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Valeu o empenho e o
comprometimento

O segredo do sucesso está no planejamento familiar

O PPR continua em 2008,
contando com a participação

dos colaboradores para reduzir
gastos globais da empresa. As

metas foram adequadas a partir
da avaliação do desempenho
neste primeiro ano e serão
apresentadas em janeiro à

comissão de representantes dos
colaboradores e ao sindicato da

categoria.

Todos os colaboradores da Gidion e Verdes Mares vão
receber 22,2% do salário base como prêmio do
Programa de Participação nos Resultados – PPR em
2007. Embora algumas metas não tenham alcançado
100%, os percentuais atingidos permitem o pagamento
parcial do prêmio conforme regulamento, o diretor
Moacir Bogo disse que o resultado foi extremamente
positivo, por ser o primeiro ano do programa. “A
maioria das empresas não consegue pagar o PPR já no

primeiro ano. Outra vitória é sermos a primeira empresa
de transporte coletivo a implantar o PPR”, destacou
Bogo. O prêmio será pago na reunião do PPR em
fevereiro de 2008.
O balanço do PPR foi apresentado pelo diretor, na
abertura da palestra Educação Financeira, ministrada
por Luiz Carlos Peretti, no dia 11 de dezembro, no
auditório do Colégio Elias Moreira. A programação faz
parte das atividades do Programa.

Como fica
em 2008

O motorista da Gidion José Varella da Silva saiu da
palestra motivado a economizar. “Acredito que as
informações recebidas serão bastante úteis para
minha família. Com planejamento todos nós
podemos economizar”, garantiu José.

é possível economizar e comprar à
vista”, explicou Peretti.
O segredo está no orçamento familiar
planejado. “Sua riqueza não depende
de quanto você ganha, mas de quanto
você gasta ou com o que você faz com
aquilo que ganha”, assinalou o
palestrante.

Facilidade para obter crédito,
inexperiência para organizar as próprias
contas e a inclinação para as compras
são os principais motivos que levam
85% da população a gastar mais do que

ganha. Os dados foram apresentados
por Luiz Carlos Peretti, do Instituto
Stringhini durante a palestra Educação
Financeira. Ele alertou, com exemplos,
sobre os juros pagos em compras feitas

no crediário. A recomendação
é evitar compras a prazo.
“Com a compra programada,
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Artigo Geral

Qualidade comprovada,
mais uma vez
A Fundação Carlos
Alberto Vanzolini,
organismo certificador,
comprovou que o
Sistema da Qualidade
da Gidion cumpre
integralmente todos os
requisitos da norma da
ISO 9001:2000
aplicáveis à empresa. A
segunda auditoria externa de acompanhamento, realizada nos dias 12 e 13 de
dezembro, não apresentou nenhuma não-conformidade ou observação.
No final da auditoria João Roberto Marino, responsável pela auditoria disse que o
ponto forte da empresa é a organização e o comprometimento de todos. “Os
programas motivacionais implantados pela empresa geram a qualidade de vida dos
colaboradores”, destacou.
Mais uma vez, mérito de todos os colaboradores.

Motivos para
comemorar
O ano de 2007 foi de muito trabalho
e resultados positivos para todos nós
que integramos a empresa. Acredito
que o Programa de Participação nos
Resultados - PPR seja o que melhor
representa nossa trajetória, pelo
empenho e envolvimento dos
colaboradores e pelo aprendizado:
sempre podemos fazer melhor. O
aniversário de 40 anos da Gidion e
20 anos do Programa Zero Acidente
foram motivos de comemoração nas
duas festas realizadas em setembro.
A conquista, pelo 5º ano
consecutivo, do Selo Empresa Cidadã
de Joinville 2007 também foi motivo
de celebração. Nesse balanço, não
podemos deixar de citar as ações
voltadas à proteção do meio-
ambiente, a ampliação da equipe
responsável pela qualidade vida dos
colaboradores e a inauguração da
clínica de fisioterapia na empresa.
Novos desafios nos esperam em
2008 em todos os programas da
empresa. Para superá-los, precisamos
contar com o comprometimento de
todos, manter o foco em nossas
metas, sem esquecer os cuidados
para prevenir e manter a saúde.

