Culinária

MACARRÃO AO MOLHO BRANCO COM SARDINHA
INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•
•

1/2 pacote de macarrão espaguete
(nº8)
2 latas de sardinha
2 caixas de creme de leite
1/2 sachê de molho de tomate
(pronto)
3 colheres de óleo ou azeite
350 gramas de requeijão
Tempero a gosto
Queijo ralado

Depois de cozida, escorra a massa e
reserve;
Molho:
•
•

•
•

MODO DE PREPARO
•
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Amasse a sardinha;
Em uma panela quente coloque o
óleo, acrescente a sardinha, o creme
de leite, o requeijão, sal á gosto,
misture bem e deixe ferver.
Depois do molho pronto coloque o
macarrão em um refratário;
Coloque o molho por cima,
acrescente o queijo ralado e sirva.

Indicação: Andressa Cristine
de Souza Vertelho
Setor: Monitoramento
Unidade: Belo Horizonte

Coloque a massa em água fervente
para cozinhar em fogo médio de 7
a 10 minutos aproximadamente.

Luzitur
CABO FRIO
Pacote de 06/04 noites - Pacote rodoviário
Saída: Baixa temporada 2017, exceto feriados.
O pacote inclui: passagem ida volta em ônibus leito
turismo, 06 dias (corridos), 04 noites de hospedagem em
hotel categoria turística, incluindo café da manhã e 01 SERRA GAÚCHA
refeição diária.
Pacote de 08/07 noites - Pacote aéreo
Valor do pacote por pessoa em acomodação quádrupla: 1º semestre, baixa temporada/2017, exceto feriados.
R$ 898,00
O pacote inclui: passagem aérea ida volta, traslados
Pagamento: Em até de 09X sem juros.
aeroporto/hotel/aeroporto, 07 noites de hospedagem
no hotel (pousada) categoria turística, incluindo café da
Consulte o regulamento.
manhã, city tour por Gramado e Canela....
Valor do pacote por pessoa em acomodação dupla:
R$ 1.256,00 - Acrescer taxas de embarque.
Pagamento: Em até 10 X 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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Motorista da Rodap é destaque em
concurso do DETRAN MG
Com o objetivo de estimular atitudes responsáveis e posturas
cidadãs na condução de veículos automotores e disseminar boas
práticas na convivência diária no trânsito, contribuindo assim para
o desenvolvimento de uma cultura de respeito às leis de trânsito, a
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e o Departamento Estadual de
Trânsito – DETRAN/MG realizaram a 56ª edição do Prêmio Motorista
Padrão de Minas Gerais.
O evento aconteceu no dia 22 de setembro, no Auditório da Delegacia
Especializada de Acidente de Veículos de Belo Horizonte, e premiou
condutores que se destacaram por atos meritórios e bons exemplos
na direção de veículos. A solenidade contou com a presença de
autoridades civis e militares de todo o estado, representantes das
empresas com motoristas destaques, familiares e amigos.
Em 2016, o Grupo Rodap se destacou mais uma vez na premiação.
O motorista Faustino dos Reis Rosa, 59 anos, da Unidade Santa
Luzia, conquistou o primeiro lugar na categoria Transporte Coletivo
de Passageiros Metropolitano. Ao todo, 16 motoristas do Grupo já
foram premiados pelo Concurso.
Para Faustino, que foi premiado pela 3ª vez no Concurso Motorista
Padrão, estar entre os melhores motoristas de Minas Gerais é motivo
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de orgulho. “Para mim, é uma honra ser lembrado como um
motorista exemplo de boa conduta e, de certa forma, exemplo para
os colegas de profissão. Diariamente busco fazer o meu trabalho
com ética e responsabilidade e, com certeza, isso é determinante
para este reconhecimento. São 31 anos atuando no Grupo Rodap
e tenho muito orgulho desta trajetória. Entretanto acredito que o
meu trabalho como motorista acontece de uma maneira tranquila
se a equipe que nos dá suporte diariamente também estiver
engajada. Por isso, parabenizo também toda a equipe da Unidade
Santa Luzia que, diariamente, nos apoia na operação”, diz.
O Grupo Rodap também prestou homenagem ao motorista. No
dia 14/10, o motorista e seus familiares participaram de um café
especial com diretores, gerentes e equipe de Recursos Humanos,
na Unidade Santa Luzia e recebeu uma placa de homenagem, como
forma de reconhecimento pelo desempenho profissional.
Em nome da diretoria, o Presidente do Grupo Rodap, Heloísio
Marcos Silveira, parabenizou o motorista e destacou: “Esta
premiação reflete o empenho na prestação de serviço com
responsabilidade e dedicação e reforça o nosso compromisso com
um trabalho pautado na qualidade e segurança”.
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Complexo Cultural - Palácio
das Artes
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branco com sardinha
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Os treinamentos realizados pela Rodap em suas unidades continuam
a todo vapor. Confira abaixo os realizados em setembro, outubro,

