como estresse, depressão, 
ansiedade, problemas conjugais ou 
familiares, problemas emocionais, fi-
nanceiros e legais, alcoolismo e dro-
gas poderão receber a atenção, via 
telefone, de profissionais qualifica-
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ministra uma empresa, com a ressalva 
que, neste caso, os sonhos se transfor-
mam em objetivos. Podemos deixar 
registrado que conseguimos atingir 
todos os objetivos previstos no nosso 
planejamento. Dentre eles, destaca-
mos um crescimento maior, criando 
no ano 120 novos postos de trabalho, 
renovação de parte da frota com com-
bustíveis mais ecológicos e, principal-
mente, inauguramos uma nova gara-
gem, na região do Jaguaré.

Para o ano que se inicia, como sem-
pre, mantemos nosso otimismo, e a 
disposição é grande para alcançar no-
vos objetivos. Naturalmente, sempre 
contando com a importante contri-
buição de nossos colaboradores. 

Desejamos a todos que realizem seus 
sonhos neste ano.

A Diretoria

dos que darão orientação, conselhos 
e encaminhamentos, na tentativa de 
ajudar a resolver os problemas que 
afligem os funcionários da empresa. 

Detalhes do programa estarão dis-
poníveis nos cartazes afixados nos 
quadros de avisos, no Manual de Per-
guntas e Respostas elaborados pelo 
RH e distribuídos aos funcionários ou 
através das lideranças. 
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A Viação Gato Preto e a Gatti, no 
mês de dezembro, homenagea-

ram os seus funcionários por tempo 
de casa. Na ocasião, foram entregues 
pins: na cor bronze para os colabora-
dores que completaram 15 anos, pins 

Valorizando o tempo de casa
de prata para os que completaram 25 
anos, pins de ouro para os funcioná-
rios com 30 anos de casa, e para os 
funcionários com 35 anos de ativida-
des, pins de ouro com uma pedra de 
rubi, além de uma placa. 

As diretorias das Garagens 01, 03 e 
Gatti, presentes na homenagem, pa-
rabenizaram os colaboradores, valo-
rizando a dedicação e o empenho de 
cada um por todos esses anos. 

