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DE OLHO NO VISUAL
Palmas para o DCM
A turma do Departamento de Correspondências e Malotes vem recebendo elogios por toda a parte. E não é para menos.
Os sete componentes da equipe decidiram
padronizar o vestuário de trabalho e agora estão usando um uniforme vistoso, que
agrega valor à marca Gontijo, reletindo a
sua organização e eiciência.

“Toda a equipe já estava pensando
na ideia, bastou somente um empurrãozinho”, conta o chefe do setor, Pablo de
Souza Rodrigues, 16 anos na empresa.
“Na execução de nossos serviços, temos
bastante contato com setores diversos e
também com motoristas de várias partes do país. O uniforme nos identifica

imediatamente e passa a ideia de segurança”.
Pablo acrescenta que até pode dizer
que é uma ferramenta de marketing e
faz parte da identidade visual da empresa, além de integrar ainda mais a
equipe, que trabalha com eficiência e
responsabilidade”.

Aniversário do Mercado Central e do Mineirão
Vem aí um evento imperdível! O Mercado Central, que está completando 90 anos, e o Mineirão,
que chega aos seus 54 anos, vão comemorar o aniversário em grande e inusitado estilo. O Mercado Central será reproduzido no Mineirão, em uma cidade
cinematográica, com espaços para comercialização
de produtos típicos da gastronomia e artesanato de
Minas. Isso signiica que o visitante vai visitar o mercado, mas, dessa vez, no estádio.
O público poderá participar de feiras gastronômicas, interagir com atrações que homenageiam a história do Mineirão e do futebol, participar de shows de
grandes bandas nacionais e locais, nos vários palcos
que serão instalados no estádio.
Além dos deliciosos pratos da comida típica, o visitante poderá apreciar a maior chapa de fígado com
jiló do mundo e a melhor gastronomia de boteco,
com shows de renomados artistas, espaço para crianças, recreação, gastronomia, histórias, experiências
e muitos outros traços da cultura popular mineira.
Vale a pena conferir!

Local: Mineirão - Estádio Governador Magalhães Pinto
Data: 14 de setembro (sábado), das 10h às 24h
www.mercadocentral.com.br
Entrada gratuita das 10h às 14h, podendo permanecer no espaço até às 24h
Entrada a partir das 14h: R$ 40,00

Aposentadorias

Desdinei Pereira Silva, trocador de Araçuaí (MG), aposentou-se depois 35 anos na Gontijo. Em agradecimento aos bons
serviços prestados, sempre com dedicação e responsabilidade,
ele recebeu uma placa de homenagem da empresa, entregue
pelo AAG Luciano Ferreira Barbosa.

Adilson dos Santos Oliveira, psicólogo

27 de agosto
Dia do Psicólogo
Do Adilson dos Santos Oliveira, psicólogo - CDAG TRT, recebemos este belo depoimento, que transcrevemos para homenagear
nossos proissionais pela passagem do Dia do Psicólogo.
“Lidar com a perda nunca é fácil, ainda mais quando ela acontece de
maneira inesperada. A morte do meu pai, anos atrás, me levou para o desconhecido. Algo obscuro. Não sabia como lidar com toda aquela situação.
Havia uma mistura de sentimentos. Nesse estado, encontrava-se a latência
de não saber o que estava acontecendo. Hoje, não só consigo entender,
mas usar termos e conceitos teóricos, mas naquela ocasião, tudo era muito
abstrato e subjetivo.
Eis que, nesse mesmo ano, as psicólogas vieram para São Paulo/SP.
Sim! Iniciaram um trabalho com várias mudanças na época. Após todas as
mudanças, um treinamento se iniciou na garagem/SPO. O treinamento
foi de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 17h30. Lembro-me perfeitamente, pois eu me perguntava quem eram aquelas pessoas que tinham
a capacidade de nos levar a momentos relexivos e fazer com que o oculto (inconsciente) se tornasse manifesto.
Nesse treinamento, não foi só abordado a parte proissional, mas a
pessoal também. Pois se tratou de temas como valores, ética e família. Por
muitas vezes, a minha voz icou embargada. E a partir daí, eu iniciei outro
processo. Os valores ensinados pelo meu pai estavam ali, e a minha família
também. Mãe e irmãs. E o caminho, até então escuro, passou a ter direção.
Tudo isso me levou também à admiração, amor e respeito pela Psicologia. Mas eu a enxergava como apenas um sonho. Sendo assim, resolvi me
formar em RH. Com essa formação, eu poderia fazer entrevistas, dinâmicas de grupo e até mesmo treinamento, voltado a assuntos organizacionais.
Concluído, ainda faltava algo! Então fui fazer pós-graduação (Gestão
Estratégica de Pessoas). Agora sim, porém não. Ainda estava faltando uma
peça para esse quebra-cabeça. E hoje, por conta de um treinamento, eu me
tornei psicólogo. Acabou? Claro que não! 'Freud incumbe-se de nos mostrar que há doenças que falam e de nos fazer ouvir o que elas dizem...'
Jacques Lacan.
Dia 27 de agosto comemoramos o Dia do Psicólogo. Toda a minha gratidão e o meu muito obrigado! Sras. Glória, Socorro, Renata, Marcela,
Sandra, Adriani, Elisa, Eunice, Aline, Eliana, Patrícia, Margarete, Maria
Jaqueline, Ariadna e Viviane”.

