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Ainda há tempo de salvar o planetaAinda há tempo de salvar o planetaAinda há tempo de salvar o planetaAinda há tempo de salvar o planetaAinda há tempo de salvar o planeta
Não é só pela proximidade do Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, que se ouve falar na preservação do planeta. O
tema se tornou tão importante que informações são passadas todos os dias. Salvar o planeta é a “bola da vez”, por isso, faça
a sua parte. Comece agora!

Vai uma agüinha aí?
Até hoje utilizamos a água de forma
irracional. Mas ela está cada vez mais
escassa, e a principal causa é o
desperdício. Fique ligado:

No trabalho
• Verifique se as luzes estão desligadas ao sair

• Utilize o verso dos papéis para rascunho

No transporte
• Prefira o transporte público

• Para viagens curtas a trabalho ou turismo, vá

   de ônibus

• Use bicicleta ou caminhe para se locomover no

   seu bairro

Em casa
• Use aparelhos com baixo consumo de

   eletricidade

• Saiu, apague a luz

• Substitua as lâmpadas comuns por

   fluorescentes

• Seja rápido no chuveiro

• Não jogue na pia o óleo de fritura usado

• Separe o lixo

• Não desperdice alimentos

Em dia com o meio ambiente

O que você faz para preservar o meio ambiente?

“Planto flores e árvores, e toda a família
separa o lixo para a coleta seletiva.” Valcir
Dias Ferreira, motorista.

“Separo papelão, latinhas e plástico.
Também fiz um reservatório para a água
que sai da máquina de lavar roupa, que
aproveitamos para lavar os banheiros,
calçadas etc.” Elizeu Cardoso, motorista.

“Separamos o lixo e, principalmente,
economizamos água. Para ter uma idéia,
somos em sete e pagamos apenas a taxa
básica de água.” Claudinei S. de Araújo,
porteiro do Terminal Central.

“Não corto árvores, ao contrário, tenho
pés de goiaba, manga e muitas flores em
casa. Também economizamos água e
energia, e meus filhos ganham
recompensa por isso.” Evandro Luiz da
Conceição, motorista.

20 anos Zero Acidentes

Fazer parte do Programa Zero Acidente e ser homenageado é
motivo de muito orgulho para os profissionais do volante. Para
Lourival Firmo, motorista do Terminal Itaum, não é diferente. Ele
guarda seus certificados, botons e outras lembranças
conquistadas nestes oito anos de Gidion. “Além do Zero
Acidente, guardo todos os certificados e diplomas de vários
cursos que já fiz. Pretendo fazer um quadro para colocar todos
juntos na parede”, orgulha-se. Aos 51 anos, ele tem a profissão
como um dos pilares: “Tenho quatro coisas na vida que

considero importantes: a
família, a saúde, Deus e
o trabalho”, enumera.
Para quem nunca se
envolveu em acidente, a
proximidade de uma
grande festa como a dos
20 Anos Zero Acidente é
mais um motivo de
estímulo: “Este ano
também estarei lá, se
Deus quiser”.

• Revisão preventiva de motores, bicos e bombas

   injetoras

• Central de resíduos

• Captação e secagem da areia contaminada

• Uso de opacímetro próprio para controle de

   emissão de gases

• Uso de xampus e detergentes isentos de

   poluentes e contaminantes

Além da utilização do transporte coletivo ser uma alternativa positiva na preservação do meio ambiente, a Gidion também se
preocupa em cada vez mais adotar medidas de responsabilidade ambiental. Em muitos casos a empresa sai na frente até
mesmo da legislação do setor. Confira algumas das principais ações já implementadas.

