Culinária

RISOTO ITALIANO
INGREDIENTES

o vinho evapore e o arroz fique somente úmido.

1 xícara de arroz arbóreo
½ Cebola picadinha
4 colheres de sopa de azeite
Caldo de frango ou de legumes
1 tabletinho sem sal de manteiga (gelada)
1 cálice de vinho branco seco
Alho poró a gosto
Alho picado - quantidade a gosto
Queijo parmesão a gosto
Sal e pimenta do reino a gosto

A partir deste ponto, coloque uma concha de
caldo de cada vez, mexa até que o caldo seque
totalmente e o arroz que fique cremoso.

MODO DE PREPARO
Deixe o caldo (frango ou legumes) pré aquecido
em fogo baixo. Aqueça uma outra panela.
Coloque um fio de azeite, frite o alho e a cebola
nesta panela (não deixe dourar demais).
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Controle a temperatura do fogo, mexa
vagarosamente, porque é neste momento que o
arroz solta mais amido, dando cremosidade ao
risoto.
Acrescente alho poró, acerte o tempero (ao seu Indicação: Judivan L. dos Santos
gosto). Cuidado com o sal, acrescente queijo Função: Lanterneiro
parmesão e misture. Desligue o fogo, acrescente Unidade: Justinópolis
a manteiga.
O ideal é servir logo após o preparo, pois ao
aquecer novamente, o arroz pode passar do
ponto.

Sugestão de acompanhamento: Sirva com filé
Acrescente arroz e refogue até ficar meio mignon e uma rodela de provolone (derretido)
transparente. Logo após, acrescente vinho ao meio. Faça o filé ao ponto pois dará um sabor
branco seco até cobrir todo arroz. Mexa até que melhor. Acrescente molho madeira.

Luzitur
PORTO SEGURO - SEMANA DA CRIANÇA, NA CIDADE
MAIS ALEGRE E FESTIVA DO BRASIL
Pacote de 08/05 noites - Operadora: BRAVITUR
Pacote rodoviário – Saída: 07 a 14 Outubro/16 ou 09 a 16
Outubro/16
O pacote inclui: Passagem ida volta em ônibus leito PORTO DE GALINHAS - PISCINAS NATURAIS, ÁGUAS
turismo, 08 dias corridos, 05 noites de hospedagem em CRISTALINAS
hotel categoria turística, incluindo café da manhã e 01
refeição diária, city tour, traslados diários para praia.
Pacote de 08/07 noites - Pacote aéreo | 2º semestre, baixa
temporada /2016, exceto feriados.
Valor do pacote por pessoa em acomodação quádrupla:
R$ 738,00
O pacote inclui: passagem aérea ida volta, traslados
Pagamento: Em até 08X sem juros.
Consulte o regulamento.

aeroporto/hotel/aeroporto, 07 noites de hospedagem
no hotel (pousada), categoria turística, incluindo café da
manhã.

Valor do pacote por pessoa em acomodação dupla: R$
1.198,00 - Acrescer taxas de embarque.
Pagamento: Em até 10X sem juros.
Consulte o regulamento.

Nós levamos você aos roteiros dos seus sonhos!
Nossos telefones: 31 3641 5290/ 31 3641 4948 Fax: 31 3641 5336 E-mail: luzitur@rodap.com.br

EXPEDIENTE

PARTICIPE

Diretora Responsável: Rosilene Silveira
Departamento Responsável: Comunicação e Recursos Humanos
Produção editorial, gráfica e reportagem: Poliana Leite
Jornalista responsável: Poliana Leite MTB/MG: 14216
Tiragem: 1.000 exemplares - Uma publicação Bimestral do Grupo RODAP

Participe do Jornal Via Notícias. Envie sugestões
ou comentários.
Desta forma, poderemos construir um jornal
que atende às suas expectativas. Procure o
departamento de RH ou envie pelo e-mail
polianal@rodap.com.br.
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Orgulho da trajetória