Dia do Trânsito

novembro e dezembro
Agente de Estação – Unidade Santa Luzia

Primeiros Socorros – Unidade Santa Luzia

Arla 32 – Unidade Venda Nova

Programa 5S no âmbito da gestão – Unidade Justinópolis

Comemorado no dia 25 de setembro, o Dia Nacional
do Trânsito foi marcado por ações de conscientização
realizadas pelo Grupo Rodap.

Atendimento eficaz – SEST SENAT – Todas as Unidades

Proteção das Mãos – Unidade Santa Luzia

Bluetec5 – Arla – Todas as Unidades

Proteção Ocular – Unidade Justinópolis

Brigada de incêndio – Unidade Venda Nova

Qualidade no atendimento ao cliente – Unidade Justinópolis e Santa

CCO para operadores – Unidade Santa Luzia

Luzia

Com o tema “Todos por um trânsito melhor”, a ação
abordou a conscientização e educação para o trânsito e foi
direcionada para os públicos interno e externo.

Direção defensiva – Todas as Unidades

Reconhecendo cédulas e moedas legítimas do real - Unidade Santa Luzia

Educação para o trânsito – Unidade Venda Nova

e Justinópolis

Eletricidade veicular – Todas as Unidades

Regras de Circulação e Prevenção de Acidentes – Unidade Justinópolis

Equipamentos embarcados – Unidade Venda Nova

Regras de Segurança para atividade de Solda – Unidade Santa Luzia

Durante a ação foram afixados cartazes nas unidades do
Grupo e distribuídos folders informativos nos terminais do
MOVE Metropolitano - Justinópolis e São Benedito.

Ergonomia – Unidade Santa Luzia

Relacionamento interpessoal – Unidade Venda Nova

Formação da CIPA - Gestão 2016-2017 – Unidade Santa Luzia

Segurança na Operação do Move – Unidade Santa Luzia

Gerenciamento Eletrônico – Todas as Unidades

Segurança no trabalho e prevenção contra acidentes – Unidade

Guarda e Conservação de EPI´S – Unidade Justinópolis

Justinópolis

O apoio e parceria dos funcionários envolvidos foi
fundamental para a realização da ação nos terminais.

Importância da Proteção Auditiva – Unidade Justinópolis

Stardiagnosis – Todas as Unidades

Importância do Uso de EPI – Unidade Justinópolis

Stress ocupacional – Unidade Venda Nova

Integração – Todas as Unidades

Técnicas de primeiros socorros – Unidade Venda Nova

Jornada Avaliação Psicológica – Unidade Santa Luzia e Venda Nova

Telemetria – Todas as Unidades

Liderança e delegação – Unidade Justinópolis

Teórico e prático BRT Articulado – Unidade São Benedito e Santa Luzia

MASP – Todas as Unidades

Teórico e prático BRT Padron – Unidade São Benedito e Santa Luzia

Noções básicas de elétrica e mecânica – Todas as Unidades

Treinamento CIPA – Unidade Santa Luzia e Venda Nova

Novos ônibus Mercedes Benz – Todas as Unidades

Troca de disco cronotacógrafo – Unidade Santa Luzia

PCI – Todas as Unidades

Uso de adornos – Unidade Venda Nova

Prevenção de acidente de trabalho – Unidade Santa Luzia

Uso de EPI – Unidade Justinópolis, Santa Luzia e Venda Nova

Dirija com segurança! Preserve a vida!