A partir de junho outras ações entram
em operação:

• Box automatizado para lavação inferior

   dos veículos - BALI

• Reciclagem da água da lavação de ônibus

  - 48.000 litros/dia

• Aproveitamento da água da chuva

• Sondas de pátio para prevenção da

   contaminação do solo

• Tanques de contenção nos depósitos de

   combustível

• Primeira empresa de SC a utilizar diesel

   metropolitano S-500

• Primeira empresa de SC a utilizar biodiesel B-2 – já

   em operação em toda a frota

• Cerca de um bilhão de pessoas passam sede

• Caso o desperdício continue, em 20 anos faltará

   água para 60% do mundo

• O Banco Mundial já afirmou que a água será o

   petróleo do futuro

Orgulho Zero Acidente

Não tem jeito, o instinto maternal
acaba falando mais alto. Foi assim
também com Alcione Mendes de
Carvalho, ajudante de serviços da
Manutenção Itaum. Antes da Gidion,
ela sempre trabalhou em comércio, o
que fazia com que permanecesse
pouco tempo ao lado dos filhos.
“Pedia a Deus que me desse um
emprego onde eu pudesse ter mais
tempo livre para meus filhos. Ele me
atendeu”, conta sobre a vaga na
Gidion, conquistada há cinco anos.

Dificuldades não faltaram na
caminhada de Alcione, de 36 anos.
Entre elas o abandono do marido,
ainda grávida do segundo filho, e um
grave problema de saúde. Sua
história com a Gidion representa,
segundo ela, a conquista de mais
qualidade de vida. “Hoje consigo
trabalhar para sustentar a casa,
almoçar com meus filhos e até levá-
los para a escola”, diz satisfeita a
mãe do pequeno Ruan, de 6 anos, e
Suelen, de 12.

Moacir Bogo
recebe comenda
Ao lado do governador Luiz Henrique da Silveira, do vice-
governador Leonel Pavan, do comandante da 14ª Brigada
de Infantaria Motorizada general Antônio Carlos
Nascimento Krieger e do jornalista Roberto Alves, o
empresário Moacir Luiz Bogo recebeu, em Florianópolis a
comenda “Barriga Verde da Polícia Militar”, por
relevantes serviços prestados à comunidade catarinense.
A cerimônia marcou os 172 anos da Polícia Militar de
Santa Catarina, que também contou com uma
formatura, entrega de medalhas por ato de bravura e
promoção de oficiais e praças.

Homenagem

Não há como negar, o friozinho traz a
vontade de experimentar uma bebida
quentinha, não é mesmo? Pensando
nisso, o espaço de culinária deste mês
apresenta uma receita deliciosamente
simples e na temperatura certa para
este inverno.

Culinária

Chocolate quente
Modo de fazer
Bata todos os ingredientes no liquidificador (menos a
canela) e leve ao fogo em temperatura média até o
líquido ferver e engrossar. Sirva em xícaras e polvilhe com
canela. Se você quiser um sabor ainda mais especial é só
colocar chantily por cima do seu chocolate quente.

Ingredientes
1 litro de leite desnatado
1 lata de leite condensado
4 colheres (sopa) de chocolate em pó
2 colheres (sopa) de amido de milho
Canela em pó para polvilhar
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Promovidos/mudança de categoria

Geral

Segurança

Por dentro do assunto

Cliente

• Adair da Silva Passos, Adilson Arndt,
Clemir Pereira Batista, Eliel Carvalho,
Fabricio Luiz de Andrade, Harry Herbert
Schicatto, Lorivaldo Bastos, Sebastião
Vanderlei da Silva, Sergio Pinto, Sidnei
Torres Vedoveto, Sinezio Oliveira de
Souza Filho e Vanderlei Rosa passaram
de supervisor de terminal para
supervisor de negócios I.
• Alison Venturi, Darlan Scremin, Fabiano

Caderno de Mobilidade traz
mudanças necessárias
Propostas para melhorar a mobilidade urbana na área central de Joinville foram
reunidas pelo Grupo Gestor de Transporte (Gtrans) no Caderno Joinvilense de
Mobilidade, apresentado no dia 15 de maio em reunião aberta ao público (foto).
A implantação das mudanças vai proporcionar mais rapidez e conforto na
circulação da cidade, beneficiando os 150 mil usuários/dia do transporte coletivo,
os serviços de emergência e também os motoristas de automóveis.
Em Joinville, a frota dobrou nos últimos
10 anos. São 15 mil novos automóveis
no trânsito a cada 12 meses. A
preocupação com a preservação do meio
ambiente também demanda ações
rápidas. Um passageiro de carro ocupa
50 vezes mais espaço, gasta 10 vezes
mais energia e emite 13 vezes mais
dióxido de carbono do que um
passageiro de ônibus.

