
No mês de março, as diretorias da Gato Preto e Gatti homenagearam os seus 
melhores funcionários com um certificado de Profissional Modelo. Além do 
certificado, os colaboradores que se destacaram pela ótima atuação durante 
o ano de 2012 ganharam um lindo relógio personalizado. Abaixo, fotos de 
alguns representantes de cada setor.
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Mot. Eric, promovido em 
maio/2012:
"Abracem a oportunidade 
que a empresa oferece", 
aconselha.

Destaques da GP1 Destaques da GP3 Destaques da Gatti

Uma boa notícia  do ano passado agradou a direção 
da empresa.  Cerca de 35% das vagas abertas para 

Motoristas nas garagens GP1 e GP3 foram preenchidas 
por Cobradores. Com um bom desempenho, boa disci-
plina e, naturalmente,  portando a CNH tipo D, nada me-
nos que 55 profissionais se tornaram Motoristas, após 
passarem por avaliações, treinamento e testes práticos.

A empresa tem oferecido essas oportunidades, pois sabe 
dos resultados positivos quando se valoriza a prata da casa. 
Um convênio com uma autoescola e o pagamento com 
desconto em folha têm facilitado a vida dos Cobradores 
que pretendem a mudança da CNH do tipo B para D.

Deve-se registrar também que 11 Cobradores foram 
promovidos a Agentes de Terminal neste mesmo pe-
ríodo, evidenciando que,  havendo vagas,  esse é um 
caminho possível para aqueles com perfil de lideran-
ça e formação escolar. 

Mot. Elita, promovida em 
maio/2012:  
“Meu sonho desde 
adolescente era ser 
Motorista!”.
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Nos últimos dois meses, o almo-
xarifado da GP3, com apoio do 

RH, fez uma importante e profunda 
revisão dos processos de trabalho, vi-
sando melhorar sua eficiência e pro-
dutividade.

Segundo Osni, supervisor do setor, foi 
realizado um trabalho de descrição 
de funções de toda a equipe, culmi-

Excelência operacional: uma 
meta do almoxarifado

Sodexo e você: um benefício que avança

Integração de cara nova

nando com a elaboração de um Qua-
dro de Tarefas, que definiu o titular 
de cada uma delas e seus possíveis 
apoios em caso de ausências.

Uma reunião final com toda a equipe 
consolidou a nova organização e ficou 
evidenciado a disposição de todos em 
participar e colaborar com o sucesso 
desse novo desafio.

Num balanço de 3 meses, é pos-
sível afirmar que a procura pelo 

programa Sodexo e Você vem atin-
gindo seus objetivos. Dezenas de 
funcionários da GP1, GP3 e Gatti têm 
procurado o 0800 282 6666 para levar 
suas preocupações ou problemas re-
lacionados a assuntos jurídicos, psico-
lógicos ou financeiros.

Segundo o coordenador da empre-
sa, responsável por este programa, 

os funcionários da Gato Preto e Gatti 
que já ligaram, mostraram-se satisfei-
tos com o retorno e estão recomen-
dando a seus colegas.

É importante lembrar que este pro-
grama vai durar até o inicio de 2014. 
Os funcionários têm nesta oportuni-
dade um excelente benefício disponí-
vel, sem custo, que pode ajudar muito 
na melhoria da qualidade de vida.  

No mês de março, o Programa de 
Integração de Novos Funcioná-

rios contou com a presença do Cobra-
dor Chicão, conhecido pela simpatia 
e alegria frente ao público. 

Chicão fez parte do Programa de Inte-
gração com a finalidade de levar aos 
novos colegas de trabalho seu bom hu-
mor e amor pelo que faz, assim como 
casos que vivencia no seu dia a dia.

Seu talento e carisma já lhe renderam 
reconhecimento: Chicão foi citado 
em jornais, revistas, sites e também 
no Circulando com Você (edição 7). 

No recado aos novos colaboradores, ele 
ressaltou a importância da boa conduta 
profissional, de ser alegre e contagiar as 
pessoas que passam por ele. “Um bom 
dia, boa tarde e boa noite não fazem 
mal a ninguém”, lembra Chicão.



O prazer da leitura à sua disposição

Gentileza gera gentileza

Gatti: aprimorando conhecimentos

Com um acervo de 220 livros, a 
GP1, desde 2009, conta com uma 

minibiblioteca que, na época, aceitou 
uma sugestão do Cobrador Carlos 
Carvalho Ribeiro. No início deste ano,  
o RH da GP3, com apoio da direção,  
também montou a sua minibibliote-
ca, contando, atualmente, com quase 
100 livros. 

Muitos funcionários já vêm utilizando 
esse benefício  e há aqueles que são 
leitores assíduos. Para quem se inte-

ressar na retirada de livros, o processo 
é muito simples: basta procurar o RH 
e se cadastrar. O prazo de leitura é de 
30 dias, renováveis por mais 30. Im-
portante lembrar que os funcionários 
da Gatti podem procurar a minibiblio-
teca da GP1. 

As vantagens da leitura são inegáveis: 
desenvolve o vocabulário,  amplia co-
nhecimentos, melhora a escrita, esti-
mula a criatividade e a memória, tudo 
isso recheado de novas emoções.

