
Mensagem da Diretoria

Gatti, 50 anos na estrada

circulando
com você

Sabemos que no início de cada ano é sempre feito um 
balanço do ano anterior e, na sequência, uma reflexão 

sobre o ano que inicia. Neste  momento surgem  esperan-
ças e disposição  de  transformar sonhos em realidade. É 
nosso desejo que esses objetivos sejam alcançados com 
superação e tenacidade e que venham contribuir para 
uma vida melhor em todos os sentidos.

Tudo começou em 1965.  Um di-
retor da família Gatti resolve “em-

prestar” um ônibus da Viação Gato 
Preto, faz as adaptações necessárias e 
realiza a primeira viagem de turismo 
para Santos.  É o início da empresa que 
recebe o nome de Gatti, naturalmente 
em homenagem à família.  Hoje é uma 
marca reconhecida e respeitada no 
segmento de fretamentos e turismo.

Nestes 50 anos de existência, a em-
presa enfrentou e superou todas as 
dificuldades inerentes ao segmento 
onde atua. Em 1996, recebeu mais in-
vestimentos dos proprietários, tendo, 
na época, praticamente dobrado de 
tamanho. A partir de então, as por-
tas se abriram para um crescimento 
maior e a expansão dos negócios. 

Na década de 70, a Gatti iniciou sua 
atuação no fretamento para empre-
sas, entrando num mercado alta-
mente competitivo e conseguindo se 
sobressair, sobretudo pela qualidade 
dos serviços prestados. Atualmente, 
atende empresas de grande porte, 
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como Unilever, Siemens, Pepsico e 
Scopus, entre outras.

Comenta Rosângela Dobre Mantei-
gas, Supervisora Administrativa, no 
grupo desde 1981, que sua ligação 
com a Gatti vem desde a infância. Seu 
pai foi um dos primeiros motoristas 
da Gatti, que veio transferido na épo-
ca da Viação Gato Preto. Segundo ela, 
na história da Gatti há registros de 
viagens de presidentes do país, equi-
pes de futebol como do São Paulo e 
Palmeiras e até viagens internacio-
nais para o Uruguai e Argentina.  

Um dos mais antigos motoristas da 
Gatti, Lúcio Borges de Carvalho, iniciou 
nesta função em 1986, vindo da Viação 
Santa Madalena. Nesses quase 30 
anos, acompanhou parte da história 
da empresa, tendo no seu curriculum 
viagens internacionais e vários bate-
voltas para o Rio de Janeiro e Curitiba.

Hoje, a Gatti, mais madura e experien-
te, tem uma boa imagem junto aos 
seus clientes e um grande potencial 

para alçar voos maiores, conforme 
destaca Rosângela, que vê na estraté-
gia da empresa para 2015 boas possi-
bilidades de crescimento.

A Diretoria  

Queremos deixar registrados também nossos sinceros 
agradecimentos a todos os colaboradores da Gato Preto 
e Gatti pela dedicação e empenho em suas funções  no 
decorrer do ano que passou.

Um excelente 2015. 
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Viação Gato Preto no  
espírito natalino

Valorizando a dedicação e o tempo de casa
Em dezembro, a diretoria homenageou seus funcionários pelos anos de dedicação à empresa.

De acordo com o tempo de casa, os colaboradores receberam um botton:  15 anos (na cor bronze), 25 anos (prata), 20 
anos (ouro), 35 anos (ouro com rubi) e 40 anos (ouro com esmeralda).

GP1 GP3

No mês de dezembro, um ônibus da Viação Gato Preto fez 
um enorme sucesso ao desfilar pela região da Paulista com 

uma decoração natalina que surpreendeu a todos que o viram. 
Bem iluminado e decorado, o ônibus que faz a linha 875H – Ter-
minal Lapa – Vila Mariana foi preparado com muito carinho pela 
equipe da Manutenção, coordenada pelo líder da Elétrica, Eder 
Ferreira do Prado.