Esforço coletivo dá resultadoResponsabilidade
ambiental
Fica cada vez mais claro perceber
que a responsabilidade ambiental
deixou de ser apenas “coisa do
governo” ou “obrigação das
grandes empresas”. Está aí,
saltando aos nossos olhos, a
urgência de não mais
simplesmente preservar a natureza
e todos os seus recursos, mas de
salvá-la. Quem ainda não se
mexeu para colocar sua casa em
ordem está perdendo
credibilidade. E não é só em
relação às empresas, não. As
pessoas ambientalmente
responsáveis também passam a
ser mal vistas. Afinal, qual sua
reação quando vê alguém
jogando lixo para fora da janela
do carro? Este é só um pequeno
exemplo da falta de educação
ambiental. Educação essa que
começa em casa. Na Gidion e na
Verdes Mares essa consciência
vem crescendo cada vez mais,
haja vista as inúmeras ações
implementadas – algumas sem a
necessidade de regulamentação,
apenas conscientização, e outras
que ainda devem se tornar
realidade em breve. Não perca
tempo. Faça parte você também
deste time responsável!

Moacir BogoMoacir BogoMoacir BogoMoacir BogoMoacir Bogo
DiretorDiretorDiretorDiretorDiretor

• Evanildo da Silva Costa e Everaldo de
Carvalho passaram de motorista para
motorista rodoviário.

Cinto de segurança:
sempre na moda
Seja qual for a época do ano, o clima, o local, não importa, usar o
cinto de segurança é mais do que estar “na moda”. Representa a
segurança e integridade física do motorista e, no caso dos ônibus, de
mais 45 passageiros. Em qualquer imprevisto o motorista deve estar
bem colocado e firme junto ao volante para poder evitar ou até
mesmo minimizar as conseqüências de uma possível colisão.
Nenhuma desculpa é aceitável para a não-utilização do cinto de
segurança. Se ele apresentar problemas de funcionamento ou até
mesmo sujeira, preencha uma Ordem de Serviço e encaminhe para o
setor de Manutenção. Lá será providenciada a verificação e realização
do serviço.
Exerça sua responsabilidade já, use o cinto de segurança!

Sorte grande

Integração na
Vega do Sul
Motoristas da Gidion e da Verdes Mares que
trabalham no fretamento da Vega do Sul
participaram em abril de uma integração de
segurança naquela empresa. O objetivo foi
reforçar a importância das leis de trânsito, as
regras de trânsito interno do Condomínio e
mostrar aos participantes a Campanha do Cinto
de Segurança, que alerta sobre o uso obrigatório
deste equipamento. Como parte da integração,
os motoristas participaram de um café da manhã
de boas-vindas e de uma apresentação sobre a
Vega e o Condomínio, além de fazer uma visita
institucional à fábrica.

Correr? Só de tênis
Profissional do Mês

Aos 43 anos, o motorista do Terminal
Central Cláudio da Cunha esbanja saúde e
disposição. “Corro 15 quilômetros todos os
dias, entre 5h30 e 7h30”, diz. A prática
esportiva já virou um ritual diário que o
prepara para o trabalho. “Adoro dirigir, e me
sinto bastante satisfeito com minha profissão.
Não tem nada melhor do que levantar da
cama e ir fazer o que se gosta”. Casado e pai
de três filhos, Cláudio deixa a corrida apenas
para os treinos físicos, pois no trânsito seu

O ganhador do primeiro caminhão de prêmios da promoção
Caravana de Prêmios Salfer é da Gidion. Genilson da Silva Pereira,
da Manutenção Itaum, teve a sorte grande: “Quando soube que eu
era o ganhador fiquei muito feliz. Estou de casamento marcado
para setembro, e só tínhamos a geladeira. Agora temos os móveis e
muitos outros produtos para a casa”, conta o sortudo. Parabéns!

Por cerca de duas horas os motoristas
receberam orientações sobre direção
econômica, repassadas pelo supervisor
Lourivaldo Bastos, dentro de um ônibus
adaptado para o treinamento. Após a
palestra o veículo circulou pelas ruas para
que os motoristas pudessem conferir na
prática o que tinham acabado de aprender.

