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MENSAGEM DA DIRETORIA

N

ão temos dúvidas que estamos
atravessando um período de
transição importante entre o ano
que se encerrou e o atual. É possível
registrar que o resultado das urnas
de 2018 ficará marcado na história
política deste país. Novo governo,
novas promessas e um clima de expectativas mais otimistas nos leva a
acreditar em dias melhores para o
ano que se inicia.

No que diz respeito a nossa empresa,
conseguimos, apesar de algumas dificuldades, porém com muito esforço
e trabalho de todos, encerrar o ano
de 2018 dentro do esperado . Renovamos parte da frota, investimos em
tecnologia, melhoramos processos
internos e deixamos a empresa preparada para participar do processo
de licitação que, acreditamos, deve
ocorrer este ano.

Queremos agradecer o empenho
dos nossos colaboradores em manter nossa empresa eficiente e bem
conceituada no segmento, além de
desejar a todos um ano onde boas
energias lhes propiciem saúde e bem
estar junto aos seus familiares.
A Diretoria

Ônibus Natalino
alegrando a cidade

A

Viação Gato Preto
mais uma vez, aderiu
ao tradicional espírito
natalino. As duas garagens
convocaram seus artistas
internos e prepararam, com
muito carinho e atenção aos
detalhes, três veículos que
fizeram muito sucesso com
os passageiros pelas ruas
da capital.
Nossos motoristas e
cobradores caracterizados
com roupas de Papai Noel
chamaram a atenção da
população, principalmente
das crianças que sempre
curtem muito a figura do
bom velhinho.
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Motoristas veteranos
são exemplo de
profissionalismo
Como ocorre todos os anos, os funcionários com 15, 25, 30, 35 anos ou
mais de empresa foram homenageados, recebendo cada um deles um
“pin” de acordo com o tempo de casa. Esta homenagem merecida tem
por objetivo premiar aqueles que se dedicaram em grande parte de sua
vida profissional atuando em suas funções na Gato Preto.
Bons exemplos não faltam. Ivo Barbosa, motorista com 74 anos de vida
e quase 50 na Garagem Portinari, trabalha com todo o vigor na linha
Terminal Lapa/Vila Mariana, conta que hoje em dia está bem melhor
para conduzir. “Os veículos são muito melhores, oferecem conforto e
segurança, como ar-condicionado e câmbio automático”. Outro fator
importante, segundo o colaborador é o carinho com que a direção da
empresa trata os funcionários. “A empresa é nota 10. Se você trabalhar
direito, vai longe”.
Outro exemplo é o motorista Celso Estfan da Garagem Jaguaré, que
trabalha há 30 anos na empresa, 20 como motorista e 10 como cobrador. “Tudo o que consegui na vida, minha casa, meu carro, os estudos
do meu filho, foi através da empresa. Acho que todo funcionário deve
caprichar no trabalho porque a empresa nos dá total cobertura”.

Tecnologia , um diferencial nas oficinas

A

tecnologia chegou para ficar. No
ramo da mecânica e manutenção automotiva mais ainda. Veículos
dotados de novos recursos tecnológicos, mais seguros e menos poluentes
exigem profissionais de manutenção
diferenciados. Segundo lideranças
das oficinas é de fundamental importância a reciclagem e atualização dos
profissionais, seja no trabalho cotidiano ou através de cursos fornecidos
pela empresa ou fornecedores. “Hoje
tudo é digital. Através de um compu-

tador conseguimos detectar a falha de
um veículo. A tendência é não existir
mais aquele antigo mecânico que conseguia detectar a falha pelo ruído do
motor”, conta Ronaldo Carretero, há
30 anos na Gato Preto.
As lideranças convergem em suas
opiniões. Os bons profissionais nesta
área não podem se acomodar e são
mais valorizados na medida que se
interessam pelo aprendizado. Além
disso são conscientes do que vem
pela frente em termos de tecnologia.

Dica do bom motorista
Ao estacionar os ônibus desligar a chave do contato. O pós- chave ligado e o motor desligado
geram danos na bateria, que podem causar prejuízos como atrasos e perdas de partidas,
reclamações de usuários, socorro, etc.

