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A praticidade é o 
grande segredo 
da receita desse 
mês. A dica é 
de Terezinha, 

esposa de 
Junípero Cornélio Zanluca, 
motorista da Estação 
Guanabara. Além de ser rápido 
e fácil de fazer, o rocambole 
de carne moída preparado por 
Terezinha é uma delícia e agrada 
toda a família. Para acompanhar 
ela recomenda arroz branco e 
salada a gosto.

Culinária


Prestativo, dedicado, um exemplo para os colegas. Assim é conhecido José Varela 
da Silva, motorista da Gidion. Já são 28 anos na empresa nos cargos de motorista 
e fiscal. E ele nem pensa em parar, pelo contrário, o trabalho é sua vida. “A 
empresa é uma escola. Aprendi e aprendo todos os dias com os colegas e com as 
pessoas que convivemos no dia-a-dia”, relata José Varela.
Uma das principais lições é o aprendizado da paciência e do bom relacionamento.

José Varela conta que já transmitiu 
seus conhecimentos sobre o 
trabalho e da empresa para muitos 
colegas. Entre eles está seu filho 
Vanderlei, que trabalha como 
fiscal. “Tenho muito orgulho de 
ver que posso ensinar e também 
aprender todos os dias. Quem está 
na Gidion, está bem empregado. As 
condições de trabalho são ótimas e 
os benefícios também”.






“Ao receber o PPR, a turma se deu conta da grandeza 
do projeto e vai se integrar ainda mais. O bom do 
programa é que ele incentiva o trabalhador e que a 
gente ainda consegue colocar em prática, em casa, tudo 
o que aprende aqui no trabalho”, registra o motorista 
Pascásio da Rosa, 53 anos, que faz a linha Willi Tilp. 
Pascásio integrou a comissão do PPR ano passado e foi 
reeleito para a gestão 2008. Maurício Daniel Pofahl, 
auxiliar de mecânico, foi um dos colaboradores a 
receber o cheque simbólico do PPR. “O pagamento do 
PPR é o retorno do trabalho de todos para melhorar 
processos e economizar recursos. Um dinheiro a mais 
sempre ajuda no nosso dia-a-dia”, garantiu.

Modo de preparo
Misture a carne moída e o creme de cebola. 
Coloque a mistura em cima de um plástico para 
poder enrolar e abra com as mãos. Recheie com 
queijo a gosto. Com a ponta do plástico enrole 
para formar um rocambole. Conforme for enrolando vá tirando o plástico. Coloque o 
rocambole em um refratário e leve ao forno em temperatura média por 40 minutos.


• 1 kg de carne moída 
• 2 pacotes de sopa de cebola 
• Queijo fatiado

No dia 9 de março Joinville 
comemora 157 anos de fundação. 
A cidade vai celebrar a data com 
programação variada. Conheça um 
pouco sobre a cidade.


Você sabia que Joinville foi dote da 
princesa Francisca Carolina, irmã 
do imperador Pedro II? Ela casou 
com o príncipe de Joinville, François 
Ferdinand Philipe - filho de Louis 
Philipe, rei da França. O casal não 
chegou a conhecer a terra.


Terceiro pólo industrial da Região 
Sul, Joinville conta com quase 500 
mil habitantes. É a cidade mais rica, 
populosa e industrializada de Santa 
Catarina. Também são destaques da 
sua economia: indústria de alimentos 
e bebidas, madeireira, gráfica, 
comércio, serviços e turismo.

Casa cheia. O clima era de animação e 
alegria. Assim foi o dia 12 de fevereiro, 
data do pagamento do primeiro ano do 
Programa de Participação de Resultados 
(PPR) do Grupo Gidion. Os colaboradores 
receberam 22,20% do salário mensal. 
O diretor Moacir Bogo disse que a 
distribuição do PPR é um novo marco 
na história da empresa. “Considero 
tão importante quanto os 40 anos da 
empresa, completos no ano passado. É 
uma conquista de todos, pela dedicação e 
competência, responsáveis pelos resultados 
alcançados”, enfatizou. A cerimônia com a 
entrega simbólica dos cheques aconteceu 
no auditório do Colégio Elias Moreira. Após 
a solenidade, os funcionários refletiram 
sobre vários temas por intermédio das 
apresentações do grupo Dionisos Teatro.
O pagamento é um bom extra para o 
começo de ano, quando é preciso arcar com 
os gastos em material escolar dos filhos, 
IPTU e outros impostos.



