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Em setembro, a Viação Gato Preto 
lançou a campanha ‘Fique Alerta’, 

que vai até o final de novembro.
Esta campanha, dirigida a motoristas, 
tem como objetivo melhorar a cons-
cientização de todos, visando evitar 
acidentes de trânsito e reduzir as recla-
mações de usuários. O departamento 
de RH, além de uma forte campanha 
de comunicação interna, publicou e 
distribuiu a todos os profissionais um 
folheto contendo dicas importantes 
para alcançar esses objetivos. Nesse 
material, destacam-se 3 regras básicas 
para a prevenção: Prever o perigo, 
Agir a tempo e Descobrir o que fazer. 
Apoiadas nessas regras, o folheto deixa 

Filhos de funcionários das garagens GP1, GP3 e Gatti 
alegraram o ambiente na garagem da Cândido Porti-

nari participando ativamente das festividades e comemo-
ração do Dia das Crianças.  

Dezenas de meninos e meninas, felizes com a oportuni-
dade de estar no local de trabalho dos papais ou mamães, 
tiveram a chance de se divertir com os truques e brinca-
deiras do Palhaço Gelatina. É claro: não faltaram os comes 
e bebes para completar a festa. 

Como tem ocorrido todos os anos, a empresa entregou uma 
lembrança do evento a cada criança, desta vez um quebra-ca-
beça com a foto de um ônibus da Gato Preto e outros brindes.
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Crianças se divertem na Gato Preto

para análise e reflexão de todos, as se-
guintes recomendações:
• Respeitar as regras de trânsito;
• Evitar freadas bruscas;
• Respeitar a distância de segmento 
(frontal e lateral);
• Respeitar os limites de velocidade;
• Sinalizar, com antecedência, suas in-
tenções nos pontos de parada e duran-
te o trajeto;
• Redobrar a atenção aos veículos que, 
precipitadamente, entram na frente 
dos ônibus com intenção de virarem à 
direita;
• Trafegar nos corredores exclusivos e 
ficar atento aos veículos que invadem 
essa área de forma irregular;

• Ficar alerta ao fazer conversão à di-
reita, pois condutores desatentos po-
derão aproveitar brechas para fazer a 
ultrapassagem;
• Parar o veículo sempre reduzindo as 
marchas;
• Ao estacionar o veículo, utilizar o freio 
de estacionamento acionando a trava 
de segurança. 
Para a maioria dos profissionais, as 
dicas podem parecer óbvias demais, 
pois  fazem parte do dia a dia de cada 
um. No entanto, é importante lembrar: 
Sentir-se confiante demais achando 
que sabe tudo, é um bom caminho 
para o erro. 
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Os artistas mirins mais uma vez mostram 
seus talentos

Aproveitando o momento da Festa das Crianças, a empresa 
premiou os ganhadores do 2º Concurso de Desenho Infan-

til, neste ano com o tema ‘Cidade dos Sonhos’.

O concurso lançado no mês de agosto, recebeu a inscrição de  
crianças entre 4 e 12 anos, das garagens GP1, GP3 e Gatti. Uma 
comissão interna selecionou, com bastante critério, o primeiro 
e o segundo melhores desenhos, segundo uma faixa de idade, 
conforme regras divulgadas antecipadamente.

Os desenhos das crianças foram expostos na sala de treina-
mento da empresa, no dia da festa.  Nesta oportunidade, os 
vencedores receberam um cartão vale-brinquedo, da Sodexo,  
no valor de R$ 180,00 para o primeiro lugar e R$ 120,00 para o 
segundo lugar. 

Todos os participantes do concurso ganharam um brinde 
como lembrança.

Lembre-se: ao estacionar o veículo, utilize o freio de estacionamento, acionando a trava de segurança.

Dica do bom motorista

vEnCEDOrES

 1° lugar: Beatriz Pignoni Gomes - (Mot. Priscilla)

2° lugar:  Leonardo Nicacio da Silva - (Mot. Adeildon)

4 a 6 anos

1° lugar:  Monisy Alessandra - (Cob. Najara)

2° lugar: Rayane Rodrigues Souza - (Cob. Fredson)

7 a 9 anos

1° lugar: Kayky Rodrigues Silva - (Mot. Cunha)

2° Lugar: Fillipe Nunes da Silva - (Cob. Cristina)

10 a 12 anos

1° lugar: Maria Fernanda Rodrigues da Silva de Souza 

- (Cob. Fredson)

2° Lugar: Esther dos Santos Acessor - (Mot. E. Alves)

4 a 6 anos

1° lugar: Eduardo Barbosa dos Santos - (Conferente Ri-

beiro)

2° lugar: Thainá Pereira Caires - (Cob. C. Silva)

7 a 9 anos

1° lugar: Júlia dos Santos Miranda - (Mot. Instrut.  F. 

Miranda)

2° Lugar: Yasmin Vitória Nascimento da Silva - (Cob. 

Nascimento)

10 a 12 anos

1° lugar: Rayane Almeida - (Mot. Muniz)

2° Lugar: Rafaela Jorge de Macedo - (Cob. Eliete)

GAtti

GArAGEm POrtinAri

GaraGem Portinari
GArAGEm JAGuAré

GaraGem JaGuaré

Gatti



Os bastidores da Escala

Complexo e trabalhoso. São duas pa-
lavras que poderiam definir o setor 

de Escala das garagens da Gato Preto. 
Coordenado na GP3 por Douglas Danyllo 
Camargo, há 10 anos na empresa, e na 
GP1, por Edvaldo Costa Pereira, há 8 anos 
na GP, este quebra-cabeças tem propicia-
do algumas dores de cabeça para ambos 
na missão de estruturar,  da melhor ma-
neira possível,  as tabelas e horários dos 
operadores.

