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MENSAGEM DA DIRETORIA

N

estes quase dois anos de pandemia o mundo enfrentou uma
enorme crise, seja de saúde como
econômica. Foi e continua sendo
uma acirrada luta contra um vírus
que, pouco conhecido pela ciência,
deixou uma quantidade significativa
de infectados e de mortes.
Nosso País vem atravessando este
período também com preocupantes
consequências sociais e econômicas.
O fato positivo é que nos dias de hoje
os resultados já se mostram mais
promissores, trazendo esperança que
em breve possamos retornar aos dias
normais de convivência.

Nossa empresa considerada pelos órgãos públicos como serviço essencial
deu sua valiosa contribuição à sociedade, trabalhando com coragem e
determinação no atendimento diário
ao público usuário.
Adotamos todas as medidas preventivas necessárias. Afastamos temporariamente Operadores do grupo de
risco, reduzimos jornadas de trabalho
visando a preservação do emprego,
introduzimos regras rígidas de distanciamento, máscaras e uso de álcool
gel, seja no interior da empresa, seja
no trabalho externo.

Hoje podemos afirmar que graças à
dedicação e ao senso de responsabilidade de todos os colaboradores,
conseguimos atravessar com relativo
sucesso esse crítico período. Porém,
a luta ainda não acabou. Temos que
manter os cuidados, seguindo com rigor as orientações da medicina.
Aproveitando esta oportunidade, queremos deixar nossos sinceros agradecimentos por enfrentarmos juntos
essa difícil jornada, desejando a todos,
incluindo familiares, um ano bem melhor onde a saúde e o bem estar estejam presentes na vida de cada um.
A Diretoria

Cresce a frota de articulados
No início deste ano a GP1, pela primeira vez, recebeu quatro ônibus articulados modernos que darão mais conforto e segurança aos passageiros . A linha que será atendida com os novos modelos é a 8022 (Metrô
Butantã – USP).
Junto com a GP3 já são agora 31 ônibus que compõem a frota da Gato
Preto, divididos em articulados com 18 metros e super articulados com
23 metros.
Paulo Sergio S.Oliveira, motorista da GP3 há mais de 10 anos e há 6
anos dirigindo veiculo articulado, declara que alem de se sentir seguro
e confiante na direção, sobretudo nas curvas, constata que a rapidez no
embarque e desembarque é motivo de maior satisfaçao do passageiro.
Estes veículos recém chegados na GP!, usam o mesmo tipo de diesel do
resto da frota e assim como todos desliga se ficar ligado sem necessidade por 3 minutos.
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Gatti – Casa nova com novos desafios
Pode-se afirmar com certeza que o
ano de 2021 ficará para sempre nas
lembranças da Direção e dos colaboradores da Gatti.
A mudança para um novo prédio ao
lado da GP1 reformado e readaptado
para as atividades da empresa trouxe
benefícios que melhoraram muito as
operações da Garagem. Destaque
para o espaço físico maior para movimentação dos veículos, uma oficina
e almoxarifado amplo e funcional, escritórios e salas de reuniões.

de atividades dos clientes. No entanto, a Direção, num esforço de gestão, buscou alternativas diversas que
mantivessem, mesmo de forma parcial, o funcionamento da companhia.
Hoje, mais adaptada às novas instalações e com novos clientes, a Empresa
com sua marca respeitada no mercado, dá os passos iniciais para a recuperação dos negócios e retorno aos
melhores dias de operação.

A boa notícia da mudança, infelizmente foi ofuscada pelo período da
pandemia. A empresa, como ocorreu
com o segmento de fretamento em
geral, passou por dificuldades neste
período em função da interrupção

O sucesso dos tradicionais
ônibus Natalinos
Mais uma vez a Gato Preto aderiu ao espírito natalino
através dos ônibus iluminados.
As equipes de Manutenção das Garagens trabalharam
com dedicação e empenho e os ônibus fizeram sucesso junto à população.
Operadores vestidos de Papai e Mamãe Noel fizeram a
alegria das crianças e adultos, trazendo otimismo por
onde passavam.

Dica do bom motorista
Evite deixar o ônibus estacionado com motor desligado e luzes internas
ligadas desnecessariamente. Essa prática diminui a vida útil das baterias e
também pode gerar um SOS.