Na Rodap há 32 anos, o motorista Jorge Máximo do Monte,
destaque desta edição, esteve presente em momentos importantes
da empresa. Conhecido por todos como “Jorjão”, ele nos conta um
pouco de sua trajetória e desafios profissionais. “Sempre digo que o
Grupo Rodap já faz parte da minha vida, afinal de contas, são muitos
anos de caminhada aqui na empresa. Aqui fiz muitos amigos e tive
muitas oportunidades. Sou muito grato a todos pelo convívio diário,
pelas oportunidades e, principalmente pela confiança que sempre
tiveram em meu trabalho”, conta com brilho nos olhos.
Jorge, que começou sua trajetória profissional ainda muito novo
ajudando o pai na zona rural de Chalé, cidade mineira em que
nasceu, ressalta que já nessa época aprendeu com o pai os princípios
que norteiam até hoje sua vida pessoal e profissional. “Com meu
pai aprendi que precisamos ficar atentos e agarrar as oportunidades
que a vida nos dá e que agir correto é o que nos faz ser um cidadão
direito e digno. Estes princípios eu trouxe comigo por todas as
experiências profissionais que tive até hoje e fiz questão de ensinar
para os meus filhos também. Busco ser correto em tudo que faço e
isso reflete positivamente no meu trabalho”, diz.
Sobre sua trajetória no Grupo Rodap, ele conta com orgulho sobre
os retornos positivos que tem sobre sua atuação. “Aqui, já fui
despachante, encarregado de tráfego e responsável pela operação,
não somente na Unidade São Benedito, mas também em outras
Unidades que já pertenceram ao Grupo. Quando comecei a Unidade
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São Benedito era bem menor, ficava na Av. Brasília e tinha bem
menos carros. Entretanto, ali eu me sentia bem e isso me motivava
a fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. Depois que
tive a oportunidade de assumir uma vaga de motorista, fiquei
mais de 25 anos em uma mesma linha, o que me garantiu muitas
histórias e amigos. Hoje, por onde eu vou encontro passageiros
que me conhecem e até mesmo colegas de trabalho da época.
Hoje, quando penso em minha trajetória, lembro de todas as
mudanças que acompanhei do transporte coletivo e as tecnologias
com as quais trabalhamos diariamente. Quando comecei, era tudo
literalmente manual”, diz.
Momentos de descanso
Nos momentos de descanso, Jorge privilegia os momentos em
família. Ele, que se considera “sério, mas com sorriso fácil”,
conta orgulhoso que é casado há 35 anos com Sandra, pais de
3 filhos (Jeane, Gislaine e Jorge Henrique) e avô de Analice e
Rafael Henrique. “Minha família é muita unida. Nos momentos
de descanso curto muito reunir com eles em volta de uma mesa
enorme que tenho em casa e lá vivemos os melhores momentos.
Fora isso, gosto muito de ir à Igreja e para a chácara da família. É
lá que acontece o famoso futebol dos tios e primos, cuidamos da
terra e criamos animais. Tudo é diversão. Quando nos reunimos
na chácara, somos ao todo mais de 40 pessoas, contando com a
família dos meus irmãos”, ressalta.
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Acontece na Rodap
Dia do Motorista no Grupo Rodap
O Dia do Motorista foi comemorado com o Café Especial da Operação em
todas as Unidades.
A edição do Café da Operação realizada no mês de julho nos turnos manhã
e noite tem um sabor especial, pois celebra o Dia do Motorista com todos
os operadores.
Além deste momento de confraternização, todos os operadores do Grupo
receberam um cartão com bombom em homenagem.
Parabenizamos mais uma vez todos os motoristas pela dedicação diária.

Os treinamentos realizados pela Rodap em suas unidades continuam a
todo vapor. Confira abaixo os realizados em julho e agosto:
Santa Luzia

Justinópolis

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Borracharia e manutenção de pneus
Direção econômica e diesel
Integração
Interpretação da NBR ISO9001/2015
Proteção auditiva

São Benedito
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Borracharia e manutenção de pneus
Direção defensiva
Direção econômica e diesel
Eletrecidade e diagnóstico Volvo B340M
Integração
Interpretação e implantação da NBR ISO 9001:2015
Motores série 900
Noções básicas de elétrica
Noções básicas de mecânica
PCI
Proteção ocular
Trabalho em altura

Borracharia e Manutenção de Pneus.
Direção econômica e diesel
Eletrecidade e diagnóstico Volvo B340M
Integração
Interpretação e implantação da NBR ISO 9001:2015
MASP - Método de análise e solução de problemas
Motores série 900
O papel do líder e o comportamento do liderado
Telemetria

Venda Nova
•
•
•
•
•

Direção defensiva
Integração
Noções básicas de elétrica
Noções básicas de mecânica
PCI