Fevereiro 2008 - Nº 117

Evento comemorou a distribuição do PPR

Pascásio 

Maurício



Geral


A Gidion mais uma vez sai na frente 
e inova ao realizar testes com o 
equipamento Puradyn – um filtro 
que mantém o óleo com as mesmas 
características originais e prolonga a vida 
do equipamento. Importado dos Estados 
Unidos, o filtro já está em teste em dois 
ônibus da empresa. 
De acordo com Renato Protti Filho, 
gerente de manutenção, o filtro prevê a 
redução de 80% no consumo de óleo, 
estende a vida útil dos motores e elimina 
a área necessária para estocagem de 
produto usado. “Em decorrência disso 

teremos uma diminuição nas paradas 
dos veículos para troca de óleo e menor 
tempo de manutenção”, destaca. 
Inicialmente, a análise de óleo está 
sendo feita a cada 10 mil quilômetros 
de rodagem. A informação é de que 
na Colômbia existem veículos que já 
rodaram 600 mil quilômetros com o 
equipamento, sem a necessidade de 
troca do óleo, apenas com reposição e 
troca de filtro. Esta matéria teve grande 
repercussão e está no site da NTU 
- (Associação Nacional das Empresas de 
Transportes Urbanos).

Roseni, Maurício, 

Givanilton, Edson e 

Moacir Bogo

Érico, Pascásio, Carlos, 
Roseli e Moacir Bogo

Grupo 
Dionisos 

Teatro
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Artigo Eu e a Gidion



Passado o carnaval, o ano 
começa pra valer e fevereiro dá o 
compasso de 2008. O pagamento 
do primeiro PPR - Programa de 
Participação de Resultados no dia 
12 vem para marcar a trajetória 
da empresa. Paralelo a esse 
momento de colher os frutos 
plantados ao longo de 2007, 
é hora de concentração para 
atingir as metas previstas para 
este ano.  A planilha de metas 
foi avaliada, discutida e aprovada 
pelo Sindicato e pela Comissão 
de Representantes.  Alguns 
índices foram revistos e o objetivo 
principal é obter o empenho 
e a participação de todos os 
colaboradores.  Efetivamente, 
como o prêmio é distribuído 
entre todos os funcionários, 
nada mais justo do que esperar 
a participação de TODOS no 
cumprimento das metas.
Na área ambiental, mais uma vez 
o grupo sai na frente. Pioneira 
no uso do biodiesel fora de 
uma região metropolitana no 
Brasil, a empresa inova ao testar 
um equipamento largamente 
utilizado nas principais frotas do 
transporte coletivo de Bogotá 
na Colômbia.  O uso do Puradyn 
integra uma série de ações que 
a Gidion desenvolve desde 2006 
em prol do meio ambiente e 
qualidade de vida. É difícil prever 
se haverá ganho financeiro com o 
uso deste dispositivo pois o custo 
do mesmo é elevado.  Não há 
dúvida, entretanto, que o ganho 
ambiental será muito grande, pois 
com ele aprovado, não haverá 
mais necessidade de trocar o 
óleo do motor.  Apenas se fará 
a reposição do lubrificante e a 
troca dos filtros.  É bom porque, 
proteção ao meio ambiente é 
responsabilidade social e isto faz 
parte do cotidiano da empresa. 

Moacir Bogo
Diretor

 Adelar dos Santos 
passou de manobrista para motorista. 
Geovane Deonisio Kraisch passou de 
atendente de guichê para motorista veículo 
leve comissionado. Verdes Mares - Walter 
Alexandre Rocha passou de cobrador 
rodoviário para emissor de passagens

 Adenilson 
Pedroso de Oliveira, Alechandre Sidnei 
Gonçalves, Alexsandro Luiz de Azevedo, 
Cleverson Fernandes, Fernando Nazario, 
George Rodrigues Vallegas e Ismarildo Luiz 
da Costa passaram de motorista veiculo 
leve para motorista urbano. Amilton 
Alves dos Santos, Joel de Barros, Jose 
Edgar Pereira, Osmar Hillesheim e Siliomar 
Fagundes passaram de motorista veículo leve 
comissionado para motorista veículo leve. 
Karol Ravel Soares passou de assistente de 
supervisor para controlador operacional



Geral


A Gidion inscreveu o Programa Zero Acidente no XVII Prêmio Volvo de Segurança no 
Trânsito 2007. O objetivo do concurso é premiar campanhas e programas realizados no 
país em busca de um trânsito mais seguro e mais humano. O programa está inscrito na 
categoria Transportadoras de Cargas e/ou Passageiros. O anúncio dos vencedores será 
feito no final do mês de abril.

Promovidos/
Mudança de Categoria

Gidion & Verdes Mares Notícias – Jornal interno para os colaboradores da Gidion e da Verdes Mares. Coordenação: Recursos Humanos. Conselho Editorial: Geniovan Joarez de Souza, Jackson Ragel 
Corrêa, Washington R. da Costa, Leila Goulart da Silveira, Adriane Maria Moreira Hasse e Odete Bogo. Endereço: rua Copacabana, 1308 – tel. (47) 3461-2111 – gidion@gidion.com.br. Joinville – SC. 
Edição e produção: EDM Logos Comunicação Corporativa (3433-0666). Edição: Jair Morello. Reportagem: Dalires Somavilla. Fotografi a: André Kopsch. Diagramação: R2 Bureau.