Eles enfatizam a importância de ter jogo 
de cintura.  Em um momento, uma fol-
ga ou hora extra é solicitada. Em outro, 
alguém não quer fazer hora extra. Para 
atender, é preciso encontrar quem possa 

substituir, e nem sempre é possível. Cabe 
ao Escalante encontrar as melhores solu-
ções que atendam os interesses da em-
presa e, desde que possível, também do 
funcionário.

As maiores dificuldades acontecem nos 
finais de semana e feriados.  É importante 
que o operador pense sempre nos cole-
gas. Um benefício concedido a um fun-
cionário pode trazer como consequên-
cia um prejuízo a outro colega. Por esse 
motivo, Douglas e Costa recomendam 
que os pedidos de mudanças nas esca-
las sejam feitos em situações de extrema 
necessidade.  Além disso, sugerem que 
compromissos pessoais sejam marcados 

fora dos horários de trabalho ou nas fol-
gas. Em ambas as garagens, já são adota-
das medidas para conscientizar a todos 
que solicitem seus pedidos de mudança 
de escala com bastante antecedência, e 
assim favorecer a organização do traba-
lho no Tráfego.

um lembrete importante
Continua à disposição de todos os colaboradores o pro-
grama Sodexo e Você.  Os funcionários e familiares que 
sentirem necessidade de falar com um especialista, de 
forma confidencial, sobre problemas sociais, financeiros 
ou psicológicos, podem ligar para 0800-2826666. Apro-
veitem este benefício sem custo.  Receba ajuda para seus 
problemas pessoais com um simples telefonema.

tALEntO ESPECiAL
Se você tem algum talento especial, como pintar, can-
tar, dançar etc, ou alguma sugestão para o nosso jornal, 
procure a área de Recursos Humanos.



tenha uma vida financeira saudável

no  Dia dos Motoristas, a empresa 
promoveu diversas atividades 

para homenagear seus profissionais. 
Uma palestra que despertou o interes-
se de todos foi  ´Como Organizar a sua 
Vida Financeira´, ministrada por uma 
especialista no assunto, enviada pela 
Sodexo, Stella Freitas. 

Na oportunidade foi distribuída uma 
cartilha da Boa Vista, administradora do 
SCPC, a todos que assistiram a palestra 
e o jornal Circulando com Você consi-
derou oportuno trazer algumas dicas 
para os leitores:

A  Gatti Turismo foi fundada em 1965 
com apenas um carro para atender a de-
manda de excursões para Santos e Apa-
recida do Norte.

Em 1976,  sua denominação passou a ser 
Gatti Transportadora Turística, servindo à 
procura de fretamento contínuo de gran-
des empresas.

Como começar

1. Somar todos os ganhos da família;

2. Escrever todos os seus gastos ao lon-
go do mês, desde as contas de aluguel, 
água, luz, fatura do cartão de crédito 
até gastos com presentes, refeições e 
passeios no final de semana;

3. Separar as despesas fixas (aluguel, 
prestação de financiamentos de casa 
própria ou carro), as variáveis (contas 
de água, luz, cartão de crédito, compra 
de supermercado) e também as impre-
vistas (consertos, reformas, multas, re-
médios);

4. Somar todos os ganhos e subtrair to-
das as despesas. O ideal é que exista um 
equilíbrio entre os ganhos e os gastos;

5. Esforçar-se em poupar para construir 
uma reserva futura.

Outra informação muito importante 
extraída da palestra é a questão dos 
altos juros cobrados em prestações, 
cheques especiais e cartões de crédito. 
Sempre que possível, é melhor poupar 
a quantia necessária do que entrar em 
dívidas com juros altos, que pode ser 
uma armadilha difícil de sair.

Vale lembrar que é importante esti-
mular a família a participar do orça-
mento doméstico. Uma família unida 
em torno do orçamento pode ajudar 
a evitar compras por impulso, reduzir 
despesas, estabelecer planos em con-
junto e realizá-los.  

Um casal estava dormindo profundamente como inocentes bebês. De repente, 
lá pelas três horas da manhã, escutam ruídos fora do quarto. A mulher se so-
bressalta e, totalmente espantada, diz para o homem: 

- Aaaaaiiiiiii meu Deus, deve ser o meu marido! 

O cara se levanta espantadíssimo e peladão, pula como pode pela janela e cai 
em cima de uma planta com espinhos. Em poucos segundos, volta e diz: 

- Desgraçada... teu marido sou eu!

Um homem encontra seu amigo na rua e lhe diz: 

-  Cara, você é igualzinho a minha sogra, a única diferença é o bigode! 

-  O amigo fala: 

- Mas eu não tenho bigode!? 

-  Mas minha sogra tem!

circulando
com você

é uma publicação interna da Viação Gato Preto e Gatti Transportadora Turística - Conselho Editorial: Andréa 
G. Trentim , Edjane I. Silva, Fernando Gatti M. Padua Lima, José Luís B. Puoli, Marcelo Gubert, Reinaldo 
Chaguri, Rosângela Manteigas, Roseli C. Sampaio Fotos: Arquivo Gato Preto - CTP e Impressão: WMM -  
Periodicidade: Trimestral

Visite nosso site em: www.viacaogatopreto.com.br e www.gattitur.com.brContato: vgp.rh@terra.com.br