Dia das Crianças
O dia 11 de outubro foi marcado pela Festa das Crianças 2016 na Unidade
Justinópolis. O evento, que contou com a presença de funcionários de
todo o Grupo e seus familiares, iniciou-se com a Santa Missa em Ação
de Graças a Nossa Senhora Aparecida e ao Dia das Crianças.
Além da celebração, a criançada pode se deliciar com pipoca, cachorroquente, refrigerante, algodão-doce, cupcake e participar de brincadeiras
no pula-pula, escorregador inflável, piscina de bolinhas e no painel arte com as mãos. Outra atração do evento, foi a presença do Palhaço e
Chapolin Colorado, que fizeram a alegria das crianças.
Agradecemos a todos que participaram e contribuíram para a realização
do evento!

Talento Rodap
Entre um “clique” e outro
“O gosto pela fotografia vem de muito tempo. Sempre gostei de registrar os
momentos, os lugares e, a partir deste interesse inicial, comecei a aprimorar as
técnicas e a fotografar cada vez melhor”, conta Rosana Aparecida da Silva Xavier,
funcionária do setor de Monitoramento da Unidade Venda Nova, o Talento Rodap
dessa edição.
Rosana conta que já na adolescência aproveitava todas as oportunidades para
registrar o cotidiano e os momentos de lazer por meio de fotos. “Nunca levei muito
a sério as fotos que eu tirava. Pra mim, eram fotografias normais dos lugares em
que eu estava, dos momentos que presenciava. No entanto, minha família e amigos,
que já tem conhecimento avançado na área, começaram a falar, com frequência,
que as fotografias eram lindas, que eu tinha talento, que precisava investir etc.
A partir deste incentivo e do convite de uma amiga para fotografar um ensaio
externo dela com a sobrinha, resolvi adquirir uma câmera profissional e começar a
levar mais a sério este talento”, conta.
Ela que, por conta própria começou a pesquisar sobre técnicas e aprofundar sobre
dicas para fotografias profissionais, ressalta que apesar de estar no início da sua
carreira de fotógrafa tem preferência por registrar ensaios externos. “ Acredito que
com este tipo de ensaio tenho a possibilidade de aliar o gosto pela fotografia com
a paixão pela natureza e todas as suas belezas.
Como objetivo, Rosana pretende fazer cursos na área e aprender cada vez mais, o
que será refletido nos próximos “cliques”.
Quer conhecer os ensaios fotográficos feitos por ela? Acesse www.facebook.com/
rosanaxavierphotos
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Dica cultural
Complexo Cultural - Palácio das Artes

SIPAT 2016 - Unidade Santa Luzia e São Benedito

Eu recomendo a visitação ao Complexo Cultural - Palácio das Artes, em Belo Horizonte.

Nos meses de setembro e outubro, as unidades Santa Luzia e
São Benedito realizaram a Semana de Prevenção a Acidentes do
Trabalho (SIPAT). Dentre as atrações, os funcionários puderam
participar de palestras, oficinas, jogos, teatro, corrida de rua e
gincana beneficente.

O espaço, que fomenta e difunde a arte e a cultura, proporciona aos visitantes um
conhecimento mais ampliado sobre a criação e divulgação da arte, em seus diversos
formatos.
Localizado na Av. Afonso Pena, na região central de Belo Horizonte, próximo ao Parque
Municipal, o Complexo Cultural - Palácio das Artes possui em um mesmo local diversos
ambientes para disseminação de cultura, dentre eles: teatros, cinema e galerias.

Confira abaixo o que aconteceu na SIPAT em cada unidade:

Além disso, você pode conhecer:
Indicação: Débora Costa de Souza
Função: Estagiária
Unidade: Justinópolis

•
•
•

Unidade Santa Luzia

Centro de Convivência João Etienne Filho, que conta com uma biblioteca e uma
midiateca acessível ao público;
Cia. de Dança Palácio das Artes;
Coral Lírico de Minas Gerais e Orquestra Sinfônica de Minas Gerais.