Maria da Glória Marques da Silva, auxiliar administrativo do Departamento de Pessoal, também se aposentou. Na
Gontijo, durante 31 anos, fez muitos amigos e deixou saudades. Para agradecer a colega, foi realizado um lanche, com
direito a balões, bolo e placa de homenagem, entregue por
Carlos Roberto Sobrinho.

Elogios merecidos

O motorista BHZ José Geraldo Pereira Assuncao elogia o
CDAG Vander e o Fábio Silva Vieira, além de todos os auxiliares de serviço que cuidam com capricho do alojamento. Segundo ele, os quartos e banheiros são impecáveis; além do bom
humor com que os rapazes trabalham.

Wander, CDAG de Espinosa/MG, envia mensagem ao
“Boa Viagem” para homenagear a sua equipe: “O empenho e
a dedicação de todos merecem os meus aplausos. Que continuem assim, exemplo para todas as equipes da empresa”.

Órgão Oicial da Empresa Gontijo

EXPEDIENTE

Coordenação Editorial:

Redação e Produção:

de Transportes Ltda

Diretor Responsável:

Renata Santos e Sales Portugal

Pauta Comunicação e Marketing Ltda

Rua Prof. José Vieira de Mendonça, 475

Luiz Carlos Gontijo

Jornalista Responsável:

Tel.: (31) 3427-0000

Engenho Nogueira - Belo Horizonte/MG

Supervisor Editorial:

Jussara de Queiroz Mesquita

e-mail: pauta@pauta-comunicacao.com.br

Tel: (31) 3419-1100 - www.gontijo.com.br

Carlos Roberto Sobrinho

Reg. MTb 2888

Tiragem: 3.000 exemplares

Sáude e bem-estar
Evento atrai a atenção dos empregados
No período de 05 a 09 de agosto, foi realizada em BHZ uma semana de prevenção
e cuidados com a saúde, em parceria com a
empresa Texaco. O evento contou uma carreta, equipada com ambulatório e com uma
equipe de enfermeiros, médico, dentista e

massoterapeuta, que izeram avaliação da
saúde dos colaboradores.
Foram realizados exames de colesterol,
glicemia e PSA, avaliação de IMC (Índice
de Massa Corporal) e saúde bucal, além de
repasse de cuidados importantes para a saú-

de e bem-estar, visando à conscientização
dos participantes.
Participaram do evento cerca de 500
funcionários, que, além de receberem cuidados importantes, também ganharam
brindes e lanches distribuídos pela Texaco.

DIA DO MOTORISTA
Conira as comemorações pelo país afora
Rio de Janeiro
O Setor do Rio, por meio do parceiro refeitório Nova Gourmet, parabenizou os motoristas pela passagem de seu
dia, especialmente os que trabalham na
empresa, com um gostoso café da manhã e agradecimento sincero: “Obrigado a todos pelo apoio, proissionalismo
e respeito, destacou Cristiano e equipe.