IQT – um índice que mostra a satisfação do usuário
A última medição do IQT - Índice de
Qualidade do Transporte feito pela SPTrans mostra resultados para serem comemorados.
Numa escala de Ruim, Regular, Bom e
Ótimo, a Gato Preto nos três lotes que
atua regionais (E1, AR1 e AR8), conseguiu ficar entre as melhores empresas
do segmento, com as indicações de
BOM e ÓTIMO.
Lembrando que o IQT é o resultado de

vários indicadores que medem a eficiência do transporte público da cidade.
Entre eles estão: Acidentes, Reclamações, Cumprimento de Viagens, Pontualidade das Partidas, etc.
A Direção da empresa cumprimenta
o esforço de todos nesta conquista e
espera manter esse bom desempenho
sobretudo no decorrer deste ano com
a expectativa de que volte a normalidade quanto ao número de passageiros transportados.

Treinamento dos operadores – O que vem pela frente
Por determinação da SPTrans, as empresas do segmento devem cumprir um programa de treinamento para os Operadores
que deve durar praticamente todo o ano que se inicia.
Com 40 horas para os Motoristas e 32 horas para os Cobradores,
este programa tem por finalidade de reforçar o papel de cada
um no bom atendimento ao usuário do transporte coletivo. Temas como direção segura, legislação, relacionamento com passageiros, acessibilidade, etc., serão os pilares deste programa.
A novidade desta vez é que além de horários presenciais de treinamento, parte dele será ministrado pela técnica do EAD – Ensino
a distancia, em que o profissional, através de celulares ou computadores, poderá concluir cada etapa do treinamento. Naturalmente, a Empresa fornecerá, no momento certo, toda a orientação necessária para o melhor e mais eficiente uso deste técnica.

Práticas contra a Covid 19
• Álcool Gel em todos os departamentos e em todos os ônibus e terminais;
• Produtos específicos para limpeza de
mesas, departamentos e ônibus que
matam o vírus, além de desinfecção em
todas as áreas e veículos;
A Viação Gato
Preto desde o
ínicio da pandemia manteve ações para
proteger seus funcionários contra o COVID-19.
Seguem algumas ações:

• Limpeza dos ônibus nos Terminais;
• Distribuição de máscaras e protetores
faciais para todos os funcionários;
• Demarcação dos assentos disponíveis
na empresa de forma a aumentar a distância entre os funcionários;

• Novas janelas nos Refeitórios e Vestiários Masculinos, aumentando a circulação de ar e prevenindo contaminações;
• Instalação de divisórias de acrílico em
algumas áreas aumentando a barreira
entre os postos de trabalho;
• Medição de temperatura na entrada
das Garagens;
• Campanhas na Empresa referentes ao
uso correto de máscaras e sua importância no combate à doença.

Conheça mais sobre o “Ômicron”
Conheça mais sobre o “ômicron”
Identificada na África do Sul, a nova
cepa do Covid 19 batizada de Ômicron
foi classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma variante
com cerca de 50 mutações genéticas,
fato que pode explicar o alto grau de
transmissibilidade .
A Ômicron causa doenças mais
graves?
Segundo especialistas no assunto, ser
mais transmissível não significa, necessariamente, que essa variante gere uma
doença mais grave.
De acordo com a ANVISA ainda são necessários mais dados para saber se as

infecções pela variante causam doenças
mais graves ou mais mortes do que a
infecção por outras variantes. Também
não se sabe ainda se haverá reinfecções
e infecções emergentes em pessoas totalmente vacinadas contra a Covid-19.
As vacinas funcionam contra a
Ômicron?
A princípio, acredita-se que as doses atuais das vacinas devem proteger contra
doenças graves, hospitalizações e mortes mesmo em casos de infecção pela
Ômicron. Fica ainda mais evidente a importância da vacinação completa e da
dose de reforço, especialmente para os
mais vulneráveis.

As máscaras protegem contra o
Ômicron?
De acordo com a ANVISA, as máscaras
contribuem para a proteção contra todas as variantes do COVID. Deve-se portanto utilizar a máscara independente
do estágio de vacinação.

As amigas
Duas amigas estão no bar, quando uma delas fala:
- Está vendo aquelas duas velhas bebendo na outra mesa?
- Estou, por quê?
Quando se fala em
quantidade de pessoas
que morreram em um
curto espaço de tempo,
a pior epidemia foi a da
peste negra, que assolou a
Europa e a Ásia no século
14. Também conhecida
como peste bubônica, a
doença apareceu em 1348
e, em dois anos, matou
um terço da população
européia (estimada em 75
milhões de pessoas).
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- Daqui a uns vinte anos estaremos assim.
A outra olhou e disse?
- Maria, sua louca, é melhor você parar de beber. Aquilo é um
espelho.
O significado dos nomes:
- Pai, por que minha prima se chama Rosa?
- Porque sua tia ama rosas.
- E o senhor gosta do que pai?
- Chega de perguntas Cervejelson!!!
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