Na Unidade Santa Luzia, o evento aconteceu entre os dias
12 e 16 de setembro com o tema “Qualidade de vida e segurança
são questões de atitude”. Foram abordados temas relacionados
à Primeiros Socorros, Stress e Qualidade de Vida, Alimentação
Saudável e Conceitos do Sistema de Gestão da Qualidade. Além
disso, durante a programação, ocorreram stands do Boticário e
de aferição de pressão arterial.

Além disso, o Centro de Formação Artística e Tecnológica – Cefart, que funciona no local,
oferece cursos profissionalizantes e de extensão destinados à capacitação, qualificação,
aperfeiçoamento e atualização de crianças, jovens e adultos nas áreas de teatro, dança
e música.
Para conhecer sobre o espaço e atividades desenvolvidas, acesse o link
www.fcs.mg.gov.br/espacos-culturais/palacio-das-artes/

A SIPAT em Santa Luzia contou ainda com a tradicional corrida de
rua com a participação de funcionários e, no encerramento, todos
puderam participar da 5ª gincana beneficente que arrecadou
alimentos, fraldas geriátricas e brinquedos.

Espaço RH
Pesquisa de Satisfação: Uma oportunidade de fazer a diferença.
A importância do trabalho na vida do ser humano vai muito
além do fato de que, através dele, satisfazemos nossas
necessidades humanas e individuais. O trabalho, por si só,
é revelador da nossa humanidade, uma vez que possibilita
uma ação transformadora sobre a natureza e sobre si mesmo.
Entretanto, é importante lembrar que, para que o trabalho
tenha este efeito positivo sobre nossas vidas, é necessário
estar em um bom ambiente de trabalho ou, então, o efeito
será justamente contrário.

contribuir para a construção de um ambiente de trabalho
cada vez melhor.
As informações que são recebidas a partir da Pesquisa
de Satisfação são sigilosas, daí o motivo de não precisar
identificar-se ao participar. O objetivo é, a partir da percepção
dos funcionários ao responder a pesquisa, identificar os
aspectos que precisam ser melhorados, apresentando ações
que vão beneficiar todos e promover uma melhor qualidade
de vida no trabalho.

Por este motivo, e por acreditarem na importância da
participação dos funcionários na construção de um ambiente Dentre os benefícios obtidos a partir dos resultados da
de trabalho saudável e motivador, as empresas investem cada pesquisa, pode-se citar: a integração entre os diversos setores;
vez mais em Pesquisas de Satisfação Interna.
a otimização a comunicação de um modo geral; a identificação
das necessidades de treinamento e desenvolvimento; o
O Grupo Rodap tem esta preocupação e uma das ferramentas aumento da satisfação dos colaboradores; a elevação da
de gestão estratégica que utiliza para identificar o nível de produtividade; a diminuição do índice de rotatividade e a
satisfação dos seus colaboradores e promoção de melhorias criação de um ambiente de trabalho seguro.
é a Pesquisa de Satisfação Interna.
O bom clima organizacional depende da cooperação de todos.
Este instrumento, possibilita uma análise mais refinada sobre Por isso, faça sua parte! Participe da Pesquisa de Satisfação
o ambiente organizacional, que envolve fatores internos Interna e faça sua voz ser ouvida.
e externos com situações que dependem das condições
de organização e, em diversos casos, da atitude do próprio
funcionário.
Allisson T. Fernandes - Estagiário de RH
Barbara
Blacutt Soares - Estagiária de RH
A Pesquisa é uma oportunidade em que cada funcionário
Unidade São Benedito
pode expressar sua opinião, dar sugestões e, efetivamente,
Contato: 3517-7654
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Unidade São Benedito
Na Unidade São Benedito, o evento aconteceu entre os dias 24 e
28 de outubro com o tema “Segurança do trabalho: cultive esta
ideia”.
O evento abordou, por meio de palestras, temas diversos relacionados à saúde e segurança do trabalho, dentre eles: Primeiros Socorros, Saúde da Mulher, Saúde Bucal, Saúde da Coluna e
Ginástica Laboral, O impacto do Stress Sobre a Saúde Mental.
Além disso, o concurso de frases com o tema “A importância da
prevenção ao Câncer de Mama” e os tradicionais jogos de sinuca
e truco foram atrativos para funcionários de diversos setores da
Unidade.
O objetivo de promover eventos como a Semana Interna de
Prevenção a Acidentes do Trabalho é levar conhecimento aos
funcionários de uma maneira descontraída, estimulando a
interação entre os funcionários e promovendo a segurança.