Moacir BogoMoacir BogoMoacir BogoMoacir BogoMoacir Bogo
DiretorDiretorDiretorDiretorDiretor

Assembléia
elogia empresa
A Assembléia Legislativa do Estado
cumprimentou a diretoria e
funcionários da Gidion pelo
recebimento do Selo Empresa
Cidadã em Joinville em 2007.
O requerimento, sugerido pelo
deputado Nilson Gonçalves e
apresentado na sessão do dia 12,
destaca que a Gidion “vem
prestando relevantes serviços para o
desenvolvimento e progresso de
Joinville e região Norte Catarinense”.

Marcos Vinícius da Silva, aluno da
Escola Bolshoi de Joinville durante
visita ao diretor
da empresa
Moacir Bogo,
dia 18 de
dezembro.
Marcos conta
com o apoio da
Gidion para
estudar na
Escola Bolshoi.

Jornalistas de Joinville foram
convidados a conhecer as ações
recentes focadas na proteção ao meio
ambiente e na qualidade de vida. O
grupo foi recebido pela diretoria.

Promovidos/Mudança de Categoria

Gidion janeiro

Adão Ademir Martins passa de lavador para manobrista.
Aldolirio Pitz e Erico Florentino Filho passam de motorista veículo leve
comissionado para motorista veículo leve.
Fabiano Cavalheiro de Brito passa de assistente de supervisor para
controlador operacional.
Gilson Gabriel e Giovani Silva passam de motorista veículo leve para motorista.
Rubemar José dos Santos passa de ajudante de serviços para motorista veículo
leve comissionado.

Verdes Mares dezembro

Elias Matoso passa de auxiliar de mecânico para mecânico
Luiz Carlos Gonçalves passa de porteiro para cobrador rodoviário

Colaboradores acompanham o encerramento da auditoria

Cultura Imprensa
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Ano novo, vida nova. A frase é antiga e resume o desejo da maioria das pessoas. Mas uma vida nova não cai do céu. É
preciso, em primeiro lugar, ter claro aonde se quer chegar, definir os meios e ações para a conquista dos objetivos. E
você já sabe quais os principais desafios de 2008 para a caminhada de uma vida mais feliz?

Estudar para crescer
Durante uma reunião na empresa,
Orivaldo dos Santos, mecânico,
ouviu o seguinte recado do diretor
Moacir Bogo: é preciso estudar
para crescer profissionalmente e
atender às exigências do mercado
de trabalho. A dica foi decisiva
para que ele fizesse o curso
técnico em automobilística.
Fechou 2007 com o diploma na
mão. “Agora quero partir para um curso superior de
tecnólogo ou engenharia. A empresa espera contar com
profissionais cada vez mais qualificados para atender bem
suas demandas e seus clientes”, relata Orivaldo.
Há quatro anos na Gidion, ele disse que gosta da sua
profissão e das condições que a empresa oferece aos
funcionários, tanto para a realização do trabalho, como nos
programas promovidos. “Além disso, ela está próxima e nos
apóia nos momentos de dificuldade, para que tenhamos
tranqüilidade e qualidade de vida”, destaca Orivaldo.

• Antes de comprar, verifique quais os produtos do ano
anterior podem ser reaproveitados.

• Pesquise os preços em diversos locais
• Avalie a qualidade, o preço que também atendam às

necessidades escolares, com economia.
• Evite levar os filhos na hora da compra, para evitar

“pressões”.
• Evite produtos, de formatos diferentes e com aromas, que

podem induzir as crianças mais novas a comê-las.
• Não esqueça: o sindicato tem uma grande variedade de

material escolar para atender seus associados.
Fontes: www.poupaclique.ig.com.br
Livro Aprenda a cuidar do seu dinheiro, de Luiz Carlos Peretti

Orçamento Pessoal e Doméstico

“Meu maior desafio em 2008 é
aproveitar bem a oportunidade que
empresa me deu, desempenhando bem
minhas atribuições no cargo de
motorista e ganhar experiência para
estar qualificado a dirigir ônibus
maiores.” Geovane
Deonisio Kraisch,
que passou em
dezembro de
atendente de
guichê a motorista
do Pega Fácil

“Tenho três metas para 2008: fazer
minha carteira de motorista, um
curso técnico de eletricista e ajudar
minha esposa a arrumar um
emprego. O ano que passou foi
bom, mas depende de mim para

que os próximos
sejam
melhores.”
Cristiano
Correia, auxiliar
de mecânico,
Manutenção
Gidion

Qual seu principal desafio para 2008?