Cavalheiro de Brito, Rosnaldo Marinho
Lautere e Valdinei dos Santos passaram de
atendente de terminal para assistente de
supervisor.
• Gilmar Eugênio e Raul Adair Müller
passaram de motorista veículo leve
comissionado para motorista veículo leve.
• Donizete Aparecido dos Santos e Valdir
José de Oliveira passaram de motorista
veículo leve para motorista.

GIDION Maio

• Adriane M. Moreira Hasse passou de
chefe de pessoal para coordenadora de RH.

VERDES MARES Maio

Art. 65 – É obrigatório o uso do cinto de segurança para
condutor e passageiros em todas as vias do território
nacional, salvo em situações regulamentadas pelo Contran
– Conselho Nacional de Trânsito.

Vale lembrar que a não-utilização do cinto de
segurança se constitui em infração grave, o que
acarreta perda de cinco pontos na carteira de
habilitação do condutor e multa de 120 Ufirs –
Unidade Fiscal de Referência.

O que diz a lei de trânsito

lema é paciência. “Sempre repasso a quem
está começando que é preciso ter muita
calma. Tem que saber que imprevistos
acontecem e devemos estar atentos”,
ensina. Segundo ele, o trânsito que enfrenta
há sete anos como motorista da Gidion é o
maior desafio de sua rotina. “Com o
passageiro é fácil de lidar, o difícil mesmo é
encarar o trânsito. Só mesmo com muita
cautela”, finaliza o motorista-atleta. Exemplo
de força de vontade e sabedoria!

Genilson ao receber o
prêmio e no cartaz da Salfer

O relatório de abril do PPR 2007 mostra que o esforço coletivo vem gerando bons resultados.
Novamente as “carinhas verdes” foram maioria, e os destaques ficaram por conta dos itens
“Número de passageiros” e “Consumo Diesel Verdes Mares”. Este último, que tem como
meta 3,25 km por litro, alcançou no mês de abril 3,30 km por litro. Apesar de no período
acumulado – janeiro a abril – ainda estar abaixo da meta, o consumo de diesel na Verdes
Mares representou a virada positiva após treinamentos, palestras e a dedicação de todos.
E o investimento continua. No mês de maio foram realizados treinamentos práticos para os

motoristas.



2 3

Artigo De olho no PPR

Promovidos/mudança de categoria

Geral

Segurança

Por dentro do assunto

Cliente

• Adair da Silva Passos, Adilson Arndt,
Clemir Pereira Batista, Eliel Carvalho,
Fabricio Luiz de Andrade, Harry Herbert
Schicatto, Lorivaldo Bastos, Sebastião
Vanderlei da Silva, Sergio Pinto, Sidnei
Torres Vedoveto, Sinezio Oliveira de
Souza Filho e Vanderlei Rosa passaram
de supervisor de terminal para
supervisor de negócios I.
• Alison Venturi, Darlan Scremin, Fabiano

Caderno de Mobilidade traz
mudanças necessárias
Propostas para melhorar a mobilidade urbana na área central de Joinville foram
reunidas pelo Grupo Gestor de Transporte (Gtrans) no Caderno Joinvilense de
Mobilidade, apresentado no dia 15 de maio em reunião aberta ao público (foto).
A implantação das mudanças vai proporcionar mais rapidez e conforto na
circulação da cidade, beneficiando os 150 mil usuários/dia do transporte coletivo,
os serviços de emergência e também os motoristas de automóveis.
Em Joinville, a frota dobrou nos últimos
10 anos. São 15 mil novos automóveis
no trânsito a cada 12 meses. A
preocupação com a preservação do meio
ambiente também demanda ações
rápidas. Um passageiro de carro ocupa
50 vezes mais espaço, gasta 10 vezes
mais energia e emite 13 vezes mais
dióxido de carbono do que um
passageiro de ônibus.