Gato Preto recebe visita
do prefeito de São Paulo

O

prefeito de São Paulo Bruno Covas esteve na Viação
Gato Preto para registrar em cerimônia oficial o
recebimento de 20 novos ônibus que já estão servindo
a população da cidade. Ele esteve acompanhado, entre
outras autoridades, pelo então Secretario de Mobilidade
da Prefeitura, Sr. João Octaviano de Machado Neto e
pelo presidente da SPTrans, Sr. Paulo Cezar Shingai. A
Diretoria e parte dos colaboradores da Gato Preto
prestigiaram o evento.

Novo site no ar

Com um novo desenho, mais leve e mais moderno, o novo site da Gato Preto já está no ar. Possui
“abas” que facilitam a navegação. Sua página inicial (home) apresenta um resumo do seu conteúdo
e quem se interessar encontrará paginas mostrando, com belas fotos, a história, valores, politicas,
garagens, frota, etc. É a Gato Preto antenada com
o mundo digital, proporcionando transparência e
informações para nosso público interno e externo.
Para navegar no novo site consulte:
www.viacaogatopreto.com.br

Viagem
através
da leitura
Desde 2010 a Gato Preto disponibiliza para seus
funcionários livros dos mais variados tipos. A Biblioteca fica na área de RH da Portinari e Jaguaré, com
autores dos mais variados estilos: ficção, esotérico,
auto-ajuda, etc. Para pegar um exemplar emprestado basta fazer um cadastro junto à área de RH. O
acervo é renovado periodicamente com os livros
mais vendidos ou sugestões de colaboradores.

Gatti x Cometa – aperfeiçoando a parceria

A

Gatti recebeu no último mês de novembro Instrutores de Treinamento da Cometa para trazer aos motoristas informações
sobre as políticas de prestação de serviços aos seus usuários.
No treinamento aos motoristas houve ênfase na segurança e no
atendimento aos clientes, evidenciando-se a qualidade na prestação de serviços.
Os motoristas da Gatti que já tem em seus princípios de atendimento também a excelência na qualidade dos serviços, viram
nesse treinamento um reforço adicional para o aperfeiçoamento
de suas funções.

Atendimento Emergencial:
Bombeiros dão dicas importantes
As Garagens Portinari e Jaguaré contaram com a presença de militares do Corpo de Bombeiros que deixaram dicas importantes para situações emergenciais.
Engasgo: O socorrista deve se posicionar atrás da vítima, fechar o punho
e colocá-lo com o polegar estendido
entre o umbigo e o osso esterno, fazendo força com a outra mão.
Convulsão: Proteger a cabeça da vítima e afrouxar as roupas. Se possível
lateralizar a vítima, aguardar o término
da convulsão e solicitar socorro. Importante: Não segure nem dê tapas.
Não jogue água, nem tente puxar a
língua da vítima.

Queda / Desmaio: Segure a cabeça
da vítima como ela foi encontrada,
garantindo o controle cervical. Verifique o pulso nas laterais do pescoço
utilizando os dedos indicador e médio.
Somente quando o pulso não for localizado deve-se prosseguir com a reanimação cardiorrespiratória. IMPORTANTE: Se a vítima estiver respirando NÃO
faça a manobra cardiorrespiratória,
caso contrário poderá levá-la a óbito.
AVC: Sintomas: dificuldade para caminhar, falar, compreender, tontura,
paralisação de um dos lados da face
ou membros. Caso identifique alguns
desses sintomas, peça a vítima que

diga seu nome, erga os braços, provavelmente ela não conseguirá. Enquanto isso, conduza-a para um hospital.
Infarto: Sintomas: suor frio, palidez,
pontadas no coração. Caso identifique
esses sintomas, conduza a vítima ao
hospital o mais rápido possível.

SENTIDOS
Numa competição linguística em Lisboa, a pergunta final foi a
seguinte:
- Como explicar a diferença entre “completo” e “acabado”?
Eis a resposta vencedora:
A maior temperatura
registrada no mundo todo
foi de 56,7, em Greenland
Ranch, Vale da Morte,
Califórnia, Estados Unidos
em 10 de julho de 1913.
A maior temperatura já
registrada no Brasil foi de
44,7°C, em 21 de novembro
de 2005, na cidade de Bom
Jesus, no Piauí.
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- Ao casar com a mulher certa, você está completo. Ao casar com
a mulher errada, você está acabado e, quando a mulher certa o
apanha com a mulher errada, você está acabado por completo.

Três pedreiros entram de férias e vão à praia pela primeira vez.
O primeiro diz: tanta água!
O segundo diz: tanta areia!
Aí o terceiro diz : vamos embora antes que alguém traga o cimento!
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