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Combate ao covid -19
Pensando na saúde, bem estar e segurança dos colaboradores, a GCT tem tomado ações para
prevenir e combater o avanço do vírus que assola à sociedade.
Os setores de Gestão de Pessoas e Segurança do Trabalho vem realizando ações em conjunto
com a diretoria, como:

 Atividades em home office;
 Criação do procedimento: Protocolo de Monitoramento à COVID-19 – Enquanto Durar a
Pandemia;

 Distribuição de cartilhas com orientações de procedimentos de segurança, cuidados, higienização e prevenção frente a Pandemia COVID 19;

 Fornecimento de máscaras em tecido camada dupla para os colaboradores;
 Disponibilização de álcool 70% e sabão para desinfecção dos ambientes e higienização
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das mãos;

 Consulta através tele atendimento e monitoramento dos
colaboradores com suspeita/confirmação de COVID-19;

 Treinamentos através de cartilha:
Utilização e Cuidados com Máscara;
Formas de Prevenção ao COVID-19;
Higienização e Combate ao COVID-19;
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A conscientização e os cuidados devem ser de todos.
Lavem as mãos frequentemente.
Se puder fique em casa.
Se precisar sair, use máscara.
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Talentos gct
Novos talentos têm se destacado na GCT. Desta vez a
ideia de melhoria e pro-atividade veio com o colaborador Matheus Luiz de Oliveira, auxiliar de
manutenção II na Regional Metropolitana.
Identificando a dificuldade de se usar o
monitor e teclado do alto da escada durante as manutenções em equipamentos,
Matheus desenvolveu um protótipo em
sua casa visando otimização de espaço no
transporte do monitor no veículo e diminuir os acidentes com as quedas dos mesmos durante as tarefas diárias.
O protótipo consiste em uma armação metálica que une o
teclado ao monitor contendo ganchos em sua parte externa para prende-los
junto a escada, possibilitando o colaborador de utilizar as duas mãos durante as manutenções.
Parabéns pela criatividade Matheus!

Maio amarelo
No intuito de atender as orientações do
Ministério da Saúde referente ao COVID-19, a
coordenação do Movimento Maio Amarelo,
juntamente com a direção do Denatran
(Departamento Nacional de Trânsito), decidiram pela transferência das ações presenciais
de maio para setembro de 2020.
De acordo com os organizadores, realizar o
Maio Amarelo com a mobilização que tradicionalmente ocorre (caminhadas/blitz/palestras/
seminários/etc) será inconcebível nesse momento, uma vez que o chamamento nacional
é para que a sociedade faça o isolamento social, visando a redução do contágio.
O tema do Movimento para esse ano ficou
definido: “PERCEBA O RISCO. PROTEJA A VIDA”.
Fonte: portaldotransito.com.br
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Colaboradores que fazem parte da
história da gct
Mais uma vez a GCT vem homenagear e agradecer aos colaboradores
pelos anos de comprometimento e dedicação à empresa.
Completaram 10 e 15 anos de vínculo:
Roberto Paixão — Engenheiro em Belo Horizonte —10 anos;
José de Souza — Encarregado de Sinalização na Regional Metropolitana —
10 anos;
Diogo Malheiros — Supervisor de Informática em Belo Horizonte — 10
anos;
Joaquim Melo — Técnico Manutenção Gerente - na Regional Triângulo —15 anos;
Max Garcia — Gerente na Regional Leste — 15 anos.
Foi entregue a cada profissional em novembro de 2019, presentes personalizados que simbolizaram a gratidão pelos anos de trabalho dedicados a GCT.
“A GCT quer seguir seu caminho com o empenho de todos”
(Imagens de 2019—anterior a pandemia)
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