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Mensagem da Diretoria

N

um resumido balanço de 2013, podemos afirmar que foi um ano de
crescimento para o grupo. Foram criados cerca de 150 novos postos de trabalho, incluindo a Gato Preto e a Gatti.
Na Gato Preto, o crescimento veio
principalmente das novas linhas absorvidas na nossa região, quando
contratamos novos colaboradores
em parceria com o sindicato. Esse
processo de contratação transcorreu

com sucesso e hoje esses funcionários já se encontram perfeitamente
ajustados ao nosso jeito de ser.
Outro fato importante para nós foi a
ampliação do espaço físico da GP3,
que permitirá a concentração de todos os veículos dessa garagem em um
único local, melhorando, sem dúvida,
as condições operacionais de trabalho.

cantes concentrarão as atenções de
toda a sociedade. A Copa do Mundo
de futebol que ficará na história do
país e as eleições majoritárias. Neste cenário de ocorrências marcantes
no país, mantemos nosso otimismo,
acreditando que a empresa conseguirá alcançar bons resultados.
Nossos votos de um feliz 2014!!!

A Diretoria

Com relação a 2014, dois fatos mar-

Gato Preto apoiando inclusão sociocultural

M

uitas ONGs (organizações não
governamentais) vêm realizando um trabalho sério de inclusão sociocultural de crianças e adolescentes. Uma delas é o Instituto Hatus. A
Viação Gato Preto decidiu colaborar
financeiramente com essa entidade
sem fins lucrativos, que fica na Vila
dos Remédios.
Fundado em 2009, sem fins lucrativos,
o instituto Hatus tem como foco principal ensinar música a crianças e adolescentes desfavorecidos da comunidade, em aulas teóricas e práticas.
Essas aulas culminaram na formação
da Orquestra Filarmônica Hatus, que
atualmente conta com cerca de 50
músicos.

guagem que mistura teatro e canto, o
Hatus criou vários projetos voltados à
arte musical.
A Viação Gato Preto, sensível ao apelo
social desses projetos, considerando
também a sua localização geográfica,
ou seja, próximo da Garagem Portinari, iniciou uma parceria através de
uma ajuda financeira muito bem recebida pelo Instituto.

Ensinando teoria musical, canto coral, flauta doce, violino, violoncelo,
viola, prática de orquestra e uma lin-
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Muito mais do que cobrar

P

ara a Viação Gato Preto, o Cobrador
exerce um papel fundamental na
qualidade dos serviços prestados. É sua
função dar informações, atender bem,
orientar os usuários quanto à sua posição no ônibus, ajudar o Motorista no
embarque e desembarque de passageiros etc. Hoje, a maior parte dos clientes já
utiliza o cartão com créditos, assim, sua
função tornou-se muito mais versátil do
que aquela que deu origem ao nome.
Com o objetivo de reciclar conhecimentos e rever conceitos nas relações
interpessoais, a empresa está treinando todos os seus Cobradores, com
foco no bom relacionamento.
Algumas dicas importantes abordadas no curso:

C

• Viva a vida com bom humor, não se
aborreça à toa;
• Respeite as diferenças individuais –
cada um tem uma maneira diferente
de ser;
• Ganhe a confiança dos outros com
suas atitudes;

Por sua vez, Cícero Alves do Nascimento, cobrador na GP3, salienta
que o treinamento o ajudou a valorizar ainda mais o seu trabalho, pois
se considera muito prestativo e gentil
com todos.

• Colabore com a empresa, chefes, colegas, usuários;
• Mantenha sempre um bom relacionamento com todas as pessoas.
Aline Márcia Ferreira, cobradora na
GP1, enfatiza a importância do bom
relacionamento entre o Motorista e
o Cobrador, o que torna a rotina de
trabalho mais agradável para todos,
inclusive para os usuários.

