Culinária

Torta de salsicha
INGREDIENTES

MODO DE PREPARO

Massa
2 xícaras de farinha de trigo
3 colheres de sopa de queijo parmesão
2 xícaras de chá de leite
1/4 xícara de chá de óleo
3 ovos
1 Cebola média
1 sache de tempero Sazon

Massa
- Coloque no liquidificador todos os ingredientes
da massa
- Bata bem e reserve

Recheio
300 g de salsicha em rodela
1 cebola picada
1 lata de milho
Orégano
Azeitonas picadas
Sal a gosto
Salsa e cebolinha picadas
Molho de tomate
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Recheio
- Coloque em uma vasilha todos os ingredientes
Indicação: Priscila P. Araújo
do recheio
Unidade: São Benedito
- Misture como se fosse uma salada
- Após untar a assadeira, despeje a massa e por
cima o recheio
- Leve ao forno pré-aquecido até dourar por no
mínimo 35 minutos (de acordo com o forno).
Observação
O recheio pode ser substituído por sardinha, frango,
carne desfiada. Enfim, usem a criatividade.

Luzitur
SERRA GAÚCHA

Realização com o que faz

UM PEDACINHO DA EUROPA DENTRO DO BRASIL
Pacote de 08/07 noites - Pacote aéreo
Baixa temporada /2016, Exceto feriados
O pacote inclui: passagem aérea ida volta, traslados CALDAS NOVAS
aeroporto/hotel/aeroporto, 07 noites de hospedagem
no hotel (pousada), incluindo café da manhã, city tour A CIDADE DAS ÁGUAS QUENTES
por Gramado e Canela.
Pacote de 06 dias/04 noites - Pacote rodoviário
Valor do pacote por pessoa em acomodação dupla: Saídas: Baixa temporada/16
R$1.312,00. Acrescer taxas de embarque.
O pacote inclui: passagem ida volta em ônibus leito
turismo, 06 dias corridos, 04 noites de hospedagem
Pagamento em até 10 X sem juros.
em hotel categoria turística, incluindo café da manhã e
Consulte o regulamento.
01 refeição diária, city tour e almoço extra no retorno.
Valor do pacote por pessoa em acomodação tripla:
R$706,00
Pagamento: Em até 08 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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No Grupo Rodap há 17 anos, o motorista da Unidade Belo
Horizonte Derblei Teixeira Marques, 36 anos, é o funcionário
destaque dessa edição. Ele conta com brilho nos olhos um
pouco sobre sua trajetória profissional, sonhos e conquistas.
Natural de Jaboticatubas, Derblei começou a vida profissional
ainda muito novo como ajudante de padeiro e padeiro nas
redondezas de onde mora. Entretanto, ele trazia consigo desde
menino o fascínio por veículos e o sonho de poder dirigir
quando crescesse. “Eu cresci com o sonho de poder dirigir e
ter meu próprio carro. Assim que completei 18 anos, surgiu a
oportunidade de começar a trabalhar na Rodap como cobrador,
função que fiquei por 4 anos e meio e juntamente com isso a
oportunidade de começar a realizar meus sonhos pessoais”,
diz.

Após um período, e o surgimento de uma oportunidade, Derblei
atuou por 2 anos na Unidade Santa Luzia, na qual passou pelo
setor de manobra e pelo Programa de Aperfeiçamento de
Motoristas, já circulando nas linhas Municipais de Santa Luzia.
“Aí já foi a realização do sonho. Eu já era motorista de transporte
coletivo. Depois deste período de muito aprendizado, eu voltei
a atuar em Jaboticatubas e lá estou até hoje. Hoje me considero
realizado profissionalmente e tenho muito orgulho em falar que
sou motorista de transporte coletivo, conta em meio a sorrisos.

