Eu e a Gidion

Preparado para novos desafios
A curiosidade, disposição e conhecimento sobre a área de Operações foram os
fatores que levaram Casimiro Bizewski Filho a assumir a função de encarregado
da Oficina. Há 5 anos, atua nesse cargo. “Gosto de desafios e de aprender, isso,
mais a autonomia e as condições para implantar novos projetos, me ajudaram a ter
êxito na nova área”, relata Casimiro. Ele começou na Gidion, como cobrador, há
23 anos. Foi a única empresa em que trabalhou. Passou pelas funções de auxiliar
de fiscal, fiscal e depois pelo setor de Tráfego, atual Operações.
A disposição para o novo e para os chamados da empresa motivou Casimiro
a voltar a estudar. No final de 2009 concluirá o curso superior de Processos
Industriais e pretende fazer pós-graduação na seqüência. “Gosto do que faço e
das oportunidades que a
empresa nos oferece. Tudo
o que tenho é resultado
do meu trabalho na
Gidion. Estou numa fase
pessoal muito tranqüila,
que se reflete no meu
dia-a-dia. A equipe que
faço parte é como se
fosse minha família. Desta
forma, o ambiente é mais
agradável”, completa
Casimiro.

Culinária

Receita em dose dupla
A receita deste mês de
Marcio Vidal Furtado,
motorista da Estação
Itaum, vem em dose
dupla. Ele ensina
como assar costela de
gado e transformar
a o prato em um
encontro de amigos.
É assim que ele gosta
de preparar o assado,
com bastante gente
para confraternizar
em sua casa. Márcio
convidou amigos,
vizinhos, a equipe do
Jornal e ainda enviou
uma prova para
colegas que estavam
trabalhando. “Gosto
de casa cheia e de
alegria. Tenho o maior
prazer de preparar o
churrasco e receber os
amigos,” conta Márcio,
sempre muito alegre
e atencioso com os
convidados.
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Costela assada

• 5 kg de costela de gado

Preparo

Fure toda a carne, tempere com sal grosso e
depois envolva a carne em filme de polyester para
churrasco ou papel alumínio. Asse em churrasqueira
fechada (tambor) por aproximadamente 3 horas.
Retire o papel alumínio ou o filme e deixe por mais
30 minutos para dourar. A quantidade sugerida
é suficiente para cerca de 10 pessoas. A costela
pode ser acompanhada de saladas, farofa, aipim ou
maionese de batata.

Orçamento Pessoal
e Doméstico

Preserve
a vida
A água é um elemento essencial
à vida e sua escassez é uma
preocupação mundial. Está
ficando cada vez mais difícil
encontrar água de qualidade, em
conseqüência da poluição de rios
e do solo e pela própria ocupação
e atividade humana. Por isso é tão
importante saber usar a água no
dia-a-dia.
A empresa tem trabalhado na
conscientização dos colaboradores,
com ações e programas como
a captação da água da chuva e
implantação de uma estação de
tratamento e reutilização da água.

Comprometimento e
mudanças de atitudes
O Programa de Participação nos Resultados – PPR - mais
uma vez mobilizou a direção e funcionários da empresa
para avaliar os resultados do primeiro trimestre do ano.
No encontro, realizado dia 16 de abril, o diretor Moacir
Bogo apresentou os índices do PPR e mostrou que é preciso
melhorar, principalmente nos processos relacionados ao
item Custo de Operação e Profissional Nota 10. Também
convidou a todos para serem multiplicadores do programa.
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“É preciso cumprir a mesma missão, transportar com
segurança e conforto, com custos menores. Precisamos
aprender a mudar e melhorar o que já sabemos fazer”,
destacou Moacir. A empresa elaborou um Metaplan,
que deve gerar as mudanças necessárias para melhorar
processos e reduzir os custos. “Contamos com o empenho
e a participação de todos nas mudanças que vêm pela
frente”, ressaltou.

Veja como você e sua
família podem fazer o
dever de casa
 Corrija vazamentos: uma

torneira pingando consome 46
litros por dia

Aproveite a água do tanque

e da máquina para lavar calçadas

Lave o carro com o uso de
balde e não com mangueira

Feche a torneira ao ensaboar
a roupa, escovar os dentes ou
fazer a barba

Seja rápido: um banho de 20
minutos consome 120 litros de
água

Confira o relógio que mede o
consumo de água

Faça captação das águas da

chuva – ela pode ser usada para
lavar roupas, calçadas, carro,
regar jardins e descarga de vasos
sanitários

