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Dinamismo na noite!

Polenta Recheada

Sipat 2007

Os corujas

“O espírito de grupo se sobressai nesta
equipe. Seguimos no mesmo sentido,
como um conjunto de engrenagens
prontas para satisfazer o cliente”, conta
Pereira. No total, 32 pessoas trabalham
na Manutenção noturna da Matriz, entre
eles mecânicos, eletricistas, borracheiros,
pintores, abastecedores, manobristas,
latoeiros e ajudantes de serviços.

Obras facilitam a rotina da equipe de Manutenção noturna da Matriz

Ao anoitecer, um novo ciclo começa na
Manutenção Matriz com a equipe
noturna. Sempre antenados em fazer o
melhor para agradar o cliente, estes
“corujas” contam com ainda mais
agilidade nos serviços, graças às novas
obras, que resultaram em melhorias não
só de processos, mas também do
ambiente de trabalho. “Com o novo
espaço da lavação, conseguimos dar
maior ênfase na limpeza, aumentando a
qualidade em todos os sentidos”, explica
Valdemar Pereira, líder da Manutenção.

Ele se refere à construção de uma
cobertura, com toda a infra-estrutura
para a lavação interna dos carros, além
dos detalhamentos externos, como no
caso dos pneus. A média de carros
completamente limpos passou de
12 para 65 por noite. Isso se deve a
facilidade na organização dos carros,
que agora seguem uma seqüência,
passando da máquina de lavação
externa – toda automatizada –
diretamente para o box da lavação
interna.

“Quando comecei na
empresa, há 30 anos,
eram bem menos
carros. Mas a equipe
também aumentou e
todos trabalham
unidos. É bacana! A
gente tem que se

dedicar e fazer o que gosta.” Joel
Mendes Cunha, abastecedor.

“É bom trabalhar à
noite. O volume de
carros é maior, mas

com as novas obras o
trabalho melhorou

bastante. Estamos nos
adaptando para

melhorar ainda mais.”
Cleber Pacheco de Oliveira, ajudante

de serviços.

Detalhes da programação:Detalhes da programação:Detalhes da programação:Detalhes da programação:Detalhes da programação:

• na abertura, dia 19, será
apresentada a peça
“Fábrica de Segurança”.

• dias 20, 21 e 22, em
pauta o orçamento
familiar, campanha da
saúde, responsabilidade
no trânsito e
intervenção teatral.

• no encerramento, sexta-
feira, será realizado o
sorteio de brindes e
anunciado o resultado
do Concurso Mascote
da Segurança.

A Sipat deste ano será de 19 a 23 de novembro. Uma
programação pra lá de especial está sendo organizada para
agradar você e sua família. Os temas serão tratados de
forma lúdica, inclusive com peças de teatro, que prometem
informar de forma diferente e divertida.

Neste ano foi lançado o concurso do Mascote da Segurança,
um referencial que irá identificar e representar a Gidion e a
Verdes Mares em projetos ligados à segurança do trabalho. As
inscrições podem ser feitas até 12 de novembro. Mais
informações nas recepções das duas empresas, nos murais ou
com o setor de Segurança do Trabalho, no ramal 2123.

Certo dia destes, um colaborador da Verdes Mares pegou
seu uniforme e não percebeu que haviam lhe entregue,
por engano, uma calça feminina. No outro dia vestiu o
uniforme e foi trabalhar. Ao entrar no ônibus, o motorista
e o cobrador já começaram a fazer piada da situação.
Quando chegou na garagem, todos perceberam o
“modelito” do rapaz, que foi obrigado a buscar uma
solução: pegou no
almoxarifado uma
outra calça, desta
vez masculina. O
problema é que a
nova calça era
muito curta (na
canela mesmo) e
gerou ainda mais
zombaria. É, essa
vida de modelo
não é fácil,
amigo!