Esforço coletivo dá resultadoResponsabilidade
ambiental
Fica cada vez mais claro perceber
que a responsabilidade ambiental
deixou de ser apenas “coisa do
governo” ou “obrigação das
grandes empresas”. Está aí,
saltando aos nossos olhos, a
urgência de não mais
simplesmente preservar a natureza
e todos os seus recursos, mas de
salvá-la. Quem ainda não se
mexeu para colocar sua casa em
ordem está perdendo
credibilidade. E não é só em
relação às empresas, não. As
pessoas ambientalmente
responsáveis também passam a
ser mal vistas. Afinal, qual sua
reação quando vê alguém
jogando lixo para fora da janela
do carro? Este é só um pequeno
exemplo da falta de educação
ambiental. Educação essa que
começa em casa. Na Gidion e na
Verdes Mares essa consciência
vem crescendo cada vez mais,
haja vista as inúmeras ações
implementadas – algumas sem a
necessidade de regulamentação,
apenas conscientização, e outras
que ainda devem se tornar
realidade em breve. Não perca
tempo. Faça parte você também
deste time responsável!

Moacir BogoMoacir BogoMoacir BogoMoacir BogoMoacir Bogo
DiretorDiretorDiretorDiretorDiretor

• Evanildo da Silva Costa e Everaldo de
Carvalho passaram de motorista para
motorista rodoviário.

Cinto de segurança:
sempre na moda
Seja qual for a época do ano, o clima, o local, não importa, usar o
cinto de segurança é mais do que estar “na moda”. Representa a
segurança e integridade física do motorista e, no caso dos ônibus, de
mais 45 passageiros. Em qualquer imprevisto o motorista deve estar
bem colocado e firme junto ao volante para poder evitar ou até
mesmo minimizar as conseqüências de uma possível colisão.
Nenhuma desculpa é aceitável para a não-utilização do cinto de
segurança. Se ele apresentar problemas de funcionamento ou até
mesmo sujeira, preencha uma Ordem de Serviço e encaminhe para o
setor de Manutenção. Lá será providenciada a verificação e realização
do serviço.
Exerça sua responsabilidade já, use o cinto de segurança!

Sorte grande

Integração na
Vega do Sul
Motoristas da Gidion e da Verdes Mares que
trabalham no fretamento da Vega do Sul
participaram em abril de uma integração de
segurança naquela empresa. O objetivo foi
reforçar a importância das leis de trânsito, as
regras de trânsito interno do Condomínio e
mostrar aos participantes a Campanha do Cinto
de Segurança, que alerta sobre o uso obrigatório
deste equipamento. Como parte da integração,
os motoristas participaram de um café da manhã
de boas-vindas e de uma apresentação sobre a
Vega e o Condomínio, além de fazer uma visita
institucional à fábrica.

Correr? Só de tênis
Profissional do Mês

Aos 43 anos, o motorista do Terminal
Central Cláudio da Cunha esbanja saúde e
disposição. “Corro 15 quilômetros todos os
dias, entre 5h30 e 7h30”, diz. A prática
esportiva já virou um ritual diário que o
prepara para o trabalho. “Adoro dirigir, e me
sinto bastante satisfeito com minha profissão.
Não tem nada melhor do que levantar da
cama e ir fazer o que se gosta”. Casado e pai
de três filhos, Cláudio deixa a corrida apenas
para os treinos físicos, pois no trânsito seu

O ganhador do primeiro caminhão de prêmios da promoção
Caravana de Prêmios Salfer é da Gidion. Genilson da Silva Pereira,
da Manutenção Itaum, teve a sorte grande: “Quando soube que eu
era o ganhador fiquei muito feliz. Estou de casamento marcado
para setembro, e só tínhamos a geladeira. Agora temos os móveis e
muitos outros produtos para a casa”, conta o sortudo. Parabéns!

Por cerca de duas horas os motoristas
receberam orientações sobre direção
econômica, repassadas pelo supervisor
Lourivaldo Bastos, dentro de um ônibus
adaptado para o treinamento. Após a
palestra o veículo circulou pelas ruas para
que os motoristas pudessem conferir na
prática o que tinham acabado de aprender.

Cavalheiro de Brito, Rosnaldo Marinho
Lautere e Valdinei dos Santos passaram de
atendente de terminal para assistente de
supervisor.
• Gilmar Eugênio e Raul Adair Müller
passaram de motorista veículo leve
comissionado para motorista veículo leve.
• Donizete Aparecido dos Santos e Valdir
José de Oliveira passaram de motorista
veículo leve para motorista.

GIDION Maio

• Adriane M. Moreira Hasse passou de
chefe de pessoal para coordenadora de RH.

