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Tempo de Casa
Reconhece a dedicação dos colaboradores que completam 5, 10, 15, 20, 25
anos ou mais de serviços prestados a empresa.

Profissional Nota 10
Como no caso dos profissionais da Manutenção (que recebem a premiação
“Qualidade sobre Rodas”), o “Profissional Nota 10” foi criado para
homenagear colaboradores de outras áreas, avaliando a apresentação
pessoal, pontualidade, disciplina e bom atendimento ao cliente. São
homenageados cobradores e emissores de passagens da Verdes Mares e os
atendentes de guichê, atendentes de terminal, vigilantes, porteiros,
supervisores de vendas e caixas da Gidion.

A festa 20 anos Zero Acidente se
aproxima, e uma comemoração
especial está sendo preparada para
marcar a importante data. Afinal,
menos acidentes significam menos
prejuízos materiais e,
principalmente, mais vidas salvas.
Além do empenho dos motoristas,
os demais profissionais da empresa
também fazem parte desta
conquista. Por isso a festa reúne
várias comemorações e
homenagens.

20 anos Zero Acidentes

Companheirismo
em primeiro lugar
O espírito de equipe muitas vezes tem nome, e um deles certamente pode ser
João Bosco Machado, torneiro-mecânico da Manutenção Matriz. “Sempre
penso que um tem que ajudar o outro, a equipe precisa ter união”, reforça.
Aos 47 anos, 18 deles na Gidion, João tem disposição de sobra: “Trabalho na
solda, mas quando é necessário também faço outros serviços. Até
encanamento de água já consertei”, comenta.
Casado com Maria e pai de Rodrigo, de 22 anos, ele preza o bom
relacionamento com os colegas. “Procuro passar aos mais novos que é preciso
se dedicar ao serviço, fazer o máximo e não criar inimizades”, ensina.

Viva São João! E Santo Antônio, São Pedro...

João: ótimo relacionamento com os colegas

Geral

Tradições
São inúmeras, mas numa
típica festa junina não
podem faltar brincadeiras,
casamento caipira, quadrilha,
uma farta culinária, fogueira,
simpatias envolvendo os
santos, uma boa trilha

sonora, bandeirinhas
e o traje especial,
carregado de muita

diversão.

Data
As celebrações começam
no dia 12 de junho,
véspera do dia de Santo
Antônio, e terminam no
dia 29 do mesmo mês, dia
de São Pedro. Mas o ponto
alto é mesmo entre os dias
23 e 24, dia de São João.

Origem
Chamada inicialmente de
joanina - em homenagem a
São João -, a festa junina
veio dos países católicos
europeus, trazida pelos
portugueses, e logo foi
incorporada aos costumes
dos povos negros e
indígenas.

Na região Sul pode até não parecer, mas as festas juninas são as principais festas populares no Brasil depois do Carnaval.
Além de preservar tradições dos antepassados, as festas juninas são um retrato da diversidade cultural brasileira. Quem saber
um pouquinho mais sobre elas?

Culinária

Modo de fazerModo de fazerModo de fazerModo de fazerModo de fazer
Em uma panela, coloque a água, o adoçante, os cravos, a canela e o
gengibre. Deixe ferver. Adicione o suco de uva e deixe novamente
ferver por mais ou menos 30 a 45 minutos. Sirva quente. Se preferir,
troque o adoçante por 1 xícara (chá) de açúcar. Neste caso, derreta o
açúcar em primeiro lugar, antes de colocar a água na panela.

Um dos principais ingredientes de uma boa festa junina é a culinária típica.
Um delicioso bolo de fubá não pode faltar. Para acompanhar, quentão de
uva, sem álcool. Exprimenta, sô!

Delícias do arraiá

IngredientesIngredientesIngredientesIngredientesIngredientes
4 ovos

2 xícaras (chá) de açúcar
2 xícaras (chá) de trigo
1 xícara (chá) de fubá
3 colheres (sopa) de margarina

1 xícara (chá) de leite
4 colheres (chá) de fermento

Bolo de Fubá

Modo de fazerModo de fazerModo de fazerModo de fazerModo de fazer
Bata as claras em neve, acrescente o açúcar e continue batendo.
Adicione, aos poucos, os demais ingredientes, batendo sempre.
Por último coloque o fermento e bata por mais um minuto.
Despeje a massa numa fôrma untada e deixe assar em forno
médio pré-aquecido por aproximadamente 30 minutos.