Exemplo seguido
e ensinado

O destaque deste
mês é o motorista
rodoviário
Everaldo de
Carvalho, da
Verdes Mares,
indicado pelo seu
zelo com o carro.
“Nosso dever é
cuidar da
manutenção do
nosso carro. É um
detalhe que, além
de proporcionar

um ambiente melhor, também soma pontos para nossa vida
profissional”, ensina. Everaldo começou na empresa há seis
anos, como cobrador rodoviário, depois passou para
motorista urbano até chegar na posição em que está.
Aos 25 anos, casado, conta sobre a importância do bom
exemplo: “Aprendi a cuidar do ônibus com o motorista que
trabalhava comigo, agora procuro passar também para o
cobrador que trabalha no meu carro.” Natural de Araquari e
morador de São Francisco do Sul, Everaldo tem a pescaria
como hobby e tira dela a paciência para enfrentar os
desafios do dia-a-dia. “O segredo é deixar os problemas de
lado e trabalhar num ambiente amigável, como numa
família.”

Fashion Week Verdes Mares

Montagem
Coloque numa tábua
um pouco da polenta,
acrescente o recheio e
os pedaços de queijo e
cubra com o restante

da polenta. Sirva em seguida, acompanhada de
salada verde. Se quiser dar um toque especial,
coloque mais do que um tipo de queijo.

Polenta
Ferva água com mais ou
menos uma colher de
sobremesa de sal. Em outra
panela, coloque o fubá, o
óleo e leve ao fogo.
Acrescente a água já
fervendo no fubá. É
importante sempre mexer a
polenta para não empelotar.
Vá acrescentando água
quente e mexendo até

desgrudar da panela e
criar um cascão no
fundo. Não esqueça
de provar o sal.

Modo de fazer

Comece pelo recheio,
colocando numa panela o
bacon, cortado em cubos
grandes. Frite um pouco e
junte a calabresa, a lingüiça
defumada, ambas sem a pele
e cortadas em rodelas, e o
lombo, cortado em cubos
grandes. Frite mais um pouco e
acrescente a cebola em fatias,
deixando dourar um pouco.
Em seguida, acrescente o
tomate, também em fatias,
deixando apenas dar uma leve
murchada. Desligue o fogo e
reserve. Corte o queijo em
cubos, coloque em outro
recipiente, e também reserve.

Recheio:
2 cebolas médias
3 tomates médios maduros,
porém firmes
1 lingüiça colonial defumada
150 gramas de bacon
1 lingüiça calabresa
100 gramas de lombo
defumado
200 gramas de queijo de
sua preferência

Polenta:
3 xícaras de fubá (médio)
1 colher (sopa) de óleo
Água fervente
Sal

Ingredientes

A receita deste mês é uma deliciosa polenta recheada,
trazida pela colega Leila G. Hespanhol da Silveira, da
Qualidade de Vida. O prato serve seis pessoas, anote aí:

Mascote da Segurança

No dia 29 de outubro foi
dada a largada para o

tradicional concurso para
a escolha do cartão de

Natal. As inscrições
podem ser feitas até dia

12 de novembro. O
resultado sai no dia
19 de novembro. O
vencedor ganha
um aparelho
celular Nokia,

com rádio.

Concurso
Cartão de Natal
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PPR na
reta final

Desde que foi lançado, em janeiro
de 2007, o PPR vem apresentando
bons resultados na média. Apesar
disso, as carinhas vermelhas ainda
insistem em aparecer, sinalizando
que algo precisa ser melhorado
para alcançarmos nossa meta e
chegarmos ao prêmio de 33,3% do
salário-base. A empresa vem
fazendo investimentos para facilitar
esta conquista. Prova disso foi a
aquisição de 33 veículos novos em
2007, com tecnologia que auxilia
no combate ao gasto excessivo de
óleo diesel, um dos principais itens
do PPR. Mas não há dúvida: os
verdadeiros responsáveis pelo
programa somos todos nós, desde
a diretoria, administração e
principalmente a operação. É
preciso um esforço coletivo na
conquista das metas e estamos na
reta final. Faça sua parte,
eliminando desperdícios de
qualquer natureza, diminuindo
custos e apresentando sugestões
de melhorias. É simples assim: cada
um dá um pouco de esforço extra e
todos saem ganhando.