VERDES MARES Maio

Art. 65 – É obrigatório o uso do cinto de segurança para
condutor e passageiros em todas as vias do território
nacional, salvo em situações regulamentadas pelo Contran
– Conselho Nacional de Trânsito.

Vale lembrar que a não-utilização do cinto de
segurança se constitui em infração grave, o que
acarreta perda de cinco pontos na carteira de
habilitação do condutor e multa de 120 Ufirs –
Unidade Fiscal de Referência.

O que diz a lei de trânsito

lema é paciência. “Sempre repasso a quem
está começando que é preciso ter muita
calma. Tem que saber que imprevistos
acontecem e devemos estar atentos”,
ensina. Segundo ele, o trânsito que enfrenta
há sete anos como motorista da Gidion é o
maior desafio de sua rotina. “Com o
passageiro é fácil de lidar, o difícil mesmo é
encarar o trânsito. Só mesmo com muita
cautela”, finaliza o motorista-atleta. Exemplo
de força de vontade e sabedoria!

Genilson ao receber o
prêmio e no cartaz da Salfer

O relatório de abril do PPR 2007 mostra que o esforço coletivo vem gerando bons resultados.
Novamente as “carinhas verdes” foram maioria, e os destaques ficaram por conta dos itens
“Número de passageiros” e “Consumo Diesel Verdes Mares”. Este último, que tem como
meta 3,25 km por litro, alcançou no mês de abril 3,30 km por litro. Apesar de no período
acumulado – janeiro a abril – ainda estar abaixo da meta, o consumo de diesel na Verdes
Mares representou a virada positiva após treinamentos, palestras e a dedicação de todos.
E o investimento continua. No mês de maio foram realizados treinamentos práticos para os

motoristas.



Maio 2007 - Nº 108

Eu e a Gidion

4

Força Força Força Força Força femininafemininafemininafemininafeminina

Ainda há tempo de salvar o planetaAinda há tempo de salvar o planetaAinda há tempo de salvar o planetaAinda há tempo de salvar o planetaAinda há tempo de salvar o planeta
Não é só pela proximidade do Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, que se ouve falar na preservação do planeta. O
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Vai uma agüinha aí?
Até hoje utilizamos a água de forma
irracional. Mas ela está cada vez mais
escassa, e a principal causa é o
desperdício. Fique ligado:

No trabalho
• Verifique se as luzes estão desligadas ao sair

• Utilize o verso dos papéis para rascunho

No transporte
• Prefira o transporte público

• Para viagens curtas a trabalho ou turismo, vá

   de ônibus

• Use bicicleta ou caminhe para se locomover no

   seu bairro

Em casa
• Use aparelhos com baixo consumo de

   eletricidade

• Saiu, apague a luz

• Substitua as lâmpadas comuns por

   fluorescentes

• Seja rápido no chuveiro

• Não jogue na pia o óleo de fritura usado

• Separe o lixo

• Não desperdice alimentos

Em dia com o meio ambiente

O que você faz para preservar o meio ambiente?

“Planto flores e árvores, e toda a família
separa o lixo para a coleta seletiva.” Valcir
Dias Ferreira, motorista.

“Separo papelão, latinhas e plástico.
Também fiz um reservatório para a água
que sai da máquina de lavar roupa, que
aproveitamos para lavar os banheiros,
calçadas etc.” Elizeu Cardoso, motorista.

“Separamos o lixo e, principalmente,
economizamos água. Para ter uma idéia,
somos em sete e pagamos apenas a taxa
básica de água.” Claudinei S. de Araújo,
porteiro do Terminal Central.

“Não corto árvores, ao contrário, tenho
pés de goiaba, manga e muitas flores em
casa. Também economizamos água e
energia, e meus filhos ganham
recompensa por isso.” Evandro Luiz da
Conceição, motorista.

20 anos Zero Acidentes

Fazer parte do Programa Zero Acidente e ser homenageado é
motivo de muito orgulho para os profissionais do volante. Para
Lourival Firmo, motorista do Terminal Itaum, não é diferente. Ele
guarda seus certificados, botons e outras lembranças
conquistadas nestes oito anos de Gidion. “Além do Zero
Acidente, guardo todos os certificados e diplomas de vários
cursos que já fiz. Pretendo fazer um quadro para colocar todos
juntos na parede”, orgulha-se. Aos 51 anos, ele tem a profissão
como um dos pilares: “Tenho quatro coisas na vida que

considero importantes: a
família, a saúde, Deus e
o trabalho”, enumera.
Para quem nunca se
envolveu em acidente, a
proximidade de uma
grande festa como a dos
20 Anos Zero Acidente é
mais um motivo de
estímulo: “Este ano
também estarei lá, se
Deus quiser”.