Homenagem a anos de dedicação e empenho

omo ocorre todos os anos, em
dezembro a Viação Gato Preto homenageou os seus funcionários mais
antigos. A Diretoria entregou a cada

um deles pins de bronze, prata e ouro,
de acordo com o tempo de empresa,
e aproveitou o momento para agradecer a todos pelos bons serviços

GP1

GP3

15 ANOS : Antônio Amaral Silva,

15 ANOS: Aguinaldo Simplício dos

Celso Ribeiro Tavares, Cláudio Alves, Cláudio Roberto de O. Araújo,
Devolci Augusto de Oliveira, Edina
da Silva Moreira, Ereni Rosa Silva,
Francisco de Freitas Filho, Gasparina Maria Augusta, Girlande de Souza Matos, Jailson Barbosa da Silva,
Jair Cardoso Gonçalves, José Airton
Nunes dos Santos, José Cirilo de
Jesus, Luiz Wilson Gomes da Silva,
Maria do Carmo Gomes da Paixão,
Rinaldo Vicente da Silva, Roque
Lopes dos Santos, Rosa Maria Lelis
Bastos e Silas Rodrigues da Luz.

25 ANOS: Antônio Araújo Cardoso, Cícero Lourenço, Edson Campos
Pereira, Joaquim Antônio Pereira,
José Manoel Da Silva e Salvador
José Da Silva.
35 ANOS : Maria Vicentina Leodoro

Santos, Carlos R. Batista dos Reis, José
Amaro Alves, Josias José da Silva, Genival Camargo Ramos, Noeme Ino dos
Santos e Orlando Brandão dos Santos.

25 ANOS: Dari Sebastião dos Santos,
Ernani dos Santos Carvalho, José Perei-

prestados durante tantos anos, marcados, sem dúvida, pelo empenho e
dedicação.

ra da Silva, Lúcio da Silva, Luiz Carlos
Pereira, Raimundo Ivan de O. Souza,
Vanderlei Rodrigues de Macedo, Celso
Estfan, Elson Fernando de Souza, João
do Nascimento Viana e Waldemar Pereira da Silva.

30 ANOS : José Ribeiro da Silva

Apaixonados por ônibus

V

ocê gosta de ônibus? Então, existe um termo que você precisa conhecer: busólogo. Na realidade, todos
que apreciam os ônibus são chamados de busólogos, mas há um grupo
diretamente associado ao termo. São
aficionados que se espalham pelas cidades fotografando ônibus nas ruas e
colecionando informações e objetos.
O termo busólogo surgiu nos anos 90
e significa aquele que estuda o ônibus. Vem da união de duas palavras:
‘bus’ (ônibus, em Inglês) com logia
(que vem do grego e significa ‘estudo’). Sendo a busologia, o estudo do

ônibus e o busólogo, o estudioso.
As informações são dos busólogos
William Alves Moreira e Juverci de
Melo das Neves, em entrevista ao Circulando com Você. “Em São Paulo,
acreditamos que há pouco mais de
1.000 busólogos conhecidos, estimando pelos eventos que nós fazemos. No
Brasil, são entre 15 e 20 mil. E no mundo todo, levantando pelos sites, são
entre 40 e 50 mil. “

fotos nas ruas. “Um busólogo nunca
anda de ônibus como todos os outros
passageiros. Eles olham um ônibus
como uma pessoa quando vai comprar um carro. Vê os diferenciais e detalhes”, ressaltam.
Você pode conhecer mais pelo site
deles na internet:
www.revistaportaldoonibus.com

Alguns busólogos colecionam tudo
sobre ônibus. Outros, compram miniaturas. Uma boa parte deles faz

Mais espaço para a GP3
Foi inaugurado este mês um novo espaço físico na GP3, com a aquisição de
um terreno ao lado, que ampliou de forma significativa o tamanho e a capacidade da garagem. São 10.000 m2 a mais que, integrados ao espaço atual,
eleva a área total para 25.000 m2 e tem capacidade para até 350 ônibus.