•

Telemetria

Fique por dentro
Cuide também da saúde dos seus olhos
Prêmio FETRAN de Qualidade do Ar 2016
Como resultado das ações para redução da emissão de gases poluentes no Meio Ambiente envolvendo a frota de
todas as Unidades, o Grupo Rodap se destacou durante a sétima edição do Prêmio FETRAM de Qualidade do Ar
2016, recebendo ao todo 5 troféus, são eles: Categoria Ouro destaque (Justinópolis Transportes Ltda, Territorial
Transportes e Empreendimentos Ltda) e Categoria Prata (Gávea Transportes e Empreendimentos Ltda, Rodap
Operadora de Transportes Ltda, Territorial Transportes e Empreendimentos Ltda - Belo Horizonte).
A cerimônia de premiação, realizada no dia 28 de julho no Auditório do SINTRAM, contou com a presença de
autoridades, empresários e funcionários de empresas de transporte de todo o Estado de Minas Gerais.
Estar entre as empresas agraciadas no Estado é o reconhecimento pelo trabalho que tem sido feito internamente
para garantir que os impactos das atividades da empresa no Meio Ambiente sejam cada vez menores e, além
disso, ressalta o empenho de todas as equipes.
Agradecemos a todos os funcionários envolvidos durante as fases de participação no Prêmio.

É sempre importante refletir se o cuidado com os olhos está em dia. De acordo relatório do
Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), o envelhecimento da população traz também a
possibilidade de aumento do número de doenças oculares. Além disso, a Organização Mundial de
Saúde (OMS) afirma que cerca de 80% dos casos de cegueira no mundo poderiam ser prevenidos,
tratados e curados.
O cuidado com os olhos tem início antes do nascimento do bebê, durante o acompanhamento do pré-natal. Logo nas primeiras
horas de vida, o recém-nascido deve ser submetido ao “teste do olhinho”, para verificar a ocorrência de patologias oculares que,
se diagnosticadas precocemente, podem ser tratadas com mais eficácia. Normalmente, a visão se desenvolve nos primeiros cinco
anos de vida. A partir deste estágio, a criança já possui visão semelhante a de um adulto.
Para manter os olhos saudáveis, é importante o acompanhamento periódico com o oftalmologista. Após a consulta é o médico
quem irá dizer com que frequência o paciente deverá voltar ao consultório. Porém, é possível manter os olhos saudáveis adotando
boas práticas simples:
Evite coçar os olhos - O atrito pode causar lesões. Além disso, as mãos são consideradas transmissoras de sujeira e micro-organismos
que podem ocasionar outras doenças. Utilize quando necessário soro fisiológico para limpeza e se a sensação de coceira persistir,
procure o seu médico oftalmologista.
Uso de maquiagem - Sempre que utilizar cosméticos, lembre-se de retirar os produtos antes de dormir. Lave os pincéis para evitar
a propagação de bactérias e não use maquiagens com o prazo de validade vencido.
Alimentação equilibrada - O consumo excessivo de açúcar pode causar diabetes que, como consequência, pode levar à cegueira.
Evite a automedicação - Nunca utilize produtos ou medicamentos sem a indicação de um profissional. Nunca recorra a fórmulas
caseiras indicadas por amigos ou parentes. Os olhos são sensíveis e podem sofrer danos facilmente.
Caso sinta algum desconforto ou dor, procure o oftalmologista. Ele é quem poderá dizer qual deve ser a providência a ser tomada.

Nossas boas vindas a todos os
que agora fazem parte do Grupo
Rodap. Desejamos sucesso na
nova caminhada!
Contem conosco!
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Livro “Quem mexeu no meu queijo?”

Arraiá do Grupo Rodap

Eu recomendo o livro “Quem mexeu no meu queijo?”, baseado na
obra de mesmo nome do escritor americano Chris Fabry.
O livro é uma parábola que retrata as mudanças e os objetivos que
muitos buscam ao longo de toda a vida.
A história, que faz uma analogia com o cotidiano do ser humano,
ocorre dentro de um “labirinto” que representa o local onde
ocorrem as buscas pelos objetivos, seja no emprego, na família ou
Indicação: Arlene M. R. dos Santos mesmo nos relacionamentos pessoais.
Função: Auxiliar Administrativo
Unidade: Santa Luzia

Sindrome de Williams. O que é?