A meta para 2008 é ampliar o índice 
pago em 2007. Para estimular ainda 
mais o consumo racional dos insumos, 
a empresa reviu alguns índices do 
PPR – retirou a variação salarial, por 
exemplo - o que torna a missão mais 
suave, mas não menos importante 
para toda a equipe. 
Também permanece em vigor a 
política de que o carro “não tem 
mais um dono e sim, aquele que é o 
mais apropriado para determinado 
momento”. Assim, todos os motoristas 
que utilizarem o veículo terão seu 
desempenho avaliado no sentido de 
direção econômica, estimulando ainda 
mais o trabalho em conjunto. 
Detalhes sobre as metas do PPR 
2008 estão nos folders distribuídos 
no dia 12 de fevereiro e também 
com a comissão, responsável pela 
multiplicação das informações. 
As reuniões do PPR passam a ser 


A Gidion reativou nove roteiros de 
fretamento para a Universal Leaf Tabacos, 
no condomínio industrial Perini, em 
Pirabeiraba. Os ônibus transportam os 
funcionários de vários pontos da cidade 
para trabalhar no período da safra que 
vai até agosto. Essa a terceira vez que 
a Gidion fecha contrato de fretamento 
com a Universal Leaf Tabacos. 


A Verdes Mares participou da 
campanha Blitz no Trânsito, promovida 
pela rádio Atlântida FM. De dezembro 
a fevereiro foram divulgados textos 
com dicas sobre os cuidados no trânsito 
e sobre as blitz realizadas pela Polícia 
Rodoviária nos finais de semana e 
também flash ao vivo durante as blitz.  





Como prevê o Plano de Renovação 
Permanente da Frota, a Gidion 
começou o ano com mais três carros 
novos. 
Dois deles estão sendo usado em linhas 



bimestrais, nos meses pares, sempre 
com temas novos e a presença dos 
colaboradores , por ser remunerada, é 
obrigatória.

A assinatura do contrato para 2008 
aconteceu durante a cerimônia da entrega 
simbólica do PPR de 2007

De olho no PPR

Lourival João Borges, motorista da 
Estação Nova Brasília, uniu o útil ao 
agradável quando foi trabalhar na 
Gidion em 2001. 
Realizou seu sonho de criança e 
conquistou a segurança que não tinha 
enquanto era motorista de caminhão. 
“Hoje trabalho perto da minha casa, 
sei que posso estar com minha família 
todos os dias. 
Além disso, o trabalho é ótimo e o 
ambiente também. 
Sinto-me realizado”, garante Lourival.
A tranqüilidade que encontrou, 
segundo ele, também se deve a 
confiança que a empresa deposita no 
seu trabalho. 

“Temos bons benefícios, treinamentos, 
salário que nos dá condições de termos 
equilíbrio financeiro e também o 
companheirismo dos colegas”, destaca.

da Estação Nova Brasília e o outro na 
Estação Itaum. 
Os novos ônibus trazem mais 
tecnologia, cuidado com o meio 
ambiente e conforto para os clientes. 
Os motores têm sistema de 
gerenciamento eletrônico, o que 
assegura máximo desempenho e baixos 
índices de emissão de gases.

Desde o começo de fevereiro quatro 
linhas na zona Sul operam com 
alterações de trajeto e paradas, 
acordadas em consenso entre 
Prefeitura e Gidion.

Linha Nilo Peçanha (7014)
Passa a ter o ponto de parada dentro do 
Terminal Central, ampliando a integração 
com outras linhas.

Linha Copacabana (7015)
Passa a ter o ponto de parada dentro do 

Terminal Central e tem alterações em seu 
trajeto no sentido Sul-Centro, passando pela 
Rodoviária e pela rua Rio Grande do Sul. 

Linha Rodoviária via Centrinho (1605)
Alterações no trajeto, passando a atender 
a rua Gothard Kaesemodel e os alunos da 
Sociedade Educacional de Santa Catarina 
(Sociesc).

Linha Sul-Norte (0100)
Passa a atender moradores da rua Gothard 
Kaesemodel e os alunos da Sociedade 
Educacional de Santa Catarina (Sociesc), 
passando pela Rodoviária.