Moacir BogoMoacir BogoMoacir BogoMoacir BogoMoacir Bogo
DiretorDiretorDiretorDiretorDiretor

Vale a pena investir no volante!
Este é o recado do motorista rodoviário Vânio Amaral, da Verdes
Mares. Aos 50 anos, sete deles na empresa, Vânio sempre
trabalhou com transporte. “Comecei como caminhoneiro, fui
cobrador e motorista em outras empresas até chegar na Verdes
Mares”, conta. Natural de Ituporanga, mas há 30 anos morando
em São Francisco do Sul, Vânio é casado, tem três filhos e quatro
netos. “Estou terminando o ensino médio pelos módulos
oferecidos na empresa. Os cursos, como do orçamento familiar,
também nos ajudam muito.” O aprendizado e o tempo de serviço
já garantiram a compra de um pequeno barco para a prática do
seu hobby: a pescaria. “Enquanto a Verdes Mares me der chance
vou ficar por aqui. O ambiente de trabalho e o companheirismo
são muito bons.” Para os mais novos ele deixa um recado: “A
empresa oferece todas as condições, então, trabalhem com
atenção e capricho que todo esforço vale a pena”, finaliza.

Doação de brinquedos
A Gidion agradece a todos que contribuíram com a Campanha de Doação de
Brinquedos, realizada em parceria com o SBT. No total, 220 brinquedos foram
recolhidos e entregues aos pequeninos carentes no Dia da Criança.

Empenho pessoal e coletivo

Promovidos/Mudança de CategoriaArtigo

Calendário de final de ano
Para facilitar o planejamento das ações de final de ano, a Gidion/Verdes Mares já
definiu o calendário de pagamentos do período.
20/11/2007 – Adiantamento de 50% do 13º salário
06/12/2007 – Pagamento integral do salário de novembro
20/12/2007 – Pagamento do restante do 13º salário (com desconto do INSS e IR) e
entrega das cestas
07/01/2008 – Pagamento integral do salário de dezembro
Quem foi admitido após 16 de julho terá as parcelas de 13º salário
complementadas com adiantamento salarial, limitado a 40% do
salário.
Nestes dois meses não será concedido o adiantamento
quinzenal como de costume, somente o 13º salário.

Reconhecimento
A Assembléia Legislativa do Estado,
por requerimento do deputado Nilson
Gonçalves, prestou homenagem,

cumprimen-
tando
oficialmente,
o motorista
Jair José dos
Santos pelos
20 anos de
atuação no
trânsito sem
se envolver
em acidentes.
Parabéns Jair!

VERDES MARES

Outubro

Luis Amilton Malaquias da Costa
passou de porteiro para motorista
veículo leve comissionado.
Alexsandro Luiz de Azevedo passou de
motorista veículo leve comissionado
para motorista veículo leve.
Anderson Carlos de Freitas passou de
motorista veículo leve para motorista

GIDION

Setembro

Juliano José
Gonçalves passou de
motorista veículo
leve para motorista.

Setembro

Washington Ricardo da Costa passou de supervisor
para supervisor de terminal.

De olho no PPR

Além dos custos de operação,
administração e número de
passageiros, o alerta vermelho também
marcou presença nos itens Profissional
Nota 10 e Consumo de Diesel do
relatório de setembro do PPR. O tempo
é curto, mas ainda é possível garantir o
alcance das metas. A diferença nesta
última etapa será o empenho de cada

um. A palestra sobre ergonomia,
apresentada na última reunião do PPR,
mostrou que o simples fato de
participar das atividades propostas,
como a ginástica laboral, aumenta a
qualidade de vida, a produtividade e,
conseqüentemente, os resultados
positivos no final de cada relatório.
Mexa-se, corra! Você só tem a ganhar!