“2007 foi um
ano muito
bom na minha
vida pessoal,
profissional e
material.
Espero que o
próximo seja
melhor ainda.

Gosto muito de trabalhar na
Gidion e acredito que com as
reformas do Terminal vai ficar
ainda melhor.” José de Oliveira,
vigilante Terminal Sul

“Estou com muita expectativa de um ano cheio de novidades. Depois de 7 anos voltei a
estudar e quero aproveitar bem essa oportunidade. A empresa nos incentiva a estudar e meu
desejo é crescer profissionalmente.” Jonathan Kath, cobrador rodoviário da Verdes Mares São
Francisco, um dos 51 aprovados, entre cerca de 500 inscritos em teste de seleção para o
curso técnico em enfermagem do Programa Educação e Empregabilidade

É hora da compra
do material escolar
No mês de fevereiro começa o ano letivo 2008. Com ele a
compra do material escolar dos filhos. Mas é preciso ter
muito cuidado para não fazer exageros e não se deixar levar
pelas facilidades do crediário. Lembre-se, dê preferência pela
compra à vista. Confira algumas dicas:

Eu e a Gidion

Geral
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Sonho
realizado
Edenir Angelo da Silva tinha um sonho:
ser motorista. Desde criança gostava de
sentar no primeiro banco do ônibus
para observar o trabalho do motorista.
Quando trabalhava de cobrador, sempre
que podia, ficava olhando como o
motorista dirigia. “A empresa me
ofereceu a oportunidade de ser
motorista e realizou meu sonho. Sou
muito feliz em estar fazendo aquilo que
mais gosto. Além disso, a Gidion dá as
melhores condições para realizarmos
nosso trabalho”, conta Edenir, com
entusiasmo.
A felicidade que sente, Edenir transmite
aos colegas, clientes e familiares. O filho
Gabriel, 10 anos, também sonha em ser
motorista. “Ele vê que sou uma pessoa
feliz e realizada com o meu trabalho. O
meu desempenho profissional é fruto
das oportunidades que Gidion oferece,
com treinamentos e programas que
incentivam a trabalharmos com
empenho e dedicação”, garante Edenir.

Arte nos Terminais

Os Terminais de Ônibus e Estações da Cidadania mais uma vez receberam os
grupos de Terno de Reis para mostrar à população de Joinville a tradição trazida
para o Brasil pelos colonizadores luso-açorianos. As apresentações aconteceram
de 17 a 21 de dezembro dentro dos terminais e estações.

Do dia 11 de novembro a 15 de janeiro, os usuários do transporte coletivo
puderam conferir a 2ª Arte nos Terminais Urbanos de Joinville - Mobilidade e
Interferência. A exposição foi promovida pela Associação dos Artistas Plásticos de
Joinville (AAPLAJ) com o apoio da Fundação Cultural de Joinville.
Os usuários conheceram os trabalhos dos artistas joinvilenses Roseli Ritzmann,
Gleici E.S. Kannenberg, Edgar de Bessa, Márcia Camargo, Lílian Busse, Carlos
Franzói, Sonia Rosa e Tiago de Sousa.

Comunidade

Culinária

De dar água na boca
Só de lembrar o cheirinho da
galinha caipira preparada
por Elvira, esposa de Antonio
Ventura, motorista da
Gidion, dá água na boca. A
receita ela aprendeu com a
mãe. Há sete anos, todas as
quartas-feiras, Elvira prepara
o prato na lanchonete da
família, no bairro Escolinha.
Na maioria das vezes, os
moradores vêm buscar para
saborear em casa,

acompanhada de arroz branco, farofa e aipim também preparados por ela.

Galinha caipira

1 galinha caipira
1 cebola
Alho, tempero verde, sal e pimenta a gosto

Aipim para acompanhamento
Uma opção para acompanhar a galinha é aipim com bacon. Frite um pouco de
bacon, acrescente farinha de mandioca, cebola e tempero verde. Deixe fritar
bem e coloque o aipim já cozido, misturando bem até formar um purê.

Preparo
Leve ao fogo a galinha em pedaços com alho, sal
e pimenta a gosto. Não precisa colocar azeite. Deixe
dourar, colocando água sempre que necessário. Quando estiver bem
dourada, coloque a cebola e o tempero verde. Deixe fritar bem até formar o
molho. Para isso vá acrescentando água aos poucos.