Vitória da Conquista

São Paulo

O restaurante Mega Grill, parceiro da
empresa na área de alimentação, prestou
uma signiicativa homenagem aos colegas
de Vitória da Conquista (BA).

Em São Paulo também não faltaram
homenagem e brindes nesse dia tão especial para os motoristas, que foram recepcionados com um café da manhã especial.

Governador Valadares
Os motoristas da cidade mineira de
Governador Valadares também participaram de um delicioso lanche, com direito a bolo e a muitos abraços.
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Vitória
Realeza
O Mega Grill também homenageou
nossos colegas de Realeza (MG), com um
lanche de alto padrão, com foco em alimentos saudáveis e saborosos.

A equipe de Vitória (ES) fez questão
de participar do evento, cuidadosamente
preparado para marcar o dia: um delicioso e saudável lanche, com direito a bolo.

Mauro Lúcio do Carmo
Bom de volante!

Advaldo, Mauro, Pedro e Geraldo compartilham a alegria do prêmio

Jade, Reginalda e Mauro na solenidade de premiação

Não faltaram muita alegria e muitos aplausos para Mauro Lúcio do Carmo, motorista BHZ, na solenidade de condecoração da
59° edição do Prêmio Motorista e Motociclista Padrão de Minas
Gerais, realizada no dia 25 de junho, na sede do Detran-MG, em
BH. Mauro icou com o segundo lugar no prêmio de melhor motorista de MG, na categoria “Transporte Coletivo de Passageiros
Rodoviários”.
“Foi muita alegria, emoção e surpresa”, conta Mauro, que concorreu com cerca de 400 candidatos. “Dos colegas, recebi muitos
parabéns. E agora tenho que ter mais responsabilidade ainda.
A premiação é promovida pela Polícia Civil de Minas Gerais,
por meio do Detran-MG, e visa homenagear os condutores que
se destacaram pelo bom exemplo no trânsito, além de estimular
atitudes responsáveis e posturas cidadãs na condução de veículos,
tendo como foco a valorização da vida.
Além da medalha de homenagem, Mauro ganhou uma churrasqueira completa e uma viagem para uma praia de Itaipava, em
Itaperim (ES). “Só alegria! Vou me divertir e descansar em família,
ao lado de minha esposa, Maria Reginalda, e de minha ilha, Jade,
de 21 anos”, conta, com orgulho e alegria.
A Gontijo parabeniza Mauro por suas boas práticas ao volante
e no trânsito.

Flávio Bastos da Costa
É campeão!
Um feito para poucos! Flávio Bastos da Costa, motorista do setor
RZA/MG sagrou-se campeão da 2ª etapa do XC Parapente, com
127 km de voo. O vencedor é aquele que acumula mais quilômetros
de voo. A entrega do troféu foi feita em Sobrália, cidade do Vale do
Rio Doce em Minas Gerais.
Foi muita emoção para o atleta iniciante: “A sensação de receber
o troféu só não foi maior do que a sensação de liberdade, de ter a
visão que as aves têm lá do céu”, relata ele, ainda emocionado. E
completa: “As competições de parapente são um desaio à parte, já
que tudo acontece rapidamente. Parece muito louco para quem está
de fora. No entanto, voar de parapente é uma mistura de sensações
que envolvem cada momento, desde a decolagem até o pouso”.
Ela destaca que a competição nos campeonatos é também um
momento de estar junto aos amigos, uma vez que as etapas atraem pilotos de diversos lugares. O campeonato, realizado em cinco etapas (de março a junho), envolveu os municípios mineiros
de Santa Rita de Minas, Inhapim, Engenheiro Caldas, Sobrália e
Santana do Paraíso.

VAGAS ABERTAS PARA PCD
A Gontijo continua com vagas disponíveis para PCD´s (Pessoas com Deficiência), com ou
sem experiência. Os currículos devem ser enviados pelo site www.gontijo.com.br, ou pessoalmente, no setor de Recrutamento, de 2ª a 6ª-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h.
Se você conhece algum PCD que tenha interesse em trabalhar na empresa, não deixe de repassar essa informação.
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