Comunidade

Geral

Eu e a Verdes Mares

Ônibus como hobby
Desde 1999, quando um primo foi admitido como
motorista urbano, o garoto Gustavo Campos de Oliveira,
hoje com 15 anos, passou a se interessar pelo assunto.
“Ônibus virou um hobby pra mim. Também busco informar
as pessoas e mostrar a qualidade no transporte coletivo”,
conta Gustavo. Ele é usuário do transporte coletivo urbano
de Joinville e de São Francisco e até novembro de 2006
também utilizava o transporte rodoviário da Verdes Mares.
Morador da praia de Ubatuba, em São Francisco e
estudante do 1º ano do ensino médio, Gustavo já tem seus
planos para o futuro: “Pretendo trabalhar no segmento de
transporte coletivo, para isso farei administração de
empresas.” Do interesse pelos ônibus, veio a idéia de
disponibilizar informações e fotos na internet. “Comecei a
publicar informações e fotos no meu site e pôr
comunidades do Orkut.” Gustavo, que já visitou a Gidion/
Verdes Mares, agradece o apoio das empresas e deixa um
recado: “Utilizem o transporte coletivo, esteja ele cheio ou
não, caro ou barato, sempre deve ser usado e valorizado.”

Os sites do Gustavo são o www.sfs-onibus.fotopic.net e o
www.sfs-onibus.blogspot.com

GeralDicas

Orçamento doméstico
A dica deste mês é do conferencista Luiz Carlos
Peretti. Ele afirma: “Economizar é sempre muito
importante. Reúna a família, faça o levantamento
de todos os gastos, proponha desafios, e eduque
para a consciência dos limites. Entenda que antes de gastar
dinheiro é preciso ganhar o dinheiro. Sempre que puder,
compre à vista, você poderá conseguir bons descontos, que
além de economizar, te livrará de possíveis aborrecimentos.”

Garanta seu emprego!
Neste mundo competitivo, sempre é bom ficar de olho nas
dicas dos especialistas. O consultor e professor Luiz Marins
lista as seis principais razões que levam patrões a
dispensarem seus funcionários.

Arrogância – a pessoa perde a noção do seu lugar e
começa a tratar mal outras pessoas.
Achar-se indispensável – a ponto de tornar-se dispensável.
A pessoa acredita que sem ela a empresa não sobreviverá.
Fazer-se de ocupado – quando alguém começa a fazer-se
de muito ocupado é porque perdeu a noção de que ela não
é, por certo, a pessoa mais ocupada do mundo.
Não participar – de cursos, treinamentos, palestras que a
empresa promove. Achar que não precisa de nada disso.
Cumprir rigorosamente o horário – nem um minuto a
mais, nem um minuto a menos. São verdadeiros robôs.
Pessoas que não andam o quilômetro extra.
Segurar informações – vitais para o trabalho dos seus
colegas e não colaborar.
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PPR na
reta final

Desde que foi lançado, em janeiro
de 2007, o PPR vem apresentando
bons resultados na média. Apesar
disso, as carinhas vermelhas ainda
insistem em aparecer, sinalizando
que algo precisa ser melhorado
para alcançarmos nossa meta e
chegarmos ao prêmio de 33,3% do
salário-base. A empresa vem
fazendo investimentos para facilitar
esta conquista. Prova disso foi a
aquisição de 33 veículos novos em
2007, com tecnologia que auxilia
no combate ao gasto excessivo de
óleo diesel, um dos principais itens
do PPR. Mas não há dúvida: os
verdadeiros responsáveis pelo
programa somos todos nós, desde
a diretoria, administração e
principalmente a operação. É
preciso um esforço coletivo na
conquista das metas e estamos na
reta final. Faça sua parte,
eliminando desperdícios de
qualquer natureza, diminuindo
custos e apresentando sugestões
de melhorias. É simples assim: cada
um dá um pouco de esforço extra e
todos saem ganhando.
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Vale a pena investir no volante!
Este é o recado do motorista rodoviário Vânio Amaral, da Verdes
Mares. Aos 50 anos, sete deles na empresa, Vânio sempre
trabalhou com transporte. “Comecei como caminhoneiro, fui
cobrador e motorista em outras empresas até chegar na Verdes
Mares”, conta. Natural de Ituporanga, mas há 30 anos morando
em São Francisco do Sul, Vânio é casado, tem três filhos e quatro
netos. “Estou terminando o ensino médio pelos módulos
oferecidos na empresa. Os cursos, como do orçamento familiar,
também nos ajudam muito.” O aprendizado e o tempo de serviço
já garantiram a compra de um pequeno barco para a prática do
seu hobby: a pescaria. “Enquanto a Verdes Mares me der chance
vou ficar por aqui. O ambiente de trabalho e o companheirismo
são muito bons.” Para os mais novos ele deixa um recado: “A
empresa oferece todas as condições, então, trabalhem com
atenção e capricho que todo esforço vale a pena”, finaliza.