Grupo Rodap
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Festa de Natal

Café da operação e Churrasco da manutenção
No dia 16 de dezembro funcionários e familiares se reuniram
na Unidade Santa Luzia para comemorar e celebrar uma data
muito especial, o Natal.
Antes da confraternização, foi realizado um Momento de
Oração e Missa em Ação de Graças em que todos os presentes
puderam agradecer as conquistas de 2016 e pedir bênçãos
para o próximo ano que se inicia.

Durante o mês de dezembro tivemos mais uma edição do Café da Operação e Churrasco da Manutenção
em todas as Unidades do Grupo. O objetivo é proporcionar um momento de confraternização,
interação e qualidade de vida aos operadores e profissionais da manutenção de todo o Grupo.
Além disso, os profissionais aproveitaram os eventos para celebrar e agradecer por mais um ano de
trabalho, pelas conquistas alcançadas e desafios vencidos.

Após a celebração, iniciou-se a confraternização, na qual
foi servido cachorro quente acompanhado por refrigerante,
algodão doce e pipoca.
Além disso, a criançada pode se divertir na cama elástica e na
piscina de bolinhas.

Café da operação - Unidade Venda Nova

Café da operação - Unidade São Benedito

Agradecemos a presença de todos os funcionários
e familiares!
Café da operação - Unidade Jusrtinópolis

Churrasco - Unidade Belo Horizonte

Fique por dentro
Operadores são homenageados pelo SETRABH
O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo
Horizonte – SETRABH homenageou no dia 01 de dezembro o motorista
Albertino Gonçalves Amaral e a agente de bordo Roseleny Alves
Cosa Jardim como forma de reconhecimento por serem referência
comportamental e profissional.
A homenagem, que contou com a presença de diretores do sindicato
e das empresas de transporte coletivo de Belo Horizonte, ocorreu
no Auditório do SETRABH durante a cerimônia de encerramento do
treinamento “Transporte Coletivo Para Todos, Respeitar e Cuidar”,
realizado ao longo de 2016 para os motoristas e agentes de bordo que
atuam em linhas gerenciadas pela BHTrans.
Além dos homenageados, estiveram presentes na cerimônia os
familiares dos funcionários homenageados, o Diretor Presidente do
Grupo Rodap e o Supervisor de Tráfego da Unidade Venda Nova.

Parabéns aos operadores pela homenagem recebida!
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Pesquisa de Satisfação Interna do Grupo Rodap

Acontece na Rodap
Campanha Natal + Feliz
Durante o mês de dezembro, os funcionários do Grupo
Rodap empenharam-se para fazer a diferença no Natal de
crianças de comunicades carentes com a Campanha Natal
+ feliz. A ação social realizada pelo 4º ano consecutivo,
teve como objetivo unir sonhos a gestos de solidariedade.

Combate à AIDS
O dia 1º de dezembro, internacionalmente conhecido como o Dia Mundial
de Luta contra a AIDS, foi marcado por ação de conscientização sobre
doenças sexualmente transmissíveis.
Na ocasião, foi divulgada uma campanha de conscientização e realizadas
palestras sobre o tema nas Unidades do Grupo.

Para iniciar a realização dos sonhos, foram recolhidas
cartinhas escritas ao Papai Noel por crianças de escolas
públicas localizadas em Belo Horizonte, Ribeirão das
Neves e Santa Luzia. Os funcionários, ajudantes de
Papai Noel, buscaram as cartinhas no RH das unidades
e dedicaram-se para comprar o presente e realizar o
desejos das crianças.