Momentos de descanso
Casado há 8 anos com Nívia, Derblei tem 2 filhos, Guilherme e
Nicole, com os quais ele gosta de curtir cada minuto dos dias
de folga. “Procuro sempre programar alguma coisa para fazer
em família. Além disso, o almoço de domingo é sempre com a
minha família, isso é uma coisa que fazemos questão”, diz.
Ele conta que já no início de sua trajetória no Grupo, como Católico, nos momentos de descanso ele reserva sempre o
cobrador, foi alcançando seus objetivos pessoais, pouco a tempo para participar das missas, grupo de oração e outros
pouco, e planejando novas conquistas. “Eu logo tirei a minha eventos da comunidade que frequenta com a família.
carteira de motorista e realizei o meu desejo de menino.
Entretanto, não parei por aí. Todo dia, ao longo da minha Futuro
jornada de trabalho eu ficava vendo a atividade do motorista
de transporte coletivo e falava: ‘Um dia ainda vou conseguir “Gosto muito de aprender coisas novas. Penso em fazer alguns
ser motorista de ônibus’. Foi aí que eu decidi correr atrás deste cursos, dentre eles o de mecânica. No entanto, quando penso
sonho e iniciei o processo de troca de categoria da minha no futuro, quero mesmo é dar condições para os meus filhos
estudarem, para que eles também possam escolher uma
carteira, ressalta.
profissão que os deixem realizados”, reforça.
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Acontece na Rodap
Dia das Mães no Grupo Rodap
As mães do Grupo Rodap receberam homenagem seu pelo dia!
Para lembrar a data, comemorada no dia 08/05, além da missa celebrada
no dia 29 de abril, juntamente com a festa do Dia do Trabalhador, foi
realizada a Ação Dia das Mães em todas as unidades do Grupo.
Com o tema “Mãe, sinônimo de carinho, símbolo de amor...”, durante
a ação Dia das Mães foram distribuídos cartões com mensagem e
bombom, cartazes e e-mail comemorativo pela data..
Estas foram as maneiras encontradas pelo Grupo Rodap para homenagear
as mães, essenciais em nossa vida.

Churrasco da Manutenção
Com o objetivo de promover um momento de descontração entre as equipes da manutenção, foi realizado no
mês de maio mais uma edição do Churrasco da Manutenção na Unidade São Benedito.

Notas
OPORTUNIDADE NO GRUPO RODAP
As empresas Territorial Transportes e
Empreendimentos Ltda (Matriz e Filial),
Gávea Transportes e Empreendimentos LTDA
e Rodap Operadora de Transportes LTDA
contratam PESSOAS COM DEFICIÊNCIA para o
cargo:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Os interessados deverão comparecer ao RH,
portando todos os documentos pessoais, em
um dos endereços abaixo:
- Territorial Matriz: Rua Ana Batista da Cruz, 850,
B. Belo Vale, Santa Luzia - (Fone: 3517-7609)
- Territorial Filial: Rua Eleutério Mendes Campos,
27, B. Vila Olga, Santa Luzia - (Fone: 3517-7807)
- Gávea Transportes: Rua Sete de Setembro, 23,
Maracanã/Justinópolis, Ribeirão das Neves (Fone:
3517-7854
- Rodap Operadora: Rua Dr. Pedro Ruela, 766,
Letícia, Belo Horizonte/MG

Nossas boas vindas a todos os que agora
fazem parte do Grupo Rodap. Desejamos
sucesso na nova caminhada!
Contem conosco!

Oferecido em diversas datas ao longo do ano, o Churrasco já faz parte do calendário de eventos em todas as
unidades do Grupo Rodap.
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Talento Rodap
Paixão pela música: Um sonho de menino
“O meu interesse pela música começou quando eu tinha 9 anos de idade. Na ocasião,
comecei a ajudar um senhor a verder lanches e o dinheiro que ele me dava por ajudá-lo
eu juntei e comprei o meu primeiro violão. Foi neste instrumento que aprendi sozinho
a tocar os primeiros acordes. Minha mãe viu meu interesse e me deu uma revista
daquelas de banca de jornal que ensina a tocar violão. Fui lendo até que consegui
entender o significado dos ‘desenhos do braço do violão’ que tinha na revista e aos
poucos aprendendo as notas. Com pouco tempo eu já comecei a tocar as músicas que
eu conhecia. Depois disso não parei mais”, assim começou a entrevista com Eduardo
Alves Ramos, 25 anos, motorista da Unidade Justinópolis, o Talento Rodap dessa edição.
Eduardo conta que já aos 14 anos apresentou-se em um palco pela primeira vez e que
hoje em dia é convidado para cantar em diversos restaurantes, bares e eventos em geral.
“A minha primeira apresentação foi em um festival sertanejo em minha cidade, São José
do Divino, para o qual um amigo me incentivou a participar. Ele pagou minha inscrição
e para a surpresa de todos, inclusive minha, consegui ficar em 2º lugar. Lembro que eu
não tinha nenhuma esperança de ter uma boa colocação, pois cantei uma música bem
caipira, mas consegui. Após esta apresentação, tomei gosto pela música sertaneja de
vez. Depois de um tempo eu mudei para Belo Horizonte, as pessoas ficaram sabendo
que canto e começaram a me chamar para apresentações. Hoje, toco violão e viola
caipira e já tenho 3 músicas escritas por mim. Em breve terei um repertório para pensar
em gravar um CD”, conta com orgulho.