Doação de brinquedos
A Gidion agradece a todos que contribuíram com a Campanha de Doação de
Brinquedos, realizada em parceria com o SBT. No total, 220 brinquedos foram
recolhidos e entregues aos pequeninos carentes no Dia da Criança.
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Calendário de final de ano
Para facilitar o planejamento das ações de final de ano, a Gidion/Verdes Mares já
definiu o calendário de pagamentos do período.
20/11/2007 – Adiantamento de 50% do 13º salário
06/12/2007 – Pagamento integral do salário de novembro
20/12/2007 – Pagamento do restante do 13º salário (com desconto do INSS e IR) e
entrega das cestas
07/01/2008 – Pagamento integral do salário de dezembro
Quem foi admitido após 16 de julho terá as parcelas de 13º salário
complementadas com adiantamento salarial, limitado a 40% do
salário.
Nestes dois meses não será concedido o adiantamento
quinzenal como de costume, somente o 13º salário.

Reconhecimento
A Assembléia Legislativa do Estado,
por requerimento do deputado Nilson
Gonçalves, prestou homenagem,
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De olho no PPR

Além dos custos de operação,
administração e número de
passageiros, o alerta vermelho também
marcou presença nos itens Profissional
Nota 10 e Consumo de Diesel do
relatório de setembro do PPR. O tempo
é curto, mas ainda é possível garantir o
alcance das metas. A diferença nesta
última etapa será o empenho de cada

um. A palestra sobre ergonomia,
apresentada na última reunião do PPR,
mostrou que o simples fato de
participar das atividades propostas,
como a ginástica laboral, aumenta a
qualidade de vida, a produtividade e,
conseqüentemente, os resultados
positivos no final de cada relatório.
Mexa-se, corra! Você só tem a ganhar!
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Eu e a Verdes Mares

Ônibus como hobby
Desde 1999, quando um primo foi admitido como
motorista urbano, o garoto Gustavo Campos de Oliveira,
hoje com 15 anos, passou a se interessar pelo assunto.
“Ônibus virou um hobby pra mim. Também busco informar
as pessoas e mostrar a qualidade no transporte coletivo”,
conta Gustavo. Ele é usuário do transporte coletivo urbano
de Joinville e de São Francisco e até novembro de 2006
também utilizava o transporte rodoviário da Verdes Mares.
Morador da praia de Ubatuba, em São Francisco e
estudante do 1º ano do ensino médio, Gustavo já tem seus
planos para o futuro: “Pretendo trabalhar no segmento de
transporte coletivo, para isso farei administração de
empresas.” Do interesse pelos ônibus, veio a idéia de
disponibilizar informações e fotos na internet. “Comecei a
publicar informações e fotos no meu site e pôr
comunidades do Orkut.” Gustavo, que já visitou a Gidion/
Verdes Mares, agradece o apoio das empresas e deixa um
recado: “Utilizem o transporte coletivo, esteja ele cheio ou
não, caro ou barato, sempre deve ser usado e valorizado.”

Os sites do Gustavo são o www.sfs-onibus.fotopic.net e o
www.sfs-onibus.blogspot.com

GeralDicas

Orçamento doméstico
A dica deste mês é do conferencista Luiz Carlos
Peretti. Ele afirma: “Economizar é sempre muito
importante. Reúna a família, faça o levantamento
de todos os gastos, proponha desafios, e eduque
para a consciência dos limites. Entenda que antes de gastar
dinheiro é preciso ganhar o dinheiro. Sempre que puder,
compre à vista, você poderá conseguir bons descontos, que
além de economizar, te livrará de possíveis aborrecimentos.”