IngredientesIngredientesIngredientesIngredientesIngredientes
1 litro de suco de uva
1 xícara de água
1 colher (sopa) de adoçante culinário
4 cravos
2 pedaços de canela em casca
3 fatias finas de gengibre

Lançado em janeiro, o PPR - Programa de Participação nos Resultados 2007 -
da Gidion/Verdes Mares cresce e alcança bons números a cada mês. “Ainda
temos um longo caminho até a meta final, mas o importante é que estamos

trabalhando e o que está sendo realizado vem
surtindo efeito”, comentou o diretor Moacir Bogo,
durante a reunião do PPR no dia 12 de junho.
As boas surpresas vêm dos itens número de
passageiros e consumo de diesel. Neste último a
informação é a chave para o sucesso, por isso têm
sido promovidas palestras sobre condução
econômica. Nesta última reunião o instrutor Luiz
Carlos Santiago, do Senai, repassou conhecimentos
aos motoristas presentes. “A participação de vocês
aqui é fundamental, por isso incentivem os colegas
que ainda não vieram nas reuniões do PPR a
também participar”, destacou Moacir Bogo.

Mesmo com bons números, é preciso
cautela para manter o que foi
conquistado e correr atrás do que
ainda não é o ideal. Os itens custos de
administração e custos de operação,
por exemplo, precisam ser
melhorados. Fique atento a estas
dicas.
• Discuta com a chefia ou gerência as
possibilidades de diminuir despesas e
reduzir custos.
• Apresente sugestões de melhorias.
• Combata o desperdício do uso de
energia elétrica, telefone, material de
expediente, peças e acessórios,
material de limpeza, pneus, viagens e
tempo.
• Conserve os equipamentos,
patrimônio e materiais.
• Procure saber o que as outras áreas
estão fazendo.

Se cada um cumprir com a sua parte
no controle das despesas, todos sairão
ganhando!

Fique de olho

Muitas comemorações em uma grande festa

Meta (km/litro)Meta (km/litro)Meta (km/litro)Meta (km/litro)Meta (km/litro)
3,14
3,25

AcumuladoAcumuladoAcumuladoAcumuladoAcumulado
3,08
3,24

Maio 2007Maio 2007Maio 2007Maio 2007Maio 2007
3,06
3,25

Maio 2006Maio 2006Maio 2006Maio 2006Maio 2006
2,98
3,19

Desempenho do dieselDesempenho do dieselDesempenho do dieselDesempenho do dieselDesempenho do diesel

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresaEmpresa
Gidion
Verdes Mares

Número de passageirosNúmero de passageirosNúmero de passageirosNúmero de passageirosNúmero de passageiros

AcumuladoAcumuladoAcumuladoAcumuladoAcumulado
1,62%

MaioMaioMaioMaioMaio
3,38%

Abr.Abr.Abr.Abr.Abr.
4,63%

Mar.Mar.Mar.Mar.Mar.
-1,09%

Fev.Fev.Fev.Fev.Fev.
-1,88%

Jan.Jan.Jan.Jan.Jan.
3,09%

MetaMetaMetaMetaMeta
1,0%

Culinária
A época é propícia para a
colheita do milho, por isso,
entre as comidas típicas
que integram esta
tradição, destacam-
se a canjica e a
pamonha.