O diagnóstico é feito através do reconhecimento das
características clínicas típicas, são elas: problemas
cardiovasculares, hiperacusia (muita audição), hipercalcemia
infantil (nível elevado de cálcio no sangue), problemas renais,
retardo mental, cálculos nos rins na primeira infância, baixo
peso ao nascer, choros excessivos quando bebês e refluxos.
As características físicas dos Williams incluem: malformação
facial, devido ao nariz pequeno e empinado, lábios cheios,
dentes pequenos e sorrisos frequentes, puberdade
antecipada, anormalidades dentárias, e “ouvido absoluto”
(facilidade em perceber/reproduzir sons com facilidade),
como reconhecer notas musicais intuitivamente, o que
facilita que aprendam a tocar diversos instrumentos sem
fazer aulas. Além disso, eles possuem dificuldades motoras,
dentre elas: demorando um pouco mais para aprender a
sentar e andar, realizar tarefas como: andar de bicicleta,
abotoar, utilizar tesoura e segurar o lápis etc. Também
apresentam dificuldades na orientação do espaço, avaliação
de distâncias e direções em tarefas que incluem necessidade
visual, dificuldades com o abstrato, gerando assim uma
dificuldade com a matemática.
Os portadores dessa Síndrome demoram mais para falar
do que as demais crianças, mas a partir da aquisição
da linguagem tornam-se muito falantes, o que os torna
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Nesta edição do Arraiá, a animação do evento ficou por conta do concurso
de trajes típicos e da quadrilha que foi dançada pelos próprios funcionários.
O Arraiá do Grupo Rodap faz parte do calendário anual de eventos da
empresa e é uma oportunidade para promover a integração entre nossos
funcionários e seus familiares.

Espaço RH
Vivemos em um mundo onde todo dia vemos surgir
novas doenças e síndromes, as quais não temos acesso a
informações relacionadas a sintomas, formas de diagnóstico
e como agir ou tratar essas doenças/síndromes que ainda
não foram totalmente detectadas e divulgadas a população,
então falaremos um pouco de uma síndrome rara, porém
comum em nossa sociedade, a Síndrome de Williams.
Primeiro vamos definir o que é síndrome? Síndrome é
um conjunto de sintomas e sinais que caracterizam uma
doença ou determinada situação. Já a Síndrome de Williams
é uma doença rara de desordem genética, mas não é
hereditária, que pode ser confundida com a Síndrome de
Down e/ou Autismo. Tem impactos em diversas áreas do
desenvolvimento, dentre elas, a cognitiva, comportamental
e motora, atingindo igualmente os sexos masculinos e
femininos.

No dia 22 de julho, a Unidade Venda Nova recebeu funcionários de todas
as Unidades do Grupo e seus familiares para celebrar o Dia do Motorista e
comemorar o seu 18º aniversário. Durante o evento foi a realizada a missa
em ação de graças e, logo após, foram servidas comidas típicas, realizado
sorteio de brindes para os funcionários e brincadeiras para as crianças.

conhecidos como “tagarelas”, mesmo com a dificuldade em
reconhecer falas de duplo sentido.
Entretanto, apesar das dificuldades citadas, a orientação é
facilitar a vida deles para que consigam fazer suas atividades
sozinhos, como trocar zíper por velcros, pois com o apoio da
família os Williams são capazes de conquistar uma relativa
autonomia, e exercer uma profissão.

O Grupo Rodap parabeniza os operadores e agradece a todos os
funcionários que contribuíram para a realização do evento. A participação
de vocês foi muito importante.

De um modo geral, são muito festeiros, animados, sociáveis,
ansiosos, desinibidos, têm facilidade para se aproximar
de estranhos e iniciar uma interação, fazer novos amigos,
principalmente se essa outra pessoa for adulta, pois eles têm
uma preferência por adultos e dificuldades em se relacionar
com seus pares em idade.
A maior parte das mães se sente culpada por ter um filho
com deficiência e ignora o lado bom das crianças. No
entanto, essa culpa pode gerar a dependência de ambos,
principalmente quando ainda não se tem um diagnóstico
e não se sabe como lidar, com a criança que é “fora do
padrão considerado normal” em nossa sociedade. Quando
se tem o diagnóstico o primeiro momento é difícil e de luto,
no qual necessita-se de muita ajuda, tanto familiar quanto
profissional. É o momento decisivo de ir em busca de um
tratamento adequado e um devido acompanhamento para
que a criança tenha as mesmas possibilidades que as demais
crianças que não possuem nenhuma síndrome.
Quanto mais essa ajuda demorar a chegar, maior será o
desgaste, atrasando assim o desenvolvimento da criança
com deficiência ou síndrome.
Precisamos isolar as dificuldades e trabalhar as qualidades
destas crianças. As qualidades superam todas as dificuldades,
pois para que haja transformação é necessário que a família
não se acomode, saia da zona de conforto. “É impossível
conhecer um William e não se apaixonar.”

SIPAT 2016 - Unidade Justinópolis
Entre os dias 25 e 29 de julho, a Unidade Justinópolis
sediou a SIPAT - Semana Interna de Prevenção
de Acidentes de Trabalho. O evento teve como
tema “Seja inteligente, trabalhe sem acidente.” e
contou com palestras educativas e preventivas que
ressaltaram a importância dos cuidados com a saúde
e segurança durante a realização das atividades.