Segundo Eder, os funcionários que ajudaram se sentiram 
muito orgulhosos e felizes com o resultado final. Na gara-
gem, já receberam muitos cumprimentos e elogios pelo 
trabalho que, sem dúvida, teve um refinado toque artístico. 
Nas ruas, os Operadores Alexandre Froes, Gilberto de Al-
meida, Marta Ribeiro dos Passos e Jonatan S. Moura foram 
abordados por muitos usuários com comentários positivos, 
elogiando a iniciativa da empresa e cumprimentando pela 
beleza do veículo.

Segundo Froes, uma frase que  ouviu, resume bem a opi-
nião de todos os usuários: “O carro está lindo, iniciativa ma-
ravilhosa, todos deveriam fazer o mesmo.”

15 ANOS: Adailton de Melo Lima, Osvino Rodrigues de Paiva, Jeremias dos 
Santos Miranda, Francisco de Assis da Silva, Sergio Henrique C. de Sousa, 
Edson Honório Bezerra, João Eudes Alves dos Santos, Roberto Gonçalves 
dos Santos.

25 ANOS: Estevam Kanjuk, Aloisio de Oliveira Sousa, Eliseu Reche Rodri-
gues, Aluísio Fernandes da Silva, Orlando Almeida de Jesus, Jose Nilson 
Gama Oliveira, Eduardo Ribeiro da Silva, Alderico Lopes dos Santos, Altami-
ro Ribeiro da Silva, Irinaldo Ribeiro dos Santos.

35 ANOS: Jayme da Costa, Severino de Santana Souza, João Joaquim de 
Souza, Geralda Alves da Silva, José Fernandes Barbosa, Sebastião Pereira 
Sobrinho.

40 ANOS: José Batista de Moraes.

15 ANOS: Eli Gaudêncio Cavalcanti, Jair Nunes da Gama.

25 ANOS: Antônio Alexandre Cordeiro, Avelar Neves Pereira, Benedi-
to José Veras, Carlos Alberto Brito Correia, João da Silva Bezerra, Jorge 
Firmino de Paula, Manoel de Souza, Mauro Manoel da Silva, Osni Gon-
çalves de Souza.

30 ANOS: Milton Gomes Camargo, Severino Tenório de Oliveira. 

35 ANOS: Amaro Firmino Nery, Gilberto José da Silva, Pedro Dionísio 
dos S. Filho.
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Gentileza. Quanto mais se pratica, 
mais se recebe.

Ser gentil o tempo todo pode parecer 
impossível, mas tem que ser a nossa 
escolha no dia a dia para melhorar o 
trato humano no trabalho e em casa. 
Há grandes vantagens e imensos re-
sultados em ter uma postura gentil.

Fazer boas ações dá prazer tanto para 
quem faz como para quem recebe. 
Seja ajudando alguém espontanea-
mente, colaborando em alguma tare-
fa ou agradecendo. 

A Viação Gato Preto continua com o convênio com a Autoescola Guedes para os Cobradores que querem mudar 
a categoria de sua CNH de B para D ou para os Motoristas que querem mudar de D para E. Os interessados devem 
procurar a área de RH. O valor da mudança de categoria é descontado em 10 vezes sem juros na folha de pagamento.

Em novembro, a Gato Preto promo-
veu a Semana Interna de Preven-

ção de Acidentes do Trabalho nas duas 
garagens, com um conteúdo inovador 
que agradou muito quem participou.

Foram desenvolvidas várias ativida-

Em 2015, torne a gentileza parte da sua vida

Quer mudar a categoria de sua CNH?

Uma SIPAT diferente
des: Teatro Stop, abordando temas de 
segurança, palestra teatralizada sobre 
Qualidade de Vida e palestra sobre Er-
gonomia, com atividades práticas.

Participaram do evento aproximada-
mente 700 funcionários e, ao final de 

Comece por você e não espere a ini-
ciativa partir do outro. Seja gentil hoje 
mesmo. Procure ensinar também aos 
seus filhos que honestidade e boa 
educação formam pessoas gentis.

Aos poucos, e com gestos simples, ser 
gentil vai se tornando parte do seu 
dia. Primeiro, você precisa escolher a 
gentileza como estilo de vida e, aos 
poucos, ir mudando o seu comporta-
mento com pequenas atitudes. 