Quentão de Suco de Uva (diet)
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Distorções do
transporte
coletivo
Muitas entidades lutam pelo
barateamento das tarifas de
ônibus urbanos. A principal causa
do alto custo das passagens é a
carga tributária. Mas há outras
razões. Na década de 80 iniciou-
se um movimento pela
implantação da “tarifa social” ou
“tarifa única”. Por tarifa social,
entende-se que seria bancada
pela sociedade, mas na verdade
ela foi “socializada” só entre os
usuários.
Depois vieram as gratuidades, só
que esqueceram de prover a
fonte de custeio para tal
benefício, jogando também esta
conta nas costas dos usuários
pagantes. E a bem da verdade, as
melhorias como bilhetagem
eletrônica, que propiciaram o
pagamento de uma só tarifa para
os deslocamentos na cidade,
também entraram na planilha,
sendo pagas indiretamente pelo
usuário.
Agora é a vez da acessibilidade. A
lei prevê ônibus de piso baixo (30
a 50% mais caros), elevadores e
reserva de espaços próprios em
cem por cento da frota. Mais
aumento de custos, onerando a
tarifa. Gratuidades são, como no
caso dos idosos, desejáveis. Assim
como a acessibilidade. Porém, são
um dever do Estado e não uma
conta a ser paga pelos demais
usuários do ônibus. Alguns
municípios, como Joinville e São
Francisco do Sul, entre outros, já
reduziram o ISS do transporte.
Espera-se a mesma sensibilidade
dos governos estadual e,
principalmente, do governo
federal. E o operador privado
deve corresponder, por sua vez,
com transparência e eficiência -
como a Gidion tem feito.

Moacir BogoMoacir BogoMoacir BogoMoacir BogoMoacir Bogo
DiretorDiretorDiretorDiretorDiretor

Diretoria comemora aniversário
Uma pequena confraternização marcou a comemoração dos 29 anos da atual
diretoria da Gidion/Verdes Mares, no dia 1º de junho. Foi em 1978 que a Gidion
inaugurou um novo ciclo em sua administração, quando assumiram a diretoria
Antenor Bogo, Emendino Roza e Moacir Luiz Bogo. De lá para cá muita coisa
mudou, graças
especialmente à
participação de todos os
colaboradores. Parabéns
à diretoria e a todos que
fazem parte da família
Gidion/Verdes Mares.

Transporte especial para obesos

Confraternização reuniu
diretores, gerentes e

colaboradores do
administrativo

Abel Rocha, Amauri de Oliveira Crizante, Antonio Rudili de Borba
Locatelli, Carlos Alberto Lamin, Elicelia Loch Ignacio de Oliveira,
Eliezer Bispo dos Santos, Fabiano Compagnoni, Gercino da Silva,
Jocimar Telma, Loreni Vieira, Norberto Braatz, Orlando Correia da

Silva e Reverson Cardoso Ferreira passaram de motorista veículo leve comissionado para
motorista veículo leve.
Ademar Schultz, Anesio Lussoli, Antonio Buziquia, Carlos Alberto Malaquias, Carlos
Eduardo Andretta de Souza, Dirceu da Silva Moraes, Jair Becker, Jair de Araujo, Jeferson
Luis Pires Claro, José Ribamar Figueiredo Silva, Luiz Carlos Camargo, Luiz de Oliveira,
Márcio Onofre e Raul Adair Muller passaram de motorista veículo leve para motorista.
Cristiano Correia passou de ajudante de serviços para auxiliar de mecânico.
Osni Jacinto passou de ajudante de serviços para auxiliar de eletricista.
Adilson Correa Gonçalves passou de auxiliar de latoeiro para latoeiro I.
Carlos Hobold passou de vigilante para motorista veículo leve.
Jonatas Jaison Cordeiro passou de porteiro para motorista veículo leve comissionado.

GIDION
Junho

Desde o final de abril, a Associação de
Obesidade Mórbida - Assobesimor - de
Joinville vem buscando garantir o
acesso de pessoas com obesidade
mórbida ao transporte coletivo.
Segundo a Associação, um transporte
adaptado facilita o deslocamento para
consultas médicas ou exames,
especialmente após a liberação das
cirurgias bariátricas em Joinville. Há na
cidade cerca de 800 pessoas na fila de
espera desta cirurgia e que,
teoricamente, utilizariam a facilidade de
um transporte especial.
As empresas já oferecem o Transporte
Eficiente, que atende uma parcela da

população com problemas de
locomoção, no caso os portadores de
deficiências, com a disponibilização de
seis carros adaptados. Câmara de
Vereadores, Prefeitura e empresas de
transporte coletivo vêm discutindo o
assunto, inclusive junto às montadoras,
estudando soluções técnicas de
adaptações em novos carros. Mas não
há dúvida de que este tipo de ação
exigiria novos investimentos, que
acabariam caindo na conta da tarifa
normal. Por isso há a necessidade de
muito estudo entre as empresas e os
órgãos competentes, para apurar a
viabilidade deste novo serviço.