Garanta seu emprego!
Neste mundo competitivo, sempre é bom ficar de olho nas
dicas dos especialistas. O consultor e professor Luiz Marins
lista as seis principais razões que levam patrões a
dispensarem seus funcionários.

Arrogância – a pessoa perde a noção do seu lugar e
começa a tratar mal outras pessoas.
Achar-se indispensável – a ponto de tornar-se dispensável.
A pessoa acredita que sem ela a empresa não sobreviverá.
Fazer-se de ocupado – quando alguém começa a fazer-se
de muito ocupado é porque perdeu a noção de que ela não
é, por certo, a pessoa mais ocupada do mundo.
Não participar – de cursos, treinamentos, palestras que a
empresa promove. Achar que não precisa de nada disso.
Cumprir rigorosamente o horário – nem um minuto a
mais, nem um minuto a menos. São verdadeiros robôs.
Pessoas que não andam o quilômetro extra.
Segurar informações – vitais para o trabalho dos seus
colegas e não colaborar.
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Os corujas

“O espírito de grupo se sobressai nesta
equipe. Seguimos no mesmo sentido,
como um conjunto de engrenagens
prontas para satisfazer o cliente”, conta
Pereira. No total, 32 pessoas trabalham
na Manutenção noturna da Matriz, entre
eles mecânicos, eletricistas, borracheiros,
pintores, abastecedores, manobristas,
latoeiros e ajudantes de serviços.

Obras facilitam a rotina da equipe de Manutenção noturna da Matriz

Ao anoitecer, um novo ciclo começa na
Manutenção Matriz com a equipe
noturna. Sempre antenados em fazer o
melhor para agradar o cliente, estes
“corujas” contam com ainda mais
agilidade nos serviços, graças às novas
obras, que resultaram em melhorias não
só de processos, mas também do
ambiente de trabalho. “Com o novo
espaço da lavação, conseguimos dar
maior ênfase na limpeza, aumentando a
qualidade em todos os sentidos”, explica
Valdemar Pereira, líder da Manutenção.

Ele se refere à construção de uma
cobertura, com toda a infra-estrutura
para a lavação interna dos carros, além
dos detalhamentos externos, como no
caso dos pneus. A média de carros
completamente limpos passou de
12 para 65 por noite. Isso se deve a
facilidade na organização dos carros,
que agora seguem uma seqüência,
passando da máquina de lavação
externa – toda automatizada –
diretamente para o box da lavação
interna.

“Quando comecei na
empresa, há 30 anos,
eram bem menos
carros. Mas a equipe
também aumentou e
todos trabalham
unidos. É bacana! A
gente tem que se

dedicar e fazer o que gosta.” Joel
Mendes Cunha, abastecedor.

“É bom trabalhar à
noite. O volume de
carros é maior, mas

com as novas obras o
trabalho melhorou

bastante. Estamos nos
adaptando para

melhorar ainda mais.”
Cleber Pacheco de Oliveira, ajudante

de serviços.

Detalhes da programação:Detalhes da programação:Detalhes da programação:Detalhes da programação:Detalhes da programação:

• na abertura, dia 19, será
apresentada a peça
“Fábrica de Segurança”.

• dias 20, 21 e 22, em
pauta o orçamento
familiar, campanha da
saúde, responsabilidade
no trânsito e
intervenção teatral.

• no encerramento, sexta-
feira, será realizado o
sorteio de brindes e
anunciado o resultado
do Concurso Mascote
da Segurança.

A Sipat deste ano será de 19 a 23 de novembro. Uma
programação pra lá de especial está sendo organizada para
agradar você e sua família. Os temas serão tratados de
forma lúdica, inclusive com peças de teatro, que prometem
informar de forma diferente e divertida.

Neste ano foi lançado o concurso do Mascote da Segurança,
um referencial que irá identificar e representar a Gidion e a
Verdes Mares em projetos ligados à segurança do trabalho. As
inscrições podem ser feitas até 12 de novembro. Mais
informações nas recepções das duas empresas, nos murais ou
com o setor de Segurança do Trabalho, no ramal 2123.