• Revisão preventiva de motores, bicos e bombas

   injetoras

• Central de resíduos

• Captação e secagem da areia contaminada

• Uso de opacímetro próprio para controle de

   emissão de gases

• Uso de xampus e detergentes isentos de

   poluentes e contaminantes

Além da utilização do transporte coletivo ser uma alternativa positiva na preservação do meio ambiente, a Gidion também se
preocupa em cada vez mais adotar medidas de responsabilidade ambiental. Em muitos casos a empresa sai na frente até
mesmo da legislação do setor. Confira algumas das principais ações já implementadas.

A partir de junho outras ações entram
em operação:

• Box automatizado para lavação inferior

   dos veículos - BALI

• Reciclagem da água da lavação de ônibus

  - 48.000 litros/dia

• Aproveitamento da água da chuva

• Sondas de pátio para prevenção da

   contaminação do solo

• Tanques de contenção nos depósitos de

   combustível

• Primeira empresa de SC a utilizar diesel

   metropolitano S-500

• Primeira empresa de SC a utilizar biodiesel B-2 – já

   em operação em toda a frota

• Cerca de um bilhão de pessoas passam sede

• Caso o desperdício continue, em 20 anos faltará

   água para 60% do mundo

• O Banco Mundial já afirmou que a água será o

   petróleo do futuro

Orgulho Zero Acidente

Não tem jeito, o instinto maternal
acaba falando mais alto. Foi assim
também com Alcione Mendes de
Carvalho, ajudante de serviços da
Manutenção Itaum. Antes da Gidion,
ela sempre trabalhou em comércio, o
que fazia com que permanecesse
pouco tempo ao lado dos filhos.
“Pedia a Deus que me desse um
emprego onde eu pudesse ter mais
tempo livre para meus filhos. Ele me
atendeu”, conta sobre a vaga na
Gidion, conquistada há cinco anos.

Dificuldades não faltaram na
caminhada de Alcione, de 36 anos.
Entre elas o abandono do marido,
ainda grávida do segundo filho, e um
grave problema de saúde. Sua
história com a Gidion representa,
segundo ela, a conquista de mais
qualidade de vida. “Hoje consigo
trabalhar para sustentar a casa,
almoçar com meus filhos e até levá-
los para a escola”, diz satisfeita a
mãe do pequeno Ruan, de 6 anos, e
Suelen, de 12.

Moacir Bogo
recebe comenda
Ao lado do governador Luiz Henrique da Silveira, do vice-
governador Leonel Pavan, do comandante da 14ª Brigada
de Infantaria Motorizada general Antônio Carlos
Nascimento Krieger e do jornalista Roberto Alves, o
empresário Moacir Luiz Bogo recebeu, em Florianópolis a
comenda “Barriga Verde da Polícia Militar”, por
relevantes serviços prestados à comunidade catarinense.
A cerimônia marcou os 172 anos da Polícia Militar de
Santa Catarina, que também contou com uma
formatura, entrega de medalhas por ato de bravura e
promoção de oficiais e praças.

Homenagem

Não há como negar, o friozinho traz a
vontade de experimentar uma bebida
quentinha, não é mesmo? Pensando
nisso, o espaço de culinária deste mês
apresenta uma receita deliciosamente
simples e na temperatura certa para
este inverno.

Culinária

Chocolate quente
Modo de fazer
Bata todos os ingredientes no liquidificador (menos a
canela) e leve ao fogo em temperatura média até o
líquido ferver e engrossar. Sirva em xícaras e polvilhe com
canela. Se você quiser um sabor ainda mais especial é só
colocar chantily por cima do seu chocolate quente.

Ingredientes
1 litro de leite desnatado
1 lata de leite condensado
4 colheres (sopa) de chocolate em pó
2 colheres (sopa) de amido de milho
Canela em pó para polvilhar