Entusiasmo diário

Zulmar:
“Gosto do que faço e me sinto bem aqui”

A Gidion é parceira, mais uma vez, da
Campanha do Agasalho promovida
pelo SBT/Rede SC. Até o final de
agosto será possível depositar
agasalhos, cobertores, calçados e
qualquer outra doação nas caixas de
recolhimento dos Terminais, Estações
da Cidadania e da própria empresa. Na
medida em que as doações chegam, já
são entregues às instituições,
possibilitando um inverno mais quente
a uma parcela da população carente.
Até o início de junho, a Gidion já havia
arrecadado 965 peças de roupa, 18
peças de roupa de cama e mais 66
pares de calçados, que foram
entregues ao .............(confirmar com
Manu)................... E a
Campanha continua.
Colabore, seja
solidário
doando um
pouco de calor
a quem
precisa!

“Selo Amigo
dessa Idéia”
Por estar sempre em sintonia com a
comunidade e exercendo sua
responsabilidade social, a Gidion
ganhou o “Selo Amigo dessa Idéia”. O
Selo, criado pelo Lar Abdon Batista,
representa as ações de defesa aos
direitos da criança e do
adolescente, e irá
aparecer em diversos
materiais da
empresa. Divulgue
você também esta
idéia!

Ta magrinho, hein?

É o que sente o motorista Zulmar Clementino, do Terminal Itaum, quando vem
para o trabalho na Gidion. Há sete anos Zulmar cumpre sua rotina no trânsito
de Joinville com satisfação: “Temos que procurar manter o bom nível de
trabalho para nós e para a empresa, que nos dá apoio. Sempre utilizo os

recursos que a Gidion nos fornece, e isso me faz muito
bem”. Prova disso é a participação na ginástica laboral e
na fisioterapia, o que vem lhe rendendo melhoras
significativas no estado de saúde.
Aos 54 anos, casado e pai de cinco filhos, Zulmar credita

sua satisfação também à tranqüilidade adquirida
pela prática do orçamento doméstico. “Sempre

administrei bem meu dinheiro e poupei. É
preciso pensar antes como vamos gastar o

valor que recebemos, não importa
qual seja”, ensina. Com esta
prudência ele já garantiu casa
própria, carro e, claro, poupança.
Mas ainda quer conquistar mais um
objetivo com seu trabalho na
Gidion: “Meu plano é comprar uma
chácara depois que me aposentar”.

Humor

Campanha do
Agasalho

A onda da boa forma pegou de vez os
homens. Claro, a saúde em primeiro
lugar, mas a vaidade também aflora...
Um colega aqui da Gidion entrou nessa
de emagrecer e encarou o chá. Era chá
de manhã, de tarde e à noite. Em uma
semana ele já estava faceiro com o
resultado que dizia ter alcançado:
“Emagreci cinco quilos”, contou.

Os amigos desconfiaram da rapidez do
efeito “coscarque”, mas resolveram
entrar na onda. Passaram a falar que,
realmente, a cada dia ele parecia mais
e mais magro. Tudo à base de muita
risada, é claro. Mas se servir de
estímulo ao nosso colega, tudo bem,
né? Que entre em ação o chá
milagroso!
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de manhã, de tarde e à noite. Em uma
semana ele já estava faceiro com o
resultado que dizia ter alcançado:
“Emagreci cinco quilos”, contou.