Certo dia destes, um colaborador da Verdes Mares pegou
seu uniforme e não percebeu que haviam lhe entregue,
por engano, uma calça feminina. No outro dia vestiu o
uniforme e foi trabalhar. Ao entrar no ônibus, o motorista
e o cobrador já começaram a fazer piada da situação.
Quando chegou na garagem, todos perceberam o
“modelito” do rapaz, que foi obrigado a buscar uma
solução: pegou no
almoxarifado uma
outra calça, desta
vez masculina. O
problema é que a
nova calça era
muito curta (na
canela mesmo) e
gerou ainda mais
zombaria. É, essa
vida de modelo
não é fácil,
amigo!

Exemplo seguido
e ensinado

O destaque deste
mês é o motorista
rodoviário
Everaldo de
Carvalho, da
Verdes Mares,
indicado pelo seu
zelo com o carro.
“Nosso dever é
cuidar da
manutenção do
nosso carro. É um
detalhe que, além
de proporcionar

um ambiente melhor, também soma pontos para nossa vida
profissional”, ensina. Everaldo começou na empresa há seis
anos, como cobrador rodoviário, depois passou para
motorista urbano até chegar na posição em que está.
Aos 25 anos, casado, conta sobre a importância do bom
exemplo: “Aprendi a cuidar do ônibus com o motorista que
trabalhava comigo, agora procuro passar também para o
cobrador que trabalha no meu carro.” Natural de Araquari e
morador de São Francisco do Sul, Everaldo tem a pescaria
como hobby e tira dela a paciência para enfrentar os
desafios do dia-a-dia. “O segredo é deixar os problemas de
lado e trabalhar num ambiente amigável, como numa
família.”

Fashion Week Verdes Mares

Montagem
Coloque numa tábua
um pouco da polenta,
acrescente o recheio e
os pedaços de queijo e
cubra com o restante

da polenta. Sirva em seguida, acompanhada de
salada verde. Se quiser dar um toque especial,
coloque mais do que um tipo de queijo.

Polenta
Ferva água com mais ou
menos uma colher de
sobremesa de sal. Em outra
panela, coloque o fubá, o
óleo e leve ao fogo.
Acrescente a água já
fervendo no fubá. É
importante sempre mexer a
polenta para não empelotar.
Vá acrescentando água
quente e mexendo até

desgrudar da panela e
criar um cascão no
fundo. Não esqueça
de provar o sal.

Modo de fazer

Comece pelo recheio,
colocando numa panela o
bacon, cortado em cubos
grandes. Frite um pouco e
junte a calabresa, a lingüiça
defumada, ambas sem a pele
e cortadas em rodelas, e o
lombo, cortado em cubos
grandes. Frite mais um pouco e
acrescente a cebola em fatias,
deixando dourar um pouco.
Em seguida, acrescente o
tomate, também em fatias,
deixando apenas dar uma leve
murchada. Desligue o fogo e
reserve. Corte o queijo em
cubos, coloque em outro
recipiente, e também reserve.

Recheio:
2 cebolas médias
3 tomates médios maduros,
porém firmes
1 lingüiça colonial defumada
150 gramas de bacon
1 lingüiça calabresa
100 gramas de lombo
defumado
200 gramas de queijo de
sua preferência

Polenta:
3 xícaras de fubá (médio)
1 colher (sopa) de óleo
Água fervente
Sal

Ingredientes

A receita deste mês é uma deliciosa polenta recheada,
trazida pela colega Leila G. Hespanhol da Silveira, da
Qualidade de Vida. O prato serve seis pessoas, anote aí:

Mascote da Segurança

No dia 29 de outubro foi
dada a largada para o

tradicional concurso para
a escolha do cartão de

Natal. As inscrições
podem ser feitas até dia

12 de novembro. O
resultado sai no dia
19 de novembro. O
vencedor ganha
um aparelho
celular Nokia,

com rádio.

Concurso
Cartão de Natal