GP1

ALTEMARCO DE OLIVEIRA SOUZA

CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS

GENIVAL CORDEIRO DE LIMA

ISAIAS BARBOSA DA SILVA

IZILDINHA MARIA DE OLIVEIRA

JACKSON XAVIER GOMES

JORGE MAIOLI

JOSÉ CARLOS PEREIRA

MARIA GORETH RODRIGUES PEREIRA

RIVELINO NUNES MARQUES

ROSELI CIRILLO SAMPAIO

SAULO SABINO MAGALHÃES

ALEXANDRE N. DOS SANTOS

ANDREA DA SILVA GOMES

ANTÔNIO JACI DE P. E SILVA

CLEBER EDUARDO GONÇALVES

CLEMENTE AP. NUNES MIRANDA

CLEONES BASTOS FIGUEREDO

CRISTIANO DE SOUZA MENDES

EDES FERREIRA DA SILVA

EDUARDO BUENO DA SILVA

ELAINE DE FÁTIMA PEDRERO

ELIAS DE ALMEIDA

ELIETE JORGE DE LIMA

ELSON BALBINO DOS SANTOS

EZIEL RUFATO

ADILSON DA SILVA E SOUZA

ANTONIO GASPAR

ELEAZAR ROCHA

ESPEDITO MENDES  PRIMO

FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA

GISLENE MONTI TROMBINI

JEOVA FERREIRA DE OLIVEIRA

JOSÉ MARCOLINO RIBEIRO

JOSÉ MARIA DA SILVA

MARIA ALVES DE FRANÇA

NELSON RIBEIRO DOS SANTOS

ROSA MARIA FERREIRA

AGOSTINHO BATISTA DA SILVA

JAIRO DOS SANTOS SILVA

JOÃO ELIAS DO NASCIMENTO

JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA

MANOEL JESUS SANTANA

ANTONIO EVANGELISTA BARROS SOUZA

SEVERINO JOSÉ DA SILVA

ILDEFONSO FERREIRA MENDONÇA

MARIO SERGIO DE MORAES

MANOEL RIBEIRO DE SOUZA

ANTÔNIO DOS SANTOS C. VIEIRA

MARIA DO P. SOCORRO SILVA

ANTÔNIO HONÓRIO GOMES

ELTON CORREA MENDES

GENECI SOARES

JOSÉ EZEQUIEL DA SILVA

JOEL RIBEIRO FREIRE

CÉLIA CIOCA IVANILDO MORAIS LÉO

15 anos

15 anos

GP3

25 anos 30 anos 35 anos

25 anos

35 anos30 anos

GILSON CLAUDINO DA SILVA

JOEL DE SOUZA

JOEL FERNANDES

JOSÉ DE SOUZA MEIRA

JOSÉ PEREIRA DE LIMA FILHO

JUVENIL FARIAS GUIMARÃES

MARINHO PEREIRA DA ROCHA

PAULO PROFIRO DE MELO

PEDRO CORDEIRO FILHO

ROQUE JESUS MOREIRA

ROSALVO S. DA SILVA

VANDERMAN VIEIRA DE SOUZA

WILDON NUNES DA GAMA

 

JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS FILHO

ROBERTO JOSÉ SOARES

HÉLIO FERREIRA DA SILVA

IRENIO JOSÉ DA SILVA

SEVERINO JOSÉ DE SOUSA

CLÁUDIO BARBOSA DE LIMA

JOÃO ASCÊNCIO

PEDRO SEVERINO DA ROCHA

PEDRO GOMES FIDELIS

GAtti

    25 anos
JOSÉ MANOEL N. DE JESUS

MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS

30 anos
ROSÂNGELA A. DOBRE MANTEIGAS



O RH,  junto com os supervisores 
Guenther, Antonio Balsote e Elias, 

desenvolveu um sistema de avaliação 
das competências dos mecânicos, de-
tectando de forma mais precisa as ne-
cessidades de treinamento de cada um.

O  resultado dessa avaliação mos-
trou quem eram os melhores em de-
terminadas especialidades e quem 
precisava de treinamento. Com essa 
informação, foi possível selecionar 
alguns Mecânicos ‘monitores’, que 
passaram a treinar, na prática, colegas 

O ano novo, para o RH, começa com 
novidades. O crescimento da 

empresa e a nova garagem GP3, com 
mais espaço físico, abriram a possibi-
lidade de separar as atividades do RH 
para melhor atender os funcionários. 

Andréa Gomes Trentim assumiu, em 
dezembro, a coordenação do RH na 
GP3, ficando responsável por Re-
crutamento e Seleção, Treinamento, 

Desde janeiro do ano passado, 
os fabricantes de ônibus e ca-

minhões adotaram as mudanças im-
postas pela Norma Europeia Euro 5. 
Implantada no Brasil, a Euro 5 trouxe 
mudanças nos veículos a diesel, redu-
zindo fortemente a emissão de po-
luentes no ar.

A fim de informar os motoristas sobre a 
nova tecnologia, a Gato Preto realizou 
em dezembro um treinamento. Agnal-
do Machado, da Concessionária Volvo 
Auto Sueco, ministrou o curso, um ba-
te-papo esclarecedor sobre o assunto.

35 anos

Manutenção inova no treinamento

O RH presente na GP3

Entendendo o Padrão Euro 5

que tinham menor conhecimento em 
algumas especialidades. Assim, em 
dezembro, iniciou-se um programa 
piloto de treinamento na GP1.

Ronaldo Carreteiro, Líder da Mecânica, 
participante ativo no processo de ava-
liação, complementa: “Estamos pro-
curando treinar o nosso pessoal, que 
está muito concentrado em uma par-
te, mas não mexe em todo o veículo. 
Pegamos funcionário por funcionário 
e usamos uma planilha com perguntas 
sobre suspensão, rodagem, equipa-

mentos eletrônicos e assim por diante. 
Avaliamos a oficina inteira, separamos 
em equipes e vamos treinar todos”.