Fique por dentro
Colesterol: diferenças e porque devemos cuidar

Acontece na Rodap
Campanha do Agasalho 2016
A solidariedade veste bem em todo mundo!
Pelo quarto ano consecutivo, o Grupo Rodap realizou a Campanha
do agasalho, que tem como objetivo arrecadar roupas, cobertores,
calçados e acessórios para doação a instituições que abrigam
pessoas carentes.
Realizada no mês de maio em todas as Unidades, nesta edição
tivemos a arrecadação de 3.414 peças ao todo, que foram entregues
em 4 instituições de acolhimento localizadas em Ribeirão das Neves
e Santa Luzia.
Com o slogan “Fazer o bem, faz bem!”, a Campanha mobilizou os
funcionários de todo o Grupo em prol de um gesto de solidariedade.
A Diretoria, Gerência e RH agradecem a todos os funcionários que
participaram.

A participação de todos os funcionários foi fundamental
para o sucesso da Campanha.

No cotidiano, sempre ouvimos falar sobre colesterol. Existe mesmo a “versão”
boa e ruim? Porque devemos cuidar do controle dessa substância?
O colesterol é um tipo de gordura (lipídio) encontrada naturalmente no nosso
corpo. Sua função é colaborar para o adequado funcionamento e constituição
das células do corpo. É um componente estrutural das membranas celulares e
está presente e maior quantidade no cérebro, nervos, músculos, pele, fígado,
intestinos e coração.
Existem dois tipos de colesterol. O HDL é o “bom”, pois ajuda a carregar a gordura encontrada na circulação sanguínea
e transportá-la de volta ao fígado para ser excretada. Já o LDL é considerado o “ruim”, pois, sendo mais leve, ele
transporta a gordura do fígado para os tecidos do corpo. Assim, se houver muito LDL, ele pode se acumular nas
células e paredes das artérias, favorecendo a obstrução da passagem do sangue.
Por isso é importante cuidar do colesterol “ruim”, já que o acúmulo do LDL no sangue pode aumentar o risco de
doenças do coração. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o valor ótimo para LDL-colesterol é abaixo
de 100 mg/dl, enquanto o HDL-colesterol deve ser maior do que 60 mg/dl. Já a soma de todos os tipos de colesterol
encontrados em nosso corpo, denominada Colesterol Total, não deve ultrapassar 200 mg/dl.
Dicas para o controle:
• Pratique exercícios físicos;
• Evite comer alimentos gordurosos: gema de ovo, bacon ou toucinho, manteiga, frituras, salsicha, salame, linguiça
e carnes vermelhas são os principais alimentos que contém uma significativa quantidade de colesterol “ruim”;
• Pare de fumar;
• Dê preferência a alimentos com alto teor de colesterol “bom” como o azeite extra-virgem de oliva, peixes como
salmão e sardinha e grãos (em pequenas porções) como a castanha do Pará, avelãs e nozes.
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Espaço RH

SIPAT 2016 - Unidade Venda Nova

Um profissional de destaque

Entre os dias 16 e 20 de maio, a Unidade Venda Nova sediou a 17ª SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidentes
de Trabalho. Com o tema “Priorize a vida: Cuide de sua saúde. Trabalhe com segurança”, o evento contou com
palestras sobre qualidade de vida x saúde do trabalhador, ergonomia e depressão, além de oficina de culinária: Como
montar uma marmita saudável e salada de pote.

Atualmente, temos visto uma grande mudança na situação
econômica em nosso país e precisamos nos atentar aos fatos,
pois toda esta crise tem deixado muitos bons profissionais fora
do mercado de trabalho, o que aumenta a concorrência por
uma vaga dentro de alguma organização.

– Desenvolva habilidade de comunicação: por se tratar de uma
habilidade, a comunicação deve ser trabalhada e aperfeiçoada
continuamente. A clareza na conduta é um ótimo exercício
para o desenvolvimento dessa habilidade.

As tradicionais disputas de sinuca, dama, truco, pife e playstation movimentaram os funcionários.

Somos convidados a refletir sobre nossa postura profissional
e desafiados a buscar cada vez mais capacitação para ser
um profissional de destaque. Os mesmos comportamentos
que ajudam um profissional a obter destaque, quando
não aplicados ao dia a dia também podem comprometer o
desempenho e crescimento de carreira.

– Esteja aberto ao aprendizado e troca de experiências: a
abertura ao aprendizado e troca de experiências é o caminho
para os resultados. Esses dois fatores – aprendizado e troca
de experiências – trabalham diretamente em nosso processo
de conscientização, que nos faz pensar, mudar nossos
comportamentos e chegar aos resultados esperados.