A gentileza é como um músculo: pode 
atrofiar quando não usada, ou se desen-
volver, quando transformada em hábito.

cada palestra, foi sorteado um grill 
como brinde para os presentes. No 
final do evento, houve o sorteio de 
uma TV de 40” para todos que partici-
param da semana.

Campanha 
pela volta 
das palavras 
mágicas:

Por favor!
Muito 
obrigado!
Desculpe!
Com licença!
Bom dia!

CobrAdor Veloso - GP3

MotoristA eVerton - GP1



Como evitar o diabetes
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é uma publicação interna da Viação Gato Preto e Gatti Transportadora Turística - Conselho Editorial: Andréa 
G. Trentim , Fernando Gatti M. Padua Lima, José Luís B. Puoli, Marcelo Gubert, Reinaldo Chaguri, Rosângela 
Manteigas, Roseli C. Sampaio, Priscila Vasconcellos 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

Irritado com seus alunos, o professor lançou um desafio. - Aquele que se 
julgar burro, faça o favor de ficar de pé. Todo mundo continuou senta-
do. Alguns minutos depois, Joãozinho se levanta. - Quer dizer que você 
se julga burro? - Perguntou o professor, indignado. - Bem, para dizer a 
verdade, não! Mas fiquei com pena de ver o senhor aí, em pé, sozinho!!!

O chefe de departamento pessoal da empresa justificando para o jovem 
solteiro porque não vai contratá-lo. - Desculpe, mas nossa empresa só 
trabalha com homens casados. - Por quê? Por acaso são mais inteligen-
tes e competentes que os solteiros? - Não, mas estão mais acostumados 
a obedecer.

Por que o aniversário da cidade 
de São Paulo é comemorado no 
dia 25 de janeiro?

Em 25 de janeiro de 1554, os pa-
dres Manuel da Nóbrega e José de 
Anchieta fundaram o Colégio dos 
Jesuítas, com a intenção de esta-
belecer um colégio para a edu-
cação dos indígenas da região. O 
Pátio do Colégio, no centro da ci-
dade, é considerado o marco zero 
da fundação de São Paulo. A cida-
de recebeu esse nome porque no 
dia 25 de janeiro a igreja católica 
celebra a conversão do Apóstolo 
Paulo, tornando-se São Paulo e, 
assim, dando seu nome à cidade.

• Evite fast food: o consumo regular 
desses alimentos leva ao aumento de 
peso e da resistência à insulina;

• Evite bebidas açucaradas: refrige-
rantes e sucos industrializados têm 
alta carga de açucares;

• Inclua no cardápio cereais inte-
grais: dietas ricas em grãos integrais 
protegem contra a diabetes;

• Use canela: essa especiaria pode aju-
dar a controlar os níveis sanguíneos de 
glicose e pode também ajudar a redu-
zir o colesterol e triglicérides;

• Menos carnes vermelhas e proces-
sadas (bacon, salsicha e frios) dimi-
nuem o risco de diabetes.

• Consuma alimentos fontes de gor-
duras insaturadas, encontradas nos  
vegetais, oleaginosas e sementes.

• Evite o cigarro: fumantes têm cerca 
de 50% mais chances de desenvolver 
diabetes do que não fumantes;

• Reduza o stress: o stress crônico 
pode aumentar o nível da glicose no 
sangue;

• Durma bem: quando se dorme mui-
to (mais que 8 horas) ou pouco (me-
nos que 6 horas), o sistema nervoso 
fica em estado de alerta, interferindo 
na ação dos hormônios que regulam 
o açúcar no sangue

O diabetes é uma das doenças que 
mais mata no Brasil, ao lado da 

hipertensão.

Dos tipos 1 e 2, no primeiro caso ocor-
re pela falta de produção de insulina 
(hormônio que controla os níveis 
de glicose no sangue). No segundo, 
a insulina continua a ser produzida 
normalmente, mas o organismo de-
senvolve resistência ao hormônio. 
Consulte o seu médico e siga estas di-
cas saudáveis para se prevenir contra 
a doença:

• Perca peso: o excesso de peso é o 
principal fator de risco para o diabetes; 

• Pratique atividades físicas: o exer-
cício regular ajuda o corpo a utilizar a 
insulina de forma mais eficiente;