Os amigos desconfiaram da rapidez do
efeito “coscarque”, mas resolveram
entrar na onda. Passaram a falar que,
realmente, a cada dia ele parecia mais
e mais magro. Tudo à base de muita
risada, é claro. Mas se servir de
estímulo ao nosso colega, tudo bem,
né? Que entre em ação o chá
milagroso!
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PPR vem ganhando forçaPPR vem ganhando forçaPPR vem ganhando forçaPPR vem ganhando forçaPPR vem ganhando força

Tempo de Casa
Reconhece a dedicação dos colaboradores que completam 5, 10, 15, 20, 25
anos ou mais de serviços prestados a empresa.

Profissional Nota 10
Como no caso dos profissionais da Manutenção (que recebem a premiação
“Qualidade sobre Rodas”), o “Profissional Nota 10” foi criado para
homenagear colaboradores de outras áreas, avaliando a apresentação
pessoal, pontualidade, disciplina e bom atendimento ao cliente. São
homenageados cobradores e emissores de passagens da Verdes Mares e os
atendentes de guichê, atendentes de terminal, vigilantes, porteiros,
supervisores de vendas e caixas da Gidion.

A festa 20 anos Zero Acidente se
aproxima, e uma comemoração
especial está sendo preparada para
marcar a importante data. Afinal,
menos acidentes significam menos
prejuízos materiais e,
principalmente, mais vidas salvas.
Além do empenho dos motoristas,
os demais profissionais da empresa
também fazem parte desta
conquista. Por isso a festa reúne
várias comemorações e
homenagens.

20 anos Zero Acidentes

Companheirismo
em primeiro lugar
O espírito de equipe muitas vezes tem nome, e um deles certamente pode ser
João Bosco Machado, torneiro-mecânico da Manutenção Matriz. “Sempre
penso que um tem que ajudar o outro, a equipe precisa ter união”, reforça.
Aos 47 anos, 18 deles na Gidion, João tem disposição de sobra: “Trabalho na
solda, mas quando é necessário também faço outros serviços. Até
encanamento de água já consertei”, comenta.
Casado com Maria e pai de Rodrigo, de 22 anos, ele preza o bom
relacionamento com os colegas. “Procuro passar aos mais novos que é preciso
se dedicar ao serviço, fazer o máximo e não criar inimizades”, ensina.

Viva São João! E Santo Antônio, São Pedro...

João: ótimo relacionamento com os colegas

Geral

Tradições
São inúmeras, mas numa
típica festa junina não
podem faltar brincadeiras,
casamento caipira, quadrilha,
uma farta culinária, fogueira,
simpatias envolvendo os
santos, uma boa trilha

sonora, bandeirinhas
e o traje especial,
carregado de muita

diversão.

Data
As celebrações começam
no dia 12 de junho,
véspera do dia de Santo
Antônio, e terminam no
dia 29 do mesmo mês, dia
de São Pedro. Mas o ponto
alto é mesmo entre os dias
23 e 24, dia de São João.

Origem
Chamada inicialmente de
joanina - em homenagem a
São João -, a festa junina
veio dos países católicos
europeus, trazida pelos
portugueses, e logo foi
incorporada aos costumes
dos povos negros e
indígenas.

Na região Sul pode até não parecer, mas as festas juninas são as principais festas populares no Brasil depois do Carnaval.
Além de preservar tradições dos antepassados, as festas juninas são um retrato da diversidade cultural brasileira. Quem saber
um pouquinho mais sobre elas?

Culinária

Modo de fazerModo de fazerModo de fazerModo de fazerModo de fazer
Em uma panela, coloque a água, o adoçante, os cravos, a canela e o
gengibre. Deixe ferver. Adicione o suco de uva e deixe novamente
ferver por mais ou menos 30 a 45 minutos. Sirva quente. Se preferir,
troque o adoçante por 1 xícara (chá) de açúcar. Neste caso, derreta o
açúcar em primeiro lugar, antes de colocar a água na panela.

Um dos principais ingredientes de uma boa festa junina é a culinária típica.
Um delicioso bolo de fubá não pode faltar. Para acompanhar, quentão de
uva, sem álcool. Exprimenta, sô!