Destaco alguns pontos que considero importantes quando
se trata da questão de sucesso profissional, que podem nos
auxiliar nesta realidade competitiva relacionada à esfera do
trabalho:

– Tenha o hábito de fazer seu trabalho com excelência: o
profissional que não demonstra proatividade, tem poucas
chances de ser notado pela empresa. A porta para o
reconhecimento é realizar seu trabalho de forma que ele se
destaca dentre os demais através da qualidade nos resultados
entregue à organização.

O encerramento foi realizado com a entrega das premiações aos vencedores dos jogos e confraternização dos
funcionários da Unidade com direito a um delicioso macarrão na chapa.

– Domine os processos/atividades que você está envolvido:
dentro do seu campo de atuação você necessariamente deverá
dominar os processos, porque o primeiro requisito para ser
referência na área ou setor é o domínio do meio onde está
envolvido.
– Conheça os valores da empresa e suas interações:
ampliando a visão sistêmica sobre a empresa na qual trabalha,
conhecendo os valores e suas interações, certamente você
conseguirá contribuir de forma assertiva na resolução de
problemas.
– Tenha clareza em sua conduta: um dos pontos mais
valorizados em um profissional é a forma clara com sua
conduta. É muito importante agir sempre de forma ética em
prol do bem comum dentro da organização.

Comemoração certificação ISO 9001 - Unidade Justinópolis
Para comemorar a certificação da Gávea Transportes e Empreendimentos LTDA e a recertificação do Sistema de
Gestão da Justinópolis Transportes LTDA, todos os funcionários da Unidade Justinópolis e os demais envolvidos
no processo de Gestão da Qualidade foram convidados para um churrasco preparado especialmente para a
ocasião.

Não existe uma fórmula mágica para ser um profissional de
sucesso. Sucesso é fruto de muito compromisso e dedicação. É
estar certo de onde você deseja chegar e quais caminhos você
terá que trilhar para alcançar seu lugar de destaque.
Que tal começarmos agora!?

Bruno Alves Correia - Psicólogo
Unidade São Benedito
Contatos: brunoc@rodap.com.br
3517-7654

Dica cultural
Conjunto Cultural, Arquitetônico, Paisagístico e Natural da Serra da
Piedade

Realizado no dia 25 de maio na própria Unidade, o evento contou com a presença de funcionários e dos diretores
Heloísio Silveira e Rosilene Silveira.

Eu recomendo a visitação ao Conjunto Cultural,
Arquitetônico, Paisagístico e Natural da Serra da
Piedade. Localizado a 48 km da capital mineira e a
16 km do município de Caeté, a Serra da Piedade,
como é conhecida, é um cenário de riquíssima beleza
natural, no alto da montanha, a 1746 metros acima
do nível do mar.

Indicação: Ingred Oliveira da Silva
Função: Auxiliar Administrativo

Além de ser um local convidativo à reflexão, é uma
atrativa opção para quem procura um momento de
relaxamento e contato com a natureza.

Unidade: Santa Luzia
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Ação de Saúde Unimed

Projeto Horta Solidária
Durante o mês de junho, funcionários da Unidade São
Benedito, com o apoio do Departamento de Meio
Ambiente, criaram uma Horta Solidária na garagem para
o plantio de hortaliças para consumo dos funcionários
de todos os setores.
Ao todo a Horta Solidária da Unidade já conta com 5
canteiros, nos quais foram plantadas mudas de alface,
cebolinha, pimenta, mostrada, couve, almeirão e
funcho.

A boa alimentação é fundamental para o bem-estar, a promoção da saúde e prevenção de doenças.
Pensando nisso, o Grupo Rodap promoveu em todas as Unidades, em parceria com a Unimed, a Ação
de Saúde - Alimentação Saudável.
Durante a ação, as unidades receberam nutricionista que orientou os funcionários sobre as informações constantes nos rótulos de alimentos e a importância de ficar atento a elas na hora da
aquisição dos produtos.
Não perca as próximas ações de saúde que ocorrerão ao longo do ano. Fique ligado!

O objetivo é proporcionar um espaço colaborativo
dentro da empresa para o cultivo de plantas e hortaliças,
sem uso de agrotóxico, que poderão ser consumidas em
suas refeições diárias.
Então, vamos incrementar a refeição com uma salada
com ítens da Horta Solidária?

Os treinamentos realizados pela Rodap em suas unidades continuam a
todo vapor. Confira abaixo os realizados em maio e junho:
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Justinópolis

Santa Luzia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A Importância da Proteção Auditiva;
Comunicação e Feedback;
Direção defensiva;
Ergonomia;
Integração;
Lubrificação Automotiva Ipiranga;
Noções Básicas de Elétrica;
Noções Básicas de Mecânica;
PCI;
Primeiros Socorros.