O Instrutor Luís Pierini Pessoa con-
duziu treinamentos no mês de 

março para os motoristas da Gatti. 
Diferente dos treinamentos realiza-
dos para os motoristas de ônibus 
urbanos, Pessoa contou para o Circu-
lando com Você o que é ensinado na 
sala de aula. 

“O motorista tem treinamento de 
Direção Segura e aprende técnicas 
profissionais para usar na rua. Ele 

tem que saber lidar de imediato, 
de maneira segura, com cada tipo 
de situação, principalmente para 
evitar acidentes. A gente se detém 
à questão da velocidade também. 
Tudo visando a segurança dos pas-
sageiros, do pedestre, do automóvel 
particular e do próprio motorista do 
ônibus. Os resultados têm sido bas-
tante concretos“, conclui Pessoa.

Recentemente, o motorista Cláudio 
Ribeiro dos Santos, da GP3, viveu uma 
experiência gratificante,  recebendo, 
através da empresa, um elogio por 
escrito enviado por um coordenador 
da SPTrans.

Esse profissional da SPTrans presen-
ciou uma atitude muito espontâ-
nea  do Cláudio que, com muita gen-
tileza, praticamente deu uma aula a 
duas passageiras sobre o significado 
da palavra Ecofrota, explicando com 

detalhes a diferença entre o combus-
tível derivado do petróleo e do diesel 
fabricado a partir da cana de açúcar, 
milho ou mamona. 

Cláudio, titular da linha Apiacas-Praça 
Ramos, há 7 anos na empresa, infor-
mou ao Circulando com Você que, 
como adora a sua profissão, a gentile-
za faz parte de suas obrigações. Além 
disso, leva muito a sério os ensina-
mentos dos treinamentos internos. 
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Pressão alta: como evitar ou cuidar

ha!

Depois de usar um completíssimo 
kit de cosméticos, que garantem 

alguns anos a menos na aparência, a 
mulher, beirando os quarenta, vira-se 
para o maridão e diz:

- Querido, me fale honestamente: que 
idade você me dá agora?

- Hum, deixe-me ver - responde ele, 
analisando a esposa. - Olhando para o 
seu rosto, te dou 20! A sua pele... 18! O 
seu cabelo, hum... 25...

- Ai, bem! Você é um amor!

E o marido continua:

- Calma, ainda nem terminei de 
somar tudo!

Um casal em uma viagem, depois 
de muita discussão, passa por uma 
fazenda, onde é possível ver logo 
de cara 2 vacas. Então o homem, 
sarcástico, diz:

— Parentes seus né?

A mulher responde:

— Sim, cunhada e sogra.

HUMORHUMOR

ha!

A pressão alta é uma doença comum 
que atinge uma grande parte da 

população em diversas faixas etárias 
no mundo inteiro. Atualmente esta do-
ença ganhou destaque devido ao alto 
nível de estresse da vida moderna.  A 
pressão alta pode levar a um enfarto, 
AVC, esclerose, complicações renais e 
até à insuficiência cardíaca. 

Os sintomas que podem indicar pres-
são alta são: dor de cabeça, pressão na 
nuca,  vista cansada, inchaço nos pés, 
cansaço, dores no peito, mal estar, an-
siedade, falta de ar, confusão mental, 
tontura e, às vezes, enxaqueca.

Segundo o Dr. José Torres Assunção, 
médico da GP1, o estresse, o sedenta-

rismo,  o consumo de sal, cigarro e bebi-
das alcoólicas são fatores que levam ao 
aumento da pressão arterial. A herança 
familiar também é um fator de risco que 
pode interferir na elevação da pressão.

O Dr. João Américo Raspa, médico da 
GP3, reconhece a importância deste 
tema e dá algumas dicas na prevenção 
e cuidados:

• Tenha hábitos saudáveis;

• Mantenha sua alimentação regular e 
equilibrada;

•  Modere a ingestão de sal e gordura;

• Pratique uma atividade física regular 
(pelo menos 3 vezes por semana);

• Evite o cigarro e bebidas alcoólicas;

• Não use drogas;

• Mantenha o peso ideal e evite a obe-
sidade;

• Regularize o seu sono;

• Controle emocional e equilíbrio familiar 
são importantes. 

Além das recomendações acima, os 
médicos da empresa enfatizam a im-
portância dos exames periódicos, lem-
brando que não podem ser vistos como 
apenas uma visita médica obrigatória, 
mas sim uma excelente oportunidade 
para avaliar a saúde. 

ha!

No Antigo Egito, o coelho simbo-
lizava o nascimento e a nova vida. 
Alguns povos da Antiguidade 
consideravam o coelho como sím-
bolo da Lua, portanto, é possível 
que ele tenha se tornado símbolo 
pascal devido ao fato da Lua de-
terminar a data da Páscoa. O certo 
é que os coelhos são notáveis por 
sua capacidade de reprodução e a 
Páscoa marca a ressurreição, o re-
nascimento e a esperança de uma 
nova vida.

Você sabia?Se você tem amigos, parentes ou conhecidos com deficiência e 
quer indicá-los para a Viação Gato Preto, procure o RH.

Vagas em aberto para deficientes