Delícias do arraiá

IngredientesIngredientesIngredientesIngredientesIngredientes
4 ovos

2 xícaras (chá) de açúcar
2 xícaras (chá) de trigo
1 xícara (chá) de fubá
3 colheres (sopa) de margarina

1 xícara (chá) de leite
4 colheres (chá) de fermento

Bolo de Fubá

Modo de fazerModo de fazerModo de fazerModo de fazerModo de fazer
Bata as claras em neve, acrescente o açúcar e continue batendo.
Adicione, aos poucos, os demais ingredientes, batendo sempre.
Por último coloque o fermento e bata por mais um minuto.
Despeje a massa numa fôrma untada e deixe assar em forno
médio pré-aquecido por aproximadamente 30 minutos.

IngredientesIngredientesIngredientesIngredientesIngredientes
1 litro de suco de uva
1 xícara de água
1 colher (sopa) de adoçante culinário
4 cravos
2 pedaços de canela em casca
3 fatias finas de gengibre

Lançado em janeiro, o PPR - Programa de Participação nos Resultados 2007 -
da Gidion/Verdes Mares cresce e alcança bons números a cada mês. “Ainda
temos um longo caminho até a meta final, mas o importante é que estamos

trabalhando e o que está sendo realizado vem
surtindo efeito”, comentou o diretor Moacir Bogo,
durante a reunião do PPR no dia 12 de junho.
As boas surpresas vêm dos itens número de
passageiros e consumo de diesel. Neste último a
informação é a chave para o sucesso, por isso têm
sido promovidas palestras sobre condução
econômica. Nesta última reunião o instrutor Luiz
Carlos Santiago, do Senai, repassou conhecimentos
aos motoristas presentes. “A participação de vocês
aqui é fundamental, por isso incentivem os colegas
que ainda não vieram nas reuniões do PPR a
também participar”, destacou Moacir Bogo.

Mesmo com bons números, é preciso
cautela para manter o que foi
conquistado e correr atrás do que
ainda não é o ideal. Os itens custos de
administração e custos de operação,
por exemplo, precisam ser
melhorados. Fique atento a estas
dicas.
• Discuta com a chefia ou gerência as
possibilidades de diminuir despesas e
reduzir custos.
• Apresente sugestões de melhorias.
• Combata o desperdício do uso de
energia elétrica, telefone, material de
expediente, peças e acessórios,
material de limpeza, pneus, viagens e
tempo.
• Conserve os equipamentos,
patrimônio e materiais.
• Procure saber o que as outras áreas
estão fazendo.

Se cada um cumprir com a sua parte
no controle das despesas, todos sairão
ganhando!

Fique de olho

Muitas comemorações em uma grande festa

Meta (km/litro)Meta (km/litro)Meta (km/litro)Meta (km/litro)Meta (km/litro)
3,14
3,25

AcumuladoAcumuladoAcumuladoAcumuladoAcumulado
3,08
3,24

Maio 2007Maio 2007Maio 2007Maio 2007Maio 2007
3,06
3,25

Maio 2006Maio 2006Maio 2006Maio 2006Maio 2006
2,98
3,19

Desempenho do dieselDesempenho do dieselDesempenho do dieselDesempenho do dieselDesempenho do diesel

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresaEmpresa
Gidion
Verdes Mares

Número de passageirosNúmero de passageirosNúmero de passageirosNúmero de passageirosNúmero de passageiros

AcumuladoAcumuladoAcumuladoAcumuladoAcumulado
1,62%

MaioMaioMaioMaioMaio
3,38%

Abr.Abr.Abr.Abr.Abr.
4,63%

Mar.Mar.Mar.Mar.Mar.
-1,09%

Fev.Fev.Fev.Fev.Fev.
-1,88%

Jan.Jan.Jan.Jan.Jan.
3,09%

MetaMetaMetaMetaMeta
1,0%

Culinária
A época é propícia para a
colheita do milho, por isso,
entre as comidas típicas
que integram esta
tradição, destacam-
se a canjica e a
pamonha.

Quentão de Suco de Uva (diet)


