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90 anos com muito orgulho

H

á 90 anos, em
1927, Luiz Gatti,
um imigrante italiano com espírito
empreendedor trabalhava arduamente no transporte
de carvão, dirigindo um caminhão no
percurso de São Paulo até uma fábrica
localizada no município de Cajamar,
mais precisamente em um de seus
bairros chamado Gato Preto.
Neste caminho de ida e volta pela Via
Anhanguera, surgiam com frequência
pedidos de carona de pessoas que precisavam fazer esse trajeto e, o Sr. Luiz
prontamente atendia para satisfação
daqueles que buscavam meios de locomoção para chegar aos seus destinos.
Confiando no seu “faro” comercial,
ele detectou uma oportunidade de

negócio: comprou seu primeiro ônibus e criou uma linha naquele trajeto,
desta vez com o apoio de sua esposa,
que assumiu por algum tempo a função de Cobradora.
Inicia-se neste momento a história de
sucesso de uma sólida empresa de
transporte coletivo, adotando posteriormente o nome do bairro como sua
razão social. Esta história é contada com
muito orgulho pelos descendentes do
Sr. Luiz Gatti, hoje na 4ª. geração.
Nestes 90 anos muita coisa aconteceu,
tendo a empresa passado por aquisições, vendas, desdobramentos, etc.,
constituindo-se num grupo empresarial formado por diversas empresas
com nomes diferentes. A Viação Gato
Preto se transforma no decorrer do
tempo numa única empresa, incor-

porando de forma gradual as demais.
Em 1965 surge a Gatti Transportadora Turística para atender clientes empresariais na forma de fretamento.

Uma Testemunha
do sucesso

O colaborador mais antigo da
empresa, Sr. Luiz Pinto de Toledo, conta de forma sucinta seus
60 anos de empresa e o orgulho
de ter trabalhado ao lado de
todas as gerações de proprietários que comandaram e vem
comandando com muita competência a trajetória da Gato
Preto e Gatti.
O “Seu “ Luiz como é chamado
com muito respeito pelo colegas de trabalho começou na
empresa aos 19 anos como Cobrador. Nesta época, a Empresa
era dirigida pelo Sr. Luiz Gatti e
operava apenas com 18 ônibus.
Hoje aos 80 anos, como Enc. de
Tráfego, o Sr. Luiz considera esta
Empresa a sua casa e tem muito
afeto e respeito pela família Gatti
Moroni. Admira os valores presentes em todas as gerações, como
honestidade, ética e respeito aos
funcionários.
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Funcionários que fazem a diferença

C

omo ocorre anualmente, a Gato
Preto e a Gatti homenagearam no
mês de abril os funcionários modelos
que se destacaram no ano de 2016 pelos critérios de disciplina e desempenho. Foram homenageados funcionários de todos os setores, recebendo um
certificado e uma miniatura de ônibus .

Daniel Primo da GP1 e Tiago Mendes da
Silva da GP3, ambos Motoristas, são entre outros, funcionários modelos que se
dedicam com muita disposição à nobre
missão de transportar pessoas com qualidade e segurança.
Para Daniel, é fundamental investir no

relacionamento interpessoal. Aliás esse
é o segredo, além de ser recompensador lidar com tantas pessoas diferentes.
Tiago ou T. Mendes, como é conhecido na GP3, declara que manter a calma é imprescindível na sua profissão.
“É preciso valorizar o aspecto humano” – disse ele.

Motoristas da Gatti
em Treinamento
Nos dias 24/05 e 03/06 os Motoristas da Gatti participaram do treinamento Psicologia no Trânsito, abordando temas como percepção, habilidade motora, atenção e atendimento ao cliente.
Entre os objetivos do curso, foi reforçada a importância do papel do
Motorista no segmento de fretamento, que tem como foco principal
a retenção e a satisfação dos clientes.

Dica do bom motorista
Já está disponível no totem da Escala, opção zero, um Relatório de Performance de condução dos
veículos, relacionadas à direção segura e correta. Para maiores informações o Motorista deve procurar a área de Tráfego ou Instrutores

Acidentes de trânsito, uma
preocupação permanente

O

MAIO AMARELO refere-se a um
movimento internacional que
tem como proposta alertar a sociedade mundial para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. Através de
ações conjuntas entre o Poder Público e a sociedade civil propõem-se atividades que promovam a conscientização e, consequente, mudança de

comportamento de cada cidadão em
prol de um trânsito mais seguro. A
marca que simboliza o movimento é
uma escolha proposital, um laço amarelo que no conjunto semafórico significa Atenção, Atenção pela Vida.
A Prefeitura de São Paulo, aderindo a
este programa promoveu no mês de

maio uma grande campanha de conscientização de toda a sociedade, tendo
como objetivo principal a redução dos
acidentes de trânsito na cidade. Neste
cenário, as empresas de ônibus foram
convocadas a contribuir com a mobilização de seus motoristas através de
treinamentos e campanhas internas.

Profissionais do Tráfego e equipe do RH das duas
garagens estiveram presentes nas saídas dos ônibus das garagens distribuindo o símbolo da campanha da prefeitura (bottom amarelo) a todos os
operadores.
Na sequência este mesmo grupo visitou diversos
terminais levando a mensagem a fiscais e operadores sobre a importância de redobrar a atenção e o
cuidado em suas funções, relembrando aos Motoristas os conceitos de direção defensiva.

Turma da Noite um time de garra e união

O

s funcionários da noite que atuam na Lavagem, Abastecimento e Manobra das duas Garagens estiveram
reunidos com o RH participando de um treinamento, tendo como foco a importância e valorização de suas funções.
No final , o RH ouviu do grupo muitos elogios sobre o treinamento e sua dinâmica.

Como evitar a conjuntivite
Nesta época do ano cresce consideravelmente o número de casos de conjuntivite, que é a inflamação da membrana que reveste a parte branca do
olho, podendo causar alterações na
córnea e também nas pálpebras.
A doença é provocada pela transmissão por outras pessoas através de vírus e bactérias e normalmente estão
presentes em ambientes mais fechados. O combate à inflamação, depois

que ela já está instalada é feito
com repouso, colírios indicados
pelo médico e muita compressa de
água gelada.
A principal recomendação para a
prevenção desta doença é evitar
contatos com pessoas já infeccionadas. É recomendável também
evitar colocar as mãos nos olhos assim como usar maquiagem, óculos
ou lentes de contato emprestadas.

Férias escolares: é tempo
de brincar e aprender
Opções para todos os gostos
sem gastar quase nada
Julho é o mês de férias escolares.
Selecionamos algumas opções
gratuitas ou com custo reduzido
para a diversão da criançada. Vale
a pena conferir.
Catavento Cultural
Um espaço interativo que apresenta a ciência de forma instigante
para crianças, jovens e adultos.
A entrada é gratuita aos finais
de semana para todos os visitantes. Avenida Mercúrio, s/n - Parque
Dom Pedro II, Brás (11) 3315-0051.
Planetário do Parque Ibirapuera
Inaugurado em 1957, o Planetário Professor Aristóteles Orsini foi o primeiro
do Brasil. Tem como objetivo sensibilizar o público para as questões do universo, em especial da astronomia.

O horário de funcionamento nas
férias escolares é de quarta a domingo com quatro sessões diárias
e gratuitas (10h/12h/15h/17h).
Os ingressos são distribuídos com
1h antes do inicio de cada sessão.
Avenida Pedro Álvares Cabral, s/
nº Ibirapuera (11) 5575-5206

- Oi amor !!!!!!
- Oi, minha linda !!!!!! Já escolheu seu presente do Dia dos
Namorados ????

Museu do Futebol
Localizado na entrada principal do
Estádio Municipal Paulo Machado de
Carvalho - o Pacaembu.

- Já sim !!!!!! Você podia me dar
um celular novo...

A exposição principal, distribuída
em 15 salas temáticas, narra de forma lúdica e interativa, como o futebol chegou ao Brasil e se tornou parte da nossa história e nossa cultura.

- O “outro” disse que vai me
dar uma blusa !!!!!

Endereço: Praça Charles Miller s/n
Pacaembu, (11) 3664-3848. Visita
gratuita aos sábados para todos os
visitantes.

- Ué... mas e o outro ?????

- Sogrinha! Quanto tempo
que a senhora não aparece!
Quanto tempo vai ficar conosco desta vez?
- Oh, meu genro, até vocês ficarem cansados de mim!
- Sério! Não vai nem mesmo
tomar um cafezinho?
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