Titulares: Agnaldo Donizete 
Luchtenberg, Edécio Timmes, Elizeu 
Cardoso, Evandro Carlos Cattoni, 
Felix Casimiro Bisewski, Ivo Sidnei 
dos Santos, Jaqueline Jablonsky, 
Jose Carlos Vieira, Miguel Jair Iurko, 
Sérgio Alves dos Reis,  Valdemar 
Aparecido Bezerra e Roseni Alves.

Suplentes: Antonio Woicikoski, 
Edinaldo Martins Moreno, Ezequiel 
Pereira, Jandir Alves de Borba, Josmar 
dos Reis, Marilson José Huinka, 
Mateus Reuter, Pascasio da Rosa, 
Paulo Afonso da Silva, Renato Luiz 
Gorges, Silmar Jair Wandscher e 
Paulo Hentges.
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Pascásio integrou a comissão do PPR ano passado e foi 
reeleito para a gestão 2008. Maurício Daniel Pofahl, 
auxiliar de mecânico, foi um dos colaboradores a 
receber o cheque simbólico do PPR. “O pagamento do 
PPR é o retorno do trabalho de todos para melhorar 
processos e economizar recursos. Um dinheiro a mais 
sempre ajuda no nosso dia-a-dia”, garantiu.

Modo de preparo
Misture a carne moída e o creme de cebola. 
Coloque a mistura em cima de um plástico para 
poder enrolar e abra com as mãos. Recheie com 
queijo a gosto. Com a ponta do plástico enrole 
para formar um rocambole. Conforme for enrolando vá tirando o plástico. Coloque o 
rocambole em um refratário e leve ao forno em temperatura média por 40 minutos.


• 1 kg de carne moída 
• 2 pacotes de sopa de cebola 
• Queijo fatiado

No dia 9 de março Joinville 
comemora 157 anos de fundação. 
A cidade vai celebrar a data com 
programação variada. Conheça um 
pouco sobre a cidade.


Você sabia que Joinville foi dote da 
princesa Francisca Carolina, irmã 
do imperador Pedro II? Ela casou 
com o príncipe de Joinville, François 
Ferdinand Philipe - filho de Louis 
Philipe, rei da França. O casal não 
chegou a conhecer a terra.


Terceiro pólo industrial da Região 
Sul, Joinville conta com quase 500 
mil habitantes. É a cidade mais rica, 
populosa e industrializada de Santa 
Catarina. Também são destaques da 
sua economia: indústria de alimentos 
e bebidas, madeireira, gráfica, 
comércio, serviços e turismo.

Casa cheia. O clima era de animação e 
alegria. Assim foi o dia 12 de fevereiro, 
data do pagamento do primeiro ano do 
Programa de Participação de Resultados 
(PPR) do Grupo Gidion. Os colaboradores 
receberam 22,20% do salário mensal. 
O diretor Moacir Bogo disse que a 
distribuição do PPR é um novo marco 
na história da empresa. “Considero 
tão importante quanto os 40 anos da 
empresa, completos no ano passado. É 
uma conquista de todos, pela dedicação e 
competência, responsáveis pelos resultados 
alcançados”, enfatizou. A cerimônia com a 
entrega simbólica dos cheques aconteceu 
no auditório do Colégio Elias Moreira. Após 
a solenidade, os funcionários refletiram 
sobre vários temas por intermédio das 
apresentações do grupo Dionisos Teatro.
O pagamento é um bom extra para o 
começo de ano, quando é preciso arcar com 
os gastos em material escolar dos filhos, 
IPTU e outros impostos.
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Evento comemorou a distribuição do PPR

Pascásio 

Maurício



Geral


A Gidion mais uma vez sai na frente 
e inova ao realizar testes com o 
equipamento Puradyn – um filtro 
que mantém o óleo com as mesmas 
características originais e prolonga a vida 
do equipamento. Importado dos Estados 
Unidos, o filtro já está em teste em dois 
ônibus da empresa. 
De acordo com Renato Protti Filho, 
gerente de manutenção, o filtro prevê a 
redução de 80% no consumo de óleo, 
estende a vida útil dos motores e elimina 
a área necessária para estocagem de 
produto usado. “Em decorrência disso 

teremos uma diminuição nas paradas 
dos veículos para troca de óleo e menor 
tempo de manutenção”, destaca. 
Inicialmente, a análise de óleo está 
sendo feita a cada 10 mil quilômetros 
de rodagem. A informação é de que 
na Colômbia existem veículos que já 
rodaram 600 mil quilômetros com o 
equipamento, sem a necessidade de 
troca do óleo, apenas com reposição e 
troca de filtro. Esta matéria teve grande 
repercussão e está no site da NTU 
- (Associação Nacional das Empresas de 
Transportes Urbanos).

Roseni, Maurício, 

Givanilton, Edson e 

Moacir Bogo

Érico, Pascásio, Carlos, 
Roseli e Moacir Bogo

Grupo 
Dionisos 

Teatro