A Importância da Proteção Auditiva;
CCO para Operadores;
Direção Defensiva;
Integração;
Lubrificação Automotiva Ipiranga;
Mapeamento e Gerenciamento de Processos (BPR);
Noções Básicas de Elétrica;
Noções Básicas de Mecânica;
PCI;
Qualidade no Atendimento Cliente Externo;
Trabalho em Alturas.

São Benedito

Venda Nova

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

A Importância da Proteção Auditiva;
A importância do EPI;
Direção defensiva;
Integração;
Lubrificação automotiva Ipiranga;
Noções Básicas de Elétrica;
Noções Básicas de Mecânica;
PCI;
Procedimentos para trabalho com Solda e corte.

Grupo Rodap

Lubrificação Automotiva Ipiranga;
Integração;
Noções Básicas de Elétrica;
Noções Básicas de Mecânica;
Telemetria avançada;
Transporte coletivo para todos - Respeitar e cuidar SetraBH e SEST SENAT.

Programa Papa-Pilhas e Eletrônicos
O Grupo Rodap, em parceria com a Inovar Ambiental, iniciou
no mês de junho o Programa Papa-Pilhas e Eletrônicos, mais
uma ação em prol da preservação do Meio Ambiente.
O Programa tem como objetivo conscientizar os funcionários
sobre a importância da destinação adequada de itens que
são considerados lixos eletrônicos como pilhas, baterias e
eletroeletrônicos, pois estes materiais possuem resíduos
tóxicos que trazem risco ao Meio Ambiente e à saúde
pública. Quando depositados em lixões ou aterro sanitários,
estes resíduos, levam séculos para decompor e, quando
decompõem, contaminam os lençois freáticos, o solo e os
rios.
Como ação do Programa Papa-Pilhas e Eletrônicos foram
disponibilizados coletores em todas as Unidades do Grupo,
nos quais poderão ser depositadas pilhas, baterias, portáteis,
celulares, laptop, câmeras digitais e outros aparelhos
eletrônicos. A empresa Inovar Ambiental recolherá os itens
quando os coletores estiverem cheios e encaminhará para os
locais corretos de descarte.
Faça sua parte com o Meio Ambiente! Dê a destinação
correta e sustentável ao seu Lixo Eletrônico.
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Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, 05 de junho, o Grupo Rodap realizou, pelo segundo
ano consecutivo, a Semana do Meio Ambiente com programação especial em todas as unidades.
Ocorrida entre os dias 13 e 17 de junho, a Semana do Meio Ambiente do Grupo Rodap teve programação
diversificada com palestras relacionadas à educação ambiental, sessões de cinema com direito a pipoca e
refrigerante, oficina de decoração de garrafas recicladas e distribuição de brindes.
Durante o evento, os funcionários de todo o Grupo foram incentivados a pensar na preservação do Meio
Ambiente, não somente como “um assunto que está na moda”, mas sim como a possibilidade de mudança
de atitude hoje, em prol do futuro. Ainda neste sentido, e com o objetivo de incentivar a preservação
ambiental, foram feitas doações de mudas de diversas plantas para os funcionários interessados.
Para a realização do evento, o Grupo Rodap contou o apoio de diversos parceiros, dentre eles: Projeto
Manuelzão, Pró-Ambiental, Secretaria de Meio Ambiente de BH, SEST SENAT, Inovar Ambiental, Instituto
Nísia do Espírito Santo de Oliveira, GERJAVNV- Venda Nova e MBM Engenharia.

Confira o que foi realizado durante a programação:
Palestra: Consumo consciente (SEST SENAT)
Palestra: Impacto de resíduos ao meio ambiente (Pró-Ambiental)
Palestra: Resíduos Sólidos (Secretaria de Meio Ambiente BH)
Palestra: Coleta de Resíduos Eletrônicos (Inovar Ambiental)
Palestra: Dinâmica Funcional das Bacias Hidrográficas (Projeto Manuelzão)
Palestra: Coleta Seletiva. Reciclar é vida e Educação Ambiental (Instituto Nísia do Espírito Santo de Oliveira)
Palestra: Arborização urbana: importância, legislação e desafios (GERJAVNV- Venda Nova)
Palestra: Gestão Ambiental (MBM Engenharia)
Documentário: Meio ambiente - Ilhas das flores
Oficina de garrafas: Milena Pinheiro
Assim, o Grupo Rodap reforça aos funcionários a preocupação com a preservação do Meio Ambiente e
incentiva melhores práticas em casa e no trabalho.
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