Confira as palestras e stands realizados:
•
•
•
•
•

Saúde e segurança no trabalho;
Saúde bucal;
Higiene pessoal;
Equipamentos de segurança;
DST/AIDS.

Além disso, durante a SIPAT foram sorteados brindes Agradecemos a presença e participação de todos os
para os participantes e foi realizado campeonato de funcionários.
truco e de futebol entre os funcionários da unidade.

Milene Maria da Silva - Analista de RH
Unidade Venda Nova
Contatos: milenem@rodap.com.br
3517-7750

Grupo Rodap
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Dia dos pais

Funcionários visitam novo Terminal São Benedito
Para celebrar esta data importante, o Grupo Rodap preparou uma singela
homenagem a todos os funcionários que são pais.

No dia 12 de agosto os funcionários da Unidade São Benedito foram convidados pela gerência da
Unidade para uma visita ao novo Terminal São Benedito que estava prestes a ser inaugurado.

Na semana que antecedeu o Dia dos Pais, foram entregues cartões de
felicitações com bombom a todos os funcionários pais e afixados cartazes
nos quadros de avisos em homenagem a todos eles.

As visitas, que ocorreram em dois turnos (manhã e tarde), contaram com a presença de grande
parte dos funcionários. Na ocasião foi possível conhecer toda a estrutura física (administrativa
e operacional) e entender o funcionamento do novo Terminal, antes mesmo da inauguração e
abertura para o público.

A vocês, PAIS,
Parabéns!
Ação de Saúde Unimed
O cuidado com a postura no dia a dia do trabalho é
fundamental para o bem-estar e prevenção de doenças.
Pensando nisso, o Grupo Rodap promoveu em todas as
Unidades, em parceria com a Unimed, a Ação de Saúde Ergonomia.
No stand da ação, os funcionários puderam obter
orientações sobre ergonomia com um profissional da
UNIMED e participar da brincadeira da Roleta, que teve
como principal objetivo proporcionar mais conhecimento
sobre o tema, além da distribuição de brindes aos
participantes.

Não perca as próximas ações de saúde que
ocorrerão até o final do ano. Fique ligado!
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Talento Rodap
Arte nas telas
“Posso dizer que o meu interesse pelas artes plásticas começou ainda na
infância. Quando eu ainda estava na pré-escola, já mostrava facilidade para o
desenho. Entretanto naquela idade, tudo era como uma brincadeira” assim
começou a entrevista com José Raimundo Ferreira, 44 anos, motorista Unidade
Santa Luzia, o Talento Rodap dessa edição.
Natural de Diamantina, José Raimundo conta que o interesse pelo desenho
aumentou ainda mais quando iniciou os estudos no primário. “Nessa época,
comecei a interessar mais pelo desenho, mas não tinha muita habilidade. Eu
pegava os desenhos de revista, colocava um papel por cima e fazia uma cópia da
imagem dos prédios, pessoas etc. Porém, na minha cabeça de criança não era
cópia e sim um desenho meu”, conta.
No entanto, quando mudou para Belo Horizonte foi que o seu talento como
artista plástico começou a conquistar as pessoas. “Meu primeiro emprego em, BH
foi na construção civil. Um dia, do nada, peguei um pedaço de carvão e comecei
a desenhar nos tapumes da obra. Fiz uma imagem de Jesus Cristo crucificado.
As pessoas que viram ficaram admiradas e me incentivaram a aprimorar. Fiquei
todo animado com aquele retorno. Procurei um curso de pintura a óleo sobre
tela, mas por questões financeiras de fato só consegui fazer o curso anos depois,
em 1997”, diz.
Depois disso, ele não parou mais. Aprimorou as técnicas de pintura e hoje
contabiliza ao todo 203 quadros de sua autoria. “Em termos de preferência
para as minhas telas, gosto mais de trabalhar com paisagens, pois me remetem
muito à infância em que tudo começou e dá a sensação de paz interior. Isso
que inspira a minha criação nas telas e tem feito muito sucesso. Hoje pode-se
encontrar telas minhas em diversos estados do Brasil, na Suíça, EUA, Argentina
e Paraguai. Mesmo depois de anos aprendendo essa arte e transferindo para
os meus quadros, pretendo aprimorar cada dia mais como artista plástico para
fazer trabalhos cada vez melhor”, conta orgulhoso e cheio de planos.
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