Beba somente água tratada

Fonte: Livro Aprenda a cuidar do seu
dinheiro, de Luiz Carlos Peretti

Aprender para mudar
Para mobilizar e motivar ainda mais os colaboradores a participar do Programa
de Participação nos Resultados, a Gidion trouxe Cláudio Soares, motorista
profissional e instrutor da Transeguro Corretora, de Belo Horizonte/MG. Durante
a palestra Programa de Trânsito e Cidadania, Cláudio alertou sobre a importância
d atualizar os conhecimentos na área em que
de
c
cada
um atua. No caso dos motoristas, aconselhou
a conhecer o Código de Trânsito Brasileiro para
a
assumir
plenamente a responsabilidade que a
e
empresa
transfere ao contratá-los na função. “Tem
q gostar da profissão e tratar com respeito e
que
e
educação
todos os passageiros. Para prevenir
a
acidentes
é preciso comprometimento e mudanças
d atitudes”, salientou Cláudio.
de
E também mostrou várias situações práticas de
Ele
c
como
os motoristas estão dirigindo no dia-a-dia e
c
como
podem melhorar para se tornar motoristas
Z
Zero
Acidente.

O motorista Cláudio da Cunha, do
Terminal Central, disse que esta foi
uma das melhores palestras que a
empresa já promoveu. “O enfoque
foi o nosso dia-a-dia de trabalho.
Vimos que é possível melhorar,
tendo mais segurança e oferecendo
mais segurança aos passageiros.”

Artigo

Por dentro do assunto

Homenagem

Mobilização e
engajamento

Empresa apresenta novos veículos

Parabéns mamães!

Dentro do Plano
de Renovação
Permanente da
Frota, a Gidion
apresentou 10
novos veículos
ao município,
no dia 25
de março. O
evento reuniu
a diretoria da
empresa com o
prefeito Marco
Tebaldi, que dirigiu um dos ônibus, autoridades locais e representantes da
imprensa. Os articulados estão em operação na linha 300 (Itaum – Centro Itaum). Já os demais veículos foram distribuídos em linhas troncais do bairro
Nova Brasília e nos alimentadores do Itaum.
Um dos pontos fortes dos novos veículos é a tecnologia. Os articulados contam
com novo layout interno para melhorar a ocupação e o fluxo dos usuários.
Eles também possuem mais uma porta para embarque e desembarque o que
permite mais velocidade e conforto.

Muito já se escreveu sobre as mães e sua importância. No segundo domingo de
maio, mais uma vez, é o momento de promover homenagens e de cada filho
agradecer pelo amor incondicional de sua mãe. A Gidion, por meio das Eliete,
Maria Aparecida e Paula homenageia a todas as mães que trabalham na empresa e
esposas dos funcionários.

A empresa recebeu autoridades e a
imprensa local para falar sobre o Plano
de Renovação Permanente da Frota e
com isso mostrar à comunidade a sua
contribuição para manter e melhorar
a qualidade do serviço de transporte
coletivo em Joinville. A Gidion
demonstrou que, com mais tecnologia,
os coletivos asseguram melhor
desempenho com baixos índices
de emissão de gases, atendendo
às normas ambientais vigentes. No
entanto é preciso mais para termos
resultados eficientes. Necessitamos
ter o engajamento de todos para
alcançarmos, por exemplo, os valores
projetados para o item que diz respeito
ao Custo de Operações do Programa
de Participação nos Resultados – PPR.
Acreditamos que é possível melhorar
os processos e, com isso, os itens do
programa. O grupo administrativo está
mobilizado para gerar as mudanças
e conta com a participação dos
colaboradores. Precisamos transportar
o mesmo número de passageiros, ou
mais, porém com custos menores.
A empresa está sempre atualizando
sua forma de gestão para enfrentar
a dura realidade dos custos e das
novas obrigações. Você também,
caro colaborador, precisa melhorar a
maneira de fazer seu trabalho. Afinal,
as mudanças são inevitáveis e muito
positivas, quando encaradas com
profissionalismo.

Representantes
das empresas
chilenas

Moacir Bogo
Diretor Geral

Auditorias Internas
Em fevereiro e março foram
realizadas auditorias internas do
Sistema da Qualidade da Gidion
em todos os setores da empresa,
conforme os requisitos da norma da
ISO 9001:2000. A meta estipulada
é de 95% de conformidades.
Os setores-chaves, Operações e
Manutenção, obtiveram a média
de 97,26%, já os demais setores
atingiram 98,24%.
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Eloísa (21 anos), Débora (19), Daniela
(17), Bárbara (11) e Marcelo (9) sabem
que o dia 11 de maio não vai passar
em branco para a mãe Eliete Beduschi,
atendente de guichê da Estação Sul.
“Eles são tudo pra mim. É muito bom
tê-los perