
Estamos próximos de uma eleição e 
este será o momento de escolher com 
muita consciência os candidatos.  Este 
momento de crise na ética que esta-
mos passando deve aumentar nosso 
nível de exigência,  pesquisando e se 
informando quanto  a qualificação, 
honestidade  e credibilidade dos can-
didatos. 

Pratique cidadania

circulando
com você
Edição 26 - Maio/2018

Valorizando o bom desempenho
pág. 02

Gato  Preto entre as melhores
pág. 03

De olho na visão
pág. 04

ainda nesta
edição

Cidadania é o exercício dos direitos 
e deveres civis, políticos e sociais. 

Cidadão é aquele que se identifica 
culturalmente como parte de um ter-
ritório, usufrui dos  direitos  e cumpre 
os deveres estabelecidos em lei. Exer-
cer a cidadania é ter consciência de 
suas obrigações e lutar para que o que 
é justo e correto seja colocado em prá-
tica, o que contribui para uma socieda-
de mais equilibrada.

O verdadeiro cidadão faz sua parte  e  
pode também  contribuir para que ou-
tras pessoas pratiquem de forma cor-
reta seus deveres. 

A cidadania plena se completa usufruin-
do dos direitos,  sendo  um dos mais 
importantes o de votar,  que  interfere 
diretamente na vida das pessoas, pois 
fatores como saúde, educação, seguran-
ça, etc., são responsabilidades do Estado.

No mês que se comemora o Dia das Mães, 
uma homenagem a essas  guerreiras 
Conciliar a vida de mãe, esposa e trabalhar fora é um gran-
de desafio para as mulheres.   

Na Gato Preto temos muitas histórias reais de funcionárias, 
que com muita luta, sacrifício e fé, conseguem conciliar os 
papéis de mãe, esposa e trabalhadora.  É o caso da cobra-
dora da Garagem Portinari Ereni Rosa Silva, que trabalha há 
20 anos na empresa e criou três filhos, que hoje têm idades 
de 33 a 39 anos. Ela ressalta que gostaria de ter passado 
mais tempo com os filhos, mas os afazeres profissionais não 
permitiram. “Foi muito difícil deixar as crianças para traba-
lhar, mas agradeço a empresa por sempre me apoiar”, reve-
la Ereni, que hoje é avó e ajuda a criar os netos pela manhã, 
antes de entrar no serviço.

Uma história parecida é descrita pela cobradora Ivanildes 
Brandão Oliveira, que há cinco anos trabalha na Garagem 
Jaguaré.  Com três filhos com idades entre 2 e 16 anos, 
ela se considera uma mãe rígida. “A maior dificuldade é vir 
trabalhar e deixar uma criança doente em casa. O coração 
fica muito apertado. Agradeço a Deus e ao pessoal da em-
presa por tudo”, relata. 
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Gatti de olho nos avanços tecnológicos

Valorizando o bom desempenho 

A Gatti está sempre atenta ao merca-
do e suas evoluções e demandas. 

Com o avanço da tecnologia, para faci-
litar a vida das pessoas, surgiu o chama-
do Projeto Fretadão, um site que possui 
também um aplicativo, para quem pro-
cura um ônibus fretado. 

A empresa presta serviços para o Freta-
dão há cerca de três meses e já possui 
três linhas em operação, que atendem 
novas demandas dos usuários. 

Como ocorre anualmente, a Gato Preto e a Gatti homenagearam os funcionários modelos que se destacaram no ano de 
2017 pelos critérios de disciplina e desempenho. Foram homenageados funcionários de todos os setores da empresa,  re-

cebendo um certificado  e uma miniatura de um ônibus da Empresa, que desta vez  optou por um modelo antigo e um micro.

Num ambiente descontraído, os funcionários modelos se sentiram valorizados, reconhecendo que tem um papel im-
portante ao se mostrarem como exemplos a todos os demais.

É tudo muito prático, no site www.freta-
dao.com.br, o passageiro consegue vi-
sualizar as opções e, se não tiver nenhu-
ma alternativa para o seu trajeto, pode 
sugerir à Gatti ou ao Fretadão um novo 
percurso. Havendo demanda, a empresa 
poderá disponibilizar o novo trecho.

Esta é mais uma inovação que pode 
contribuir para melhorar os negócios 
da Gatti.

Guaritas e bancadas com cara nova
Numa iniciativa da empresa, estão sendo substituídas gradualmente todas as guaritas e 

bancadas desgastadas pelo tempo nos Terminais. Segundo Douglas, responsável pelo 
Trafego da GP3, esta iniciativa veio para melhorar, além do visual, também a  segurança deste 
patrimônio. Fibras  mais  reforçadas, fechaduras e cantoneiras em ferro minimizam em muito 
o risco de assaltos ou vandalismo. 

As novas guaritas e bancadas vem agradando os fiscais e certamente melhorando a imagem 
da empresa.  

GP1 Manutenção

Gatti GP3 Manutenção

GP3

GP1



Motoristas do ano

Gato Preto entre as melhores

Dia 7 de maio ocorreu uma cerimonia de reco-
nhecimento dos melhores Motoristas promovida 
pela Prefeitura de São Paulo.

A entrega dos certificados foi realizada pelo Se-
cretário Municipal de Mobilidade e Transportes, 
João Octaviano Machado e o Presidentes da SP-
Trans, Paulo César Shingai.

A escolha dos representantes da Gato Preto foi 
feita pela área de Tráfego,  sendo da Portinari Mot. 
Edi Carlos Antonio de Lima  e do Jaguaré Roberto 
de Almeida.

A São Paulo Transporte – SPTrans e 
a Secretaria Municipal  de Mobili-

dade e Transportes – SMT homenage-
aram a Gato Preto com um Certificado 
de Reconhecimento pelos resultados 
obtidos no 14º Ciclo de Avaliação do Ín-
dice de Qualidade de Transporte – IQT . 

Este certificado veio confirmar diante 
dos órgãos públicos  o compromisso  

Numa homenagem merecida, mais uma vez os mo-
toristas que não tiveram acidentes no segundo 

semestre de 2017, receberam seus “pins” e certificados. 

Os “pins “ são colecionáveis e os motoristas, com muito 
orgulho, deixam visíveis nos cordões de seus crachás. 

Nos comentários feitos por vários desses profissionais 
ficou constatado que pretendem continuar com esse 
compromisso de se manterem longe de acidentes. Para 
isso concordam que é preciso estarem sempre  alertas 
todo o tempo e não se excederem na auto confiança.

da empresa com a melhoria do desem-
penho operacional e com a qualidade 
dos serviços prestados aos usuários de 
transporte da Cidade de São Paulo. 

Esteve presente nesta entrega ocorrida 
no ultimo dia 21 de março, o diretor da 
empresa, Sr. Fernando Gatti Moroni de 
Pádua Lima.

Motoristas preventivos 
e zero acidentes

Dica do bom motorista
Dirija com segurança, nunca utilize o Celular ao volante. Falar ou mandar mensagem distrai e 
aumenta em 400% o risco de acidentes, além de gerar multas e pontuação na CNH.  
Seja consciente!!...
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TRATO É TRATO
Depois de mais de 20 anos de casamento, o marido morreu. Pouco tem-
po depois a esposa morreu também.
Um belo dia os dois se encontraram no céu:
- Querido! Que bom reencontrar você!
O Marido responde:
- Não vem não! O trato foi até que a morte nos separe. Então vaza, tô 
solteiro!

O Mineiro chegou na sala do patrão, jogou todo o salário do mês na 
mesa e disse:
- Chefe, o meu salário veio 50 reais a menos.
O patrão indignado disse:
- Engraçado, mês passado botei 50 reais a mais e você não disse nada!
O Mineiro disse:
- Pois é patrão, um erro eu aceito, mas dois é demais.

De olho na visão
Em recente artigo publicado, o  oftal-
mologista  Dr. Marcelo Colombo Bar-
bosa  faz um alerta importante sobre   
a relação entre a saúde na visão de 
motoristas profissionais e a possibili-
dade de  acidentes de transito.

Segundo ele, muitos motoristas so-
mente se dão conta de seus proble-
mas com a visão a cada cinco anos, 
quando vão renovar a carteira de 
habilitação mas é bem possível que, 
neste período, possam surgir mu-
danças significativas na qualidade 
visual. O envelhecimento do profis-
sional também  pode interferir  na 
boa saúde dos olhos  principalmente 
após os 40 anos de idade. 

Especialistas  no assunto   tem citados 
os sintomas mais comuns  que fazem 
acender o  sinal de alerta  para que as 
pessoas procurem ajuda de um médi-
co. São eles:

•	 Lacrimejamento em excesso,
•	 Muita sensibilidade com a luz,
•	 Dor de cabeça ou nos olhos com fre-

quência,
•	 Olhos vermelhos,
•	 Fechar os olhos para enxergar obje-

tos focados,
•	 Olhos desviados para o nariz ou para 

fora,
•	 Esfregar os  olhos varias vezes ao dia.

Importante ressaltar também que a  
ingestão de bebidas  alcoólicas , pra-
tica inaceitável quando  alguém assu-
me um volante, provoca visão dupla, 
distorcida e fora de foco, comprome-
tendo o campo visual e o reflexo do 
motorista.  

Obviamente  o problema de visão 
não é a causa de todo acidente, pois 
cada um tem suas características e  
justificativas. Entretanto, quem tem 
problemas com a saúde de seus olhos 
está muito propenso a fazer parte das 
tristes  estatísticas de acidentes e, às 
vezes, em situações muito sérias.

A mais antiga comemoração 
do dia das mães é 
mitológica. Na Grécia antiga, 
a entrada da primavera 
era festejada em honra de 
Rhea, a Mãe dos Deuses. A 
Enciclopédia Britânica diz: 
“Uma festividade derivada 
do costume de adorar a 
mãe, na antiga Grécia. A 
adoração formal da mãe, 
com cerimônias para Cibele 
ou Rhea, a Grande Mãe dos 
Deuses, era realizada nos 
idos de março, em toda a 
Ásia Menor.” 


