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Entenda o IQT
O IQT é o Indice de Qualidade do
Transporte, criado e calculado pela
SPTrans, que tem por finalidade medir
a qualidade dos serviços de transporte
da cidade de São Paulo.
Segundo a SPTrans este índice permite
acompanhar o desempenho de cada
empresa e contribuir para que haja
melhoria continua dos serviços prestados à população .
Tanto a Gato Preto como as outras
empresas do segmento são avaliadas
mensalmente com base num conjunto de 10 critérios que são:
• Reclamações dos serviços;
• Acidente por KM;

• Reclamação sobre operadores;
• Pontualidade das partidas;
• Ocupação de passageiros;
• Cumprimento de viagens;
• Transmissão de AVLs;
• Conservação e limpeza;
• KM entre falhas;
• Emissão de poluentes.
•
O resultado
final IQT considera a junção de todos os índices acima, classificando cada empresa entre 0 a 100
pontos. Assim, uma empresa é considerada OTIMA no IQT se ficar com pontuação acima de 93 e RUIM, se ficar
abaixo de 60.

A Gato Preto, considerando os dois
consórcios (1 e 8), tem se classificado
como BOA na média dos últimos meses e naturalmente, tem como meta
em sua gestão, alcançar o índice de
IQT ÓTIMO para estar sempre entre
as melhores do setor.

Uma Nova Logomarca
Neste mês de junho a Direção da empresa, atenta às tendências de
evolução nas marcas, deu um passo importante em sua logomarca, alterando seu desenho com um toque de modernidade em seu visual .
Na historia de mais de 90 anos da Gato Preto esta é a terceira vez que
sua logomarca é alterada. Segundo a Diretoria, esta inovação deve
representar um marco importante nesta trajetória de sucesso. Simboliza, para o futuro , um reconhecimento de que a empresa estará
sempre atenta ás tendências num cenário de constantes mudanças.
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Campanha: “No Trânsito, o Sentido é a Vida”
No último mês a Viação Gato Preto
participou ativamente da Campanha
Maio Amarelo.
O Movimento Maio Amarelo é realizado anualmente com a proposta
de chamar a atenção da sociedade
para o alto índice de mortes e feridos
no trânsito em todo o mundo. Com o
tema “NO TRÂNSITO, O SENTIDO É A
VIDA”, a sexta edição do Movimento propôs o envolvimento direto da

sociedade nas ações e uma reflexão
sobre uma nova forma de encarar a
mobilidade, prevenindo acidentes e
mortes no trânsito.
O RH da empresa fez campanhas educativas na saída da frota e em alguns
pontos estratégicos, incentivando os
Motoristas a dirigir preventivamente,
além de sensibilizar os Cobradores
para ajudá-los em manobras e pontos
estratégicos.

Prevenção de Acidentes na
Campanha Maio Amarelo
Como parte da Campanha Maio Amarrelo a Viação Gato Preto contou novamente com a colaboração dos Policiais de Trânsito com Palestras de Sensibilização dos motoristas para prevenir acidentes e obedecer ao Código
Brasileiro de Trânsito.
Os Cabos Sabino e Sérgio citaram vários fatos reais de acidentes que poderiam ter sido evitados através de comportamentos adequados ou até
mesmo cumprindo a legislação.
Foi enfatizado que muitos acidentes hoje em dia são causados pelo uso do
celular, que apesar de proibido, acaba sendo um dos principais fatores de
mortes no trânsito.

Funcionários que
fazem a diferença
Como ocorre anualmente, a Gato Preto e a Gatti homenagearam
seus colaboradores que tiveram um desempenho ÓTIMO durante
o ano de 2018. Receberam , além de um certificado de “Profissional Modelo” , uma miniatura de ônibus antigo.
Os comentários de vários deles, demonstraram muita satisfação e
orgulho com a premiação recebida.

Novidades no Dia do Motorista
Em homenagem ao Dia do Motorista, a Viação Gato Preto e a Gatti, em parceria com o SEST SENAT, convidam seus funcinários e familiares (idade mínima 14 anos) para assistir a Peça Teatral “CAOS” no dia 27 de julho, sábado.
Esta peça teatral está programada para duas apresentações, uma às 9h30 e
outra às 14h30 no Auditório do SEST SENAT – Av. Cândido Portinari, 1100.
Vale a pena assistir pois o espetáculo traz para reflexões os benefícios e
malefícios que a tecnologia, através do uso do aparelho celular, provoca
na vida cotidiana.
Maiores informações procure o RH.

Dica do bom motorista
Foi alterado de 4 para 3 minutos a tolerância para veículo LIGADO OCIOSO.
Sendo identificado algum problema que torne necessário deixar o veículo ligado por mais
tempo, a Manutenção deve ser informada através de Ficha.

Vamos cuidar da pressão
adotando uma vida saudável
A hipertensão arterial ou pressão alta,
é uma doença que ataca os vasos
sangüíneos, coração, cérebro, olhos
e pode causar paralisação dos rins.
Ocorre quando a medida da pressão
se mantém frequentemente acima de
140 por 90 mmHg.
Essa doença é herdada dos pais em
90% dos casos, mas há vários fatores
que influenciam nos níveis de pressão
arterial, entre eles: fumo, consumo de
bebidas alcoólicas, obesidade, estresse, grande consumo de sal, níveis altos
de colesterol e falta de atividade física.
Além desses fatores de risco, sabe-se
que sua incidência é maior na raça ne-

De olhos fechados
Uma mensagem de texto
pode até parecer inofensiva
no trânsito. Mas um estudo
feito pela Cesvi (Centro
de Experimentação e
Segurança Viária) apontou
que desviar o olhar
para responder a uma
mensagem no Whatsapp,
numa velocidade de 80
km/h, equivale a a dirigir a
extensão de um campo de
futebol inteiro com os olhos
fechados.
Fontes: Revista AutoEsporte, CESVI - Centro
de Experimentação e
Segurança Viária.
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gra, aumenta com a idade, é maior entre
homens com até 50 anos, entre mulheres acima de 50 anos e em diabéticos.
A pressão alta não tem cura, mas tem
tratamento e pode ser controlada. Somente o médico poderá determinar o
melhor método para cada paciente,
mas além dos medicamentos disponíveis atualmente, é imprescindível adotar um estilo de vida saudável:
- manter o peso adequado, se necessário, mudando hábitos alimentares;
- não abusar do sal, utilizando outros
temperos que ressaltam o sabor dos
alimentos;

- praticar atividade física regular;
- aproveitar momentos de lazer;
- abandonar o fumo;
- moderar o consumo de álcool;
- evitar alimentos gordurosos;
- controlar o diabetes.
Fontes:
Ministério da Saúde
Sociedade Brasileira de Cardiologia

O cara chegou para a namorada e falou:
- Minha “fia” eu vou ter que terminar o namoro porque minha família
não está aceitando você!
- E quem é a sua família para não me aceitar?
- Minha mulher e meus dois meninos....

Dois amigos se encontram:
— Rapaz, você parece preocupado.
— Sim, e estou muito — responde o outro. — O meu médico disse
que eu não posso mais jogar futebol.
— Sério? Ele te examinou?
— Não, ele me viu jogando.
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