Gatti transporta biólogos do Instituto Butantan

O

Instituto Butantan fechou uma
parceria com a Gatti para levar
uma equipe de pesquisadores para
uma expedição em algumas cidades
do interior paulista.
Odair Mendes Rodrigues, motorista da Gatti há 14 anos, foi escalado
para a tarefa. Foram 16 dias, entre
outubro e novembro, percorrendo,
em uma caminhonete Ford Ranger
4X4, estradas na região de Rancharia,
Adamantina, Lucélia, Flórida Paulista,
Presidente Prudente, Oswaldo Cruz e
Sagres (cidade onde a equipe de pes-

quisadores ficou baseada). No total,
foram 1.000 kms no asfalto e outros
2.280 kms em estradas de terra dentro de fazendas.
Em 2010, um incêndio no Butantan
destruiu um dos principais acervos
de cobras, aranhas e escorpiões para
pesquisas do mundo. Mais de 70 mil
espécies conservadas no local foram
queimadas. Desde então, o instituto
tem buscado recuperar espécies através de doações e capturas autorizadas.
A expedição que a Gatti transportou é
parte deste projeto de recuperação.

Dica do bom motorista
Economize combustível: esteja atento e trafegue com a rotação dentro da faixa verde do tacômetro.

Controle do stress

L

O abacate é uma fruta rica em
proteínas, ferro, minerais e vitaminas A, B1, B2, E e C. A fruta
contém grande quantidade de
gordura boa, reduzindo o mau
colesterol (LDL) e aumentando o
bom (HDL). É um grande aliado
no combate ao stress, pois controla o nível de cortisol, hormônio responsável pelo stress, que
se liberado em excesso, prejudica
na perda de peso, acumulando
gorduras na região da barriga.
O abacate também tem outros
benefícios: diminui o apetite, tem
ação anti-inflamatória, age contra o envelhecimento da pele e
contra o câncer de boca.
Lembre-se, por ser uma fruta calórica, deve ser consumida com
moderação para atingir bons resultados.

idar com pessoas no dia a dia e dirigir no trânsito caótico pode levar
a momentos de stress. Como as situações pelas quais passamos nos nossos dias não dependem só da gente,
controlar o stress é de extrema importância para a saúde. O stress pode
ser agudo, causado por situações momentâneas. E pode ser contínuo, causado por pressões em relacionamentos afetivos, pelo trabalho ou estudo.
Veja algumas dicas:

• Pratique esportes;

• Conte até 10: contar, antes de agir,
vai dar tempo para você se acalmar
e analisar a situação;

• Desenvolva o bom humor,
aprendendo a contar piadas e
casos engraçados.

• Rir é o remédio: tente ver o lado
humorado de uma situação que
lhe causa irritação;

• Leia livros e artigos que o ajudem a
elevar a autoestima.

• Faça coisas boas para o corpo
e a mente: ioga, meditação,
caminhadas;
• Seja otimista;
• Evite atividades que tragam
pensamentos ruins;
• Reserve períodos da semana para
o lazer;

Dois amigos conversam:
- Cara, eu não posso escutar uma buzina...
- Por quê? - pergunta o outro - É trauma de infância?
- Não, é que minha mulher fugiu com o motorista...
- Desculpa, cara - lamenta o amigo - Sinto muito...
- Pois é... Toda vez que ouço uma buzina penso que é o cara trazendo ela de volta!

O jovem pai chegou ao pediatra, bastante aflito, com uma criança no colo: Doutor, meu filho está com seis meses e não abre os olhos! O médico examinou bem, virou-se pro rapaz e falou : - Quem deve abrir os olhos é o senhor,
meu amigo. Seu filho é japonês!
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Contato: vgp.rh@terra.com.br

Visite nosso site em: www.viacaogatopreto.com.br e www.gattitur.com.br

