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Da mesma forma que um barco no 
meio de uma tempestade, nosso 

País passa por momentos de grande 
instabilidade politica e econômica.  A 
sociedade, de forma pacifica e respon-
sável, tem mostrado sua insatisfação 
com os desdobramentos desta crise 
indo às ruas  para influenciar aqueles 

Como ocorre todo ano, no mês de março o RH, a Diretoria da Gato Preto e   a 
Gatti homenagearam os funcionários que se destacaram no ano de 2015 

com um certificado de Profissional  Modelo, num total de 500 colaboradores.

Além do certificado, aqueles que tiveram um excelente desempenho, recebe-
ram um bonito brinde: uma miniatura de ônibus.

Ao lado, fotos de alguns funcionários homenageados representando seus se-
tores em cada Garagem.
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que decidem  em buscar e   encontrar  
as rotas que levem  “este barco chama-
do Brasil ”  a mares mais tranquilos.

É hora,  portanto,  de muita sereni-
dade  e  principalmente confiança na 
força das instituições democráticas 
que estão exercendo seus papeis com 

muita competência .  Equilíbrio, diálo-
go, respeito às leis vigentes  e às opi-
niões divergentes são entre outros,  
princípios fundamentais para  o País 
sair mais fortalecido deste momento  
e com isso, recuperar sua capacidade 
de crescer e melhorar as condições de 
vida de sua gente.

Reconhecendo a dedicação e o bom desempenho
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Telemetria: mais uma ferramenta para 
segurança de motoristas e passageiros

Com o objetivo de aumentar ain-
da mais a segurança de motoris-

tas e passageiros, e também visando 
melhorias na produtividade de cada 
veiculo,  a Viação Gato Preto está tes-
tando um equipamento de teleme-
tria em 50 veículos de sua frota. O 
equipamento consiste num sistema 
de monitoramento via GPS/GPRS que 

permite verificar dados de  status do 
veículo (temperaturas, pressões, níveis 
dos fluídos, etc.) e forma de condução 
(ociosidade,  velocidade, acelerações, 
curvas, etc.). O sistema funciona via sa-
télite, disponibilizando as informações 
em tempo real na internet, para que 
ações sejam tomadas afim de evitar 
falhas nos veículos e erros operacio-

Equipamento em fase de testes detecta necessidades de treinamento

Campanha de prevenção de acidentes

O DNA da Viação Gato Preto é 
transportar a todos com con-

forto e segurança. Por isso, ela tem 
investido bastante no treinamento e 
orientação dos motoristas, peças cha-
ves para este quesito.

Para 2016 a empresa tem como objeti-
vo manter e  incrementar  a campanha 
que consiste em homenagear e pre-

miar  motoristas , com um certificado 
exclusivo e um bottom comemorativo. 

Nesta edição do Informativo da Via-
ção Gato Preto, ouvimos dois profis-
sionais  premiados  para dar algumas 
dicas importantes de direção defensi-
va e segura:

“Minha dica principal é antecipar aos 
sinais, evitando frenagens  bruscas, 

Profissionais dão dicas valiosas para garantir uma viagem tranquila

nais. A partir do  histórico de falhas é 
possível identificar oportunidades de 
treinamento / instruções focados nas 
dificuldades de cada operador. 

Após o período de testes, a direção irá 
definir se instalará o equipamento em 
toda a frota da Gato Preto.

curvas fechadas, entre outros.  revela 
Paulo Moreira dos Santos da GP1.

Já o motorista Joel Ribeiro Freire da 
GP3 diz que todo cuidado é impor-
tante com motoqueiros e ciclistas 
para prevenir acidentes. Além disso, 
não levar problemas de casa para o 
serviço é uma dica valiosa. “



Mercedes Benz disponibilizou ônibus oficina 
para treinamento técnico

Parceria Gatti Unilever investe 
na direção defensiva

Treinamento – 
qualificar é preciso

Unidade móvel enfatiza a injeção eletrônica dos 
modernos veículos

Uso indevido do aparelho celular foi um dos 
temas abordados

A marca germânica, umas das mais tradicionais do setor, dispo-
nibilizou em dezembro/2015 e março/2016 para a Viação Gato 

Preto uma unidade móvel para treinamento dos profissionais en-
volvidos com a manutenção de motores, câmbios  e parte  elétrica.

É fundamental para todas as partes envolvidas acompanhar a evo-
lução da indústria, visto que hoje um veículo moderno é 100% ele-
trônico. “O foco do treinamento foi na parte de injeção eletrônica 
e a utilização correta dos scanners para detectar possíveis falhas. O 
resultado é muito bom”, revela Valdemir Thomaz Barbosa, líder da  
Montagem da Garagem Portinari.

No último mês de janeiro, a Unilever, 
um dos mais importantes clientes 

da Gatti, em conjunto com uma empresa 
de consultoria externa, a EHS, esteve nas  
instalações da empresa, ministrando um 
treinamento aos Motoristas, com foco 

em direção defensiva e no uso indevido 
do celular.

Segundo José Carlos Rubiano motoris-
ta há 05 anos  transportando funcioná-
rios da Unilever,  o treinamento  trouxe 
informações e ensinamentos uteis para 
uma direção segura e responsável.

Para a EHS, esse treinamento se mos-
trou uma experiência enriquecedora.  
Embora trabalhando com motoristas 
experientes, pudemos oferecer nossa  
contribuição por meio de uma aborda-
gem prática de temas importantes de 
conscientização e cuidados no trânsito.

A Gatti sempre investindo na 
qualificação de seus funcioná-
rios, treinou todos os Motoris-
tas no Programa “Prevenção de 
Acidentes de Trânsito”, minis-
trado pelo Instrutor Luís Pierini 
Pessoa, nos meses de janeiro e 
fevereiro. Foram abordadas vá-
rias técnicas sobre direção pre-
ventiva e legislação de trânsito. 

Dica do bom motorista
Desligar o motor para evitar o uso prolongado da marcha lenta com veículo estacionado, pois 
além de causar danos ao motor, o carro está  sujeito a autuação da SPTrans ao permanecer 
ligado sem necessidade em pontos e terminais.
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A expressão “acabou em pizza”, que quer dizer 
que um crime ficou sem punição e os culpa-

dos não foram responsabilizados, nasceu mes-
mo no Brasil – como era de se esperar. Apesar 
de ter ganhado força na década de 90, ela foi 
inventada em 1950. 

Segundo o professor de Português Ari Riboldi, o 
termo surgiu em uma reunião dos dirigentes do 
Palestra  Itália, hoje Palmeiras, clube de futebol 
de São Paulo fundado por imigrantes italianos. As 
discussões foram acirradas, em uma gritaria bem 
à moda italiana. Os participantes só não foram às 
vias de fato  porque houve a intervenção da tur-
ma do “deixa disso”. Mais tarde, todos foram ao 
bairro do Brás e celebraram as pazes comendo 
uma deliciosa pizza. 

O marido fala para sua esposa:
- Te prepara que hoje à noite vai ser quente!!!
A mulher diz:
- Uuuii!!! Jura amor?
O marido responde:

O matuto viajou para o Rio, três meses depois voltou 
pra ver a família e trouxe uma câmera dessas que pro-
grama e corre pra sair na foto.  Aí ele reuniu a família 
perto de uma cerca, programou a câmera e correu pra 
foto. Aí os parentes saíram correndo, pulando cerca , 
se rasgando na mata...

Aí ele gritou: Ei, vocês vão pra onde? 

Aí o pai gritou: Tu que conhece o bicho tá correndo, 
imagina a gente!

Uma nova preocupação: o  H1N1
Até então chamada de gripe Suina, 

o H1N1 é um tipo de vírus  que, se-
gundo informações oficiais, está  levan-
do ao óbito vários casos no Estado de 
São Paulo,  portanto  requer redobrada 
atenção e prevenção da população.

Este vírus é transmitido  através do espir-
ro ou tosse e até mesmo manipulando 
objetos contaminados.  Nada a ver com 
a ingestão de carne de porco ou  produ-
tos derivados.

Os sintomas são semelhantes ao da 
gripe comum  de forma mais intensa,  

como: febre alta e tosse. Em alguns ca-
sos, dor de cabeça e no corpo, garganta 
inflamada, falta de ar, cansaço, diarreias 
e vômitos.

Como prevenção, recomenda-se cuida-
dos com a higiene pessoal como lavar as 
mãos frequentemente com água e sa-
bão, evitar tocar os olhos, boca ou nariz 
após contatos com objetos. Evitar conta-
tos muito próximos  com  pessoas que 
tenham esses sintomas e ao  tossir ou 
espirrar, proteger a boca e o nariz com 
um lenço descartável.

O tratamento, sempre sob a orien-
tação médica   consiste  em  
medicamentos específicos, 
repouso , ingestão de líqui-
dos e boa alimentação. 

Os cuidados devem ser 
maiores com crianças 
e idosos, que formam  
um grupo de riscos 
com maior probabilidade 
de contrair a doença. 

- Juro!!! Acabei de quebrar o ventilador.


