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Mensagem da Diretoria

O

ano de 2016 certamente ficará
na história como um dos mais
turbulentos nos aspectos político e
econômico. Será sempre lembrado
como o ano do “impeachment” e da
profunda crise econômica que produziu um grande desemprego no país.
Para 2017 as previsões mais otimistas já divulgadas mostram o inicio da
recuperação da economia apenas no
final do ano.
Um novo prefeito assume em janeiro e
é esperado que, ao lado de sua equi-

pe, comece o ano elaborando planos
de trabalho com o objetivo de cumprir compromissos da campanha. No
nosso segmento terá como desafio
inicial encontrar recursos para colocar
suas contas em dia.
Reuniões entre empresários do setor e
especialistas da futura gestão municipal
tem sido realizadas com frequência para
discutir o atual modelo ou propostas de
mudanças, tendo sempre como finalidade encontrar alternativas que conciliem os interesses, sejam da classe em-

presarial como da população paulistana.
De nossa parte, estamos preocupados, porém preparados para enfrentar os desafios que virão, sempre contando com a colaboração de todos ,
que neste momento se torna mais
necessária.
Desejamos a todos os nossos colaboradores e familiares um ótimo 2017.

A Diretoria

Ônibus natalino volta às ruas.
Mais um ano que a Gato Preto marca presença nas ruas de São
Paulo com seu já famoso Ônibus de Natal.
Preparado com muito requinte pela equipe da Oficina da GP1 e
coordenado pelo RH, a decoração do ônibus repetiu o sucesso
dos anos anteriores , angariando elogios de muitos passageiros
e pedestres, muitos deles levando filhos para curtir uma viagem
“diferente” pelas principais avenidas da cidade.
O Papai Noel representado pelo Motorista Cesar Ferreira da Silva deu o seu recado com muita simpatia, agradando em cheio as
crianças. Na sua opinião dar um pouco de alegria às crianças é um
motivo de muita satisfação pessoal.
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Telemetria melhora performance
dos condutores

P

ode se afirmar que o sistema de Telemetria já implantado em 109 ônibus das
duas garagens tem trazido resultados importantes, seja quanto aos hábitos dos
motoristas, como na conservação dos veículos.
De acordo com Railton Santos da Luz, motorista da GP1 foi uma oportunidade de reeducação ao volante. Vícios como dirigir com o pé na
embreagem puderam ser corrigidos. Já segundo Francisco Junior, Assistente Técnico de Tráfego, que acompanhou a implantação do sistema
desde o início, o equipamento diminuiu consideravelmente os eventos.
O sistema funciona via satélite que envia as informações para uma base
alocada na garagem, auxiliando a melhora da performance e segurança.
O equipamento permite identificar oportunidades de treinamento / instruções focadas nas dificuldades de cada operador, o que permite que o
motorista melhore a sua forma de dirigir.

SIPAT: foco na saúde

O

Hospital das Clíncias e o SEST SENAT mais uma vez
estiveram juntos com a Viação Gato Preto neste mês
de novembro na realização da SIPAT 2016, com eventos
nas duas garagens.

Tecnologia – Um passo
a frente

Temas como Ginastica Laboral e Doenças da Coluna, Planejamento Familiar e Prevenção de Doenças, Nutrição e Qualidade de Vida, foram abordados nas diversas palestras.
O objetivo da SIPAT foi informar e conscientizar quanto à
importância dos cuidados com a saúde física e mental, com
destaque maior para manter uma coluna saudável.

A

tecnologia em todos os sentidos vem evoluindo de forma muito rápida e acompanhar essa velocidade é um
desafio permanente para as empresas em todo o mundo.
A Gato Preto com uma visão de médio e longo prazo vem
realizando testes junto a fornecedores, sempre atenta as
tendências do mercado e preservação do meio ambiente.
Encontra-se em testes atualmente dois projetos que podem se tornar definitivos no futuro:
Híbrido da Volvo: veículo movido a diesel + eletricidade
gerada pelo motor e sistema de frenagem. Consome aproximadamente 35% menos diesel.
Elétrico da BYD: veículo movido a 100% eletricidade com
carregamento da bateria.

Treinamento – Um balanço positivo

O

setor de Transporte Coletivo, pela
sua natureza, exige grande investimento em treinamento de seus colaboradores. O RH da Gato Preto e Gatti fez
seu balanço anual e concluiu que cumpriu os objetivos planejados para o ano.
Foram 15.200 horas de treinamento,
envolvendo praticamente todos os colaboradores. O foco principal , como
não poderia deixar de ser foram os
Operadores e funcionários da Manu-

tenção, funções chaves para que a empresa atingisse bons resultados, refletidos na imagem junto aos usuários e na
produtividade interna.
Dentre os muitos programas de treinamento organizados e coordenados
pelo RH destaque para :
• Mobilidade Urbana - Motoristas;
• Psicologia no Trânsito - Motoristas;
• Prevenção de Acidentes- Motoristas;

• Direção Segura - Motoristas;
• Qualidade no Atendimento aos Clientes - Cobradores;
• Básico de Eletricidade - Mecânicos e
Eletricistas;
• Treinamentos ministrados por Fornecedores - equipe da Manutenção;
• Treinamento das Lideranças;
• Introdução à Metrologia - pessoal da
Manutenção e Abastecimento;
• Diversos Cursos Externos - Administração e Manutenção.

Funcionários da Manutenção receberam treinamentos
sobre Motor Man e Descarte de Resíduos

Motoristas da Gatti receberam
treinamento de Prevenção de Acidentes

Operadores receberam treinamento sobre Mobilidade
Urbana e Psicologia no Trânsito

Fornecedores disponibilizam unidades móveis
para treinamento da equipe de colaboradores
Psicologia no Trânsito

Atenção operadores na regulagem dos bancos
Motoristas e Cobradores devem regular os bancos ANTES de se sentar. Qualquer alteração
na regulagem deverá ser feita FORA DO BANCO. Tal procedimento aumenta a sua vida útil.
Problemas nos mesmos deverão ser comunicados à oficina através de fichas.
Contamos com a colaboração de todos.

Um bom sono para um bom dia
D
ormir bem, de forma relaxada e
na quantidade de horas exigida
por cada organismo, interfere de forma direta e positiva na qualidade do
dia seguinte. Especialistas no assunto
na área médica e nutrição dão as seguintes dicas para extrair o máximo de
um bom sono:
1- Alimentação antes de dormir: O
ideal é fazer uma refeição com alimentos mais leves, como arroz integral, legumes, verduras e carnes brancas.
2- Tentar ir para a cama sempre no
mesmo horário. O organismo tem um
relógio biológico que se sente melhor
com uma rotina constante.

3- Evitar se concentrar em problemas
do dia a dia antes de dormir. É preciso
se desligar dos problemas neste momento. Trazer para a mente situações
agradáveis e positivas.
4- Ler um livro, curtir a família, visitar
ou receber amigos, assistir programas
de TV sem violência, ouvir musica,
praticar um hobby qualquer, são coisas que ajudam no relaxamento mental antes de dormir.
5- Beber água, não fumar e praticar
atividades físicas são dicas complementares para a boa saúde e em consequência para bons sonhos.

O

mito do bom velhinho foi inspirado em São
Nicolau, um bispo católico que viveu no século
IV na cidade de Mira na Turquia. Ele ficou conhecido
em todo o Oriente por sua bondade e pela atenção
às crianças. Diz a lenda que Nicolau presenteava as
crianças no dia de seu aniversário em 6 de dezembro.
Nos séculos seguintes o mito se espalhou pela
Europa e a data de entrega de presentes acabou se
confundindo com o nascimento de Cristo.
Quando a história chegou na Alemanha no século
XIX , o bom velhinho ganhou roupas de inverno ,renas, um trenó e uma nova casa , o Polo Norte.
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O pai diz para o filho:
- Filho, quando você entrar no ônibus diga que você
tem 5 anos.
O filho questiona:
- Mas pai, eu não tenho 6?
O pai diz:
- Mas se você falar que tem 6 eu vou ter que pagar
sua passagem.
O ônibus chega, eles entram e Cobrador pergunta
para o menino:
- Quantos anos você tem?
O menino responde:
- Tenho 5.
O cobrador pergunta:
- E quando você faz 6?
E o menino responde:
- Quando eu descer do ônibus.
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