Aconselhamento Psicológico, Progra-
mas Motivacionais e apoio às lideran-
ças em assuntos de pessoal. 

“É gratificante. Vou ficar responsável 
por esta ramificação do RH para estar 
mais perto dos profissionais. Vamos 
estar juntos da Manutenção, do Trá-
fego e do pessoal administrativo para 
atender às necessidades que vão sur-
gindo no dia a dia”, assinala Andréa. 

“As normas da Euro 5 trazem um com-
plemento de tecnologia e aumentam 
um módulo no sistema, com um produ-
to diferenciado (o Arla 32). Todo mun-
do tem resistência a novidades, mas os 
motoristas acabam se envolvendo e 
querendo saber mais”, explica Agnaldo.

Focado exclusivamente no Euro 5, 
o curso teve duração de 3 horas por 
turma, com um grupo no período da 
manhã e outro à tarde. Em média, 15 
motoristas participaram por turma.
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Benefícios da atividade física

Você sabia?

ha!ha!

Uma vida saudável é um objetivo 
comum a todos nós. Alcançá-la, 

depende do esforço pessoal em man-
ter hábitos saudáveis. Um deles é a 
prática de uma atividade física. Toda 
atividade que você fizer por mais de 
30 minutos, todos os dias, vai passar 
você para a vida saudável. A afirmação 
é de Carlos César Fortini, Promotor de 
Esportes e Lazer do SEST SENAT. 

Fortini é um especialista entusias-
mado com os efeitos positivos das 

atividades físicas. “Hoje o sedentaris-
mo é muito grande. Dois milhões de 
pessoas morrem por sedentarismo no 
mundo a cada ano. Com uma ativida-
de física, o risco de morte por doença 
cardíaca diminui 40% ou 50%.” 

Você escolhe

A atividade ideal para você é a que 
você mais gosta. Não precisa ser es-
portes como futebol, basquete, nata-
ção ou outras atividades desportivas. 
Você pode caminhar, jogar bola, brin-
car com o filho, correr, pedalar, andar 
ou dançar dentro da própria sala. To-
das são atividades físicas e, desde que 
você faça por mais de 30 minutos, já 
passam você para o estilo saudável. 
Se você só pode nos finais de semana, 
faça somente nos finais de semana. O 
mais importante  é agir, movimentar 
o corpo. 

A repetição da atividade faz o corpo 
começar a gostar. Com um certo tem-
po, o corpo vai se habituando. Fazen-
do um dia, você acaba arranjando um 
segundo dia. E depois um terceiro. E 
assim por diante. 

Comece hoje, com a atividade que dá 
mais prazer a você.

Uma senhora comprou um novo 
armário para seu quarto e notou que 
toda vez que passava um ônibus na 
rua, as portas do armário se abriam. 
Ela chamou o marceneiro, que, sem 
saber onde estava o defeito, sentou 
dentro do armário para, quando 
passasse um ônibus, verificar a causa.

Minutos depois o marido chega, 
abre a porta do armário e pergunta 
irritado:

— O que é que o senhor está 
fazendo aí dentro?!

— O senhor não vai acreditar — 
responde o marceneiro —, mas 
estava esperando o ônibus passar.

O vizinho entra na casa do 
português e o encontra com uma 
corda amarrada na barriga:

— O que é isso?! 

O português responde:

— Vou me suicidar!

— Mas com uma 
corda amarrada 
na barriga?

— Pois é! Eu 
coloquei no 
pescoço, mas começou 
a me faltar o ar!

HUMORHUMOR

ha!

ha!

ha!

ha!

O Ano Novo é comemorado 
em datas distintas ao redor 

do mundo. Na China, é celebrado 
no final de janeiro ou no começo 
de fevereiro, seguindo o calendá-
rio lunar. No Japão, se estende do 
dia 1º ao dia 3 de janeiro. Segui-
dores do judaísmo, comemoram 
em meados de setembro. No 
hinduísmo, as festas duram cin-
co dias e acontecem 1º de março 
(no sul da Índia), 1º de outubro 
(no leste e centro indiano) e 14 
de abril (comunidade tâmil). Já 
no Islamismo, dia 7 de dezembro.