Entrega na E. M. Edwar Lima

Com o apoio de todos os funcionários que colaboraram
e participaram, foram apadrinhadas 416 crianças. Ao
todo, tivemos um aumento de 11,83% beneficiados pela
campanha em relação a 2015.
Agradecemos a todos que acreditaram conosco e
contribuíram para fazer uma criança + feliz!

Entrega na APAE Santa Luzia - Tarde

Dia do mecânico
Comemorado em 20 de dezembro, o Dia do Mecânico é reservado
para homenagear os profissionais da manutenção, pessoas que são
fundamentais para o cuidado e o sucesso de nossa frota.

Entrega na E. M. Vander de A. Faustino

Entrega na APAE Santa Luzia - Manhã

Diariamente, eles esforçam-se para garantir a eficiência de nossos
serviços, atuando sempre de maneira preventiva e corretiva.
O zelo e a eficácia de cada um de vocês é essencial para a nossa
excelência!
A todos os profissionais da manutenção, nosso agradecimento e
consideração!

Entrega na UMEI Vila Apolônia - Tarde
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Entrega na UMEI Vila Apolônia - Manhã
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Ame-se! Cuide-se!
Os meses de outubro e novembro foram dedicados, respectivamente, aos cuidados com a Saúde da Mulher
e do homem. Conhecido internacionalmente por Outubro Rosa e Novembro Azul, os movimentos estimulam
pessoas e organizações de todo o mundo a promoverem ações de incentivo à prevenção e diagnóstico precoce
do Câncer de Mama e do Colo do útero, no mês de outubro, e Câncer de Próstata e outras doenças que tem maior
incidência no público masculino, no mês de novembro.
Para apoiar a iniciativa, o Grupo Rodap preparou as Campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul com o tema
“Ame-se! Cuide-se!”. Além da divulgação de cartazes com dicas de prevenção, a empresa decorou a fachada das
garagens, distribuiu para os funcionários e público em geral nos Terminais São Benedito e Justinópolis folders
informativos e o laço nas cores rosa e azul, símbolo internacional usado por pessoas, empresas e organizações
durante o movimento.

Mobilização Interna - Unidade Justinópolis

Mobilização Interna - Unidade Santa Luzia

Ame-se! Cuide-se!
A ideia é conscientizar os funcionários sobre a importância do cuidado e prevenção e, para isso, além da
distribuição de materiais informativos foram promovidas palestras sobre os temas em parceria com o SEST
SENAT e Prefeitura de Ribeirão das Neves.
Além disso, neste ano, em parceria com o SESC MG, o Grupo Rodap apoiou a Campanha Varal Solidário, que
consistiu no recebimento de doações de lenços/echarpes em todas as Unidades. Ao todo, foram arrecadados 40
lenços/echarpes, que foram distribuídos a mulheres de baixa renda que estão em tratatamento quimioterápico.
Ainda com o objetivo de mobilizar os funcionários em prol da campanha, foi criada a Mobilização Interna Outubro Rosa em que todos da empresa foram estimulados a criar ações e decorações relacionadas ao tema.
As ações realizadas durante o Outubro Rosa e Novembro Azul refletem o empenho do Grupo Rodap em promover
iniciativas que incentivem a prevenção de doenças.

Varal Solidário - Unidade São Benedito

Entrega dos Lacinhos - Terminal São Benedito

Ação de conscientização - Terminais Venda Nova
e Vilarinho

Varal Solidário - Unidade Justinópolis

Mobilização Interna - Unidade Santa Luzia

Mobilização Interna - Unidade Justinópolis

Palestra Saúde do Homem - Unidade Justinópolis

Aniversariantes do Mês - Unidade Venda Nova

Ação de conscientização - Terminal Justinópolis

Palestra Saúde do Homem - Unidade Venda Nova

Grupo
Rodap
Grupo
Rodap
Palestra
SEST SENAT - Unidade Venda Nova

Entrega dos Lacinhos - Unidade Santa Luzia

Palestra Saúde da Mulher - Unidade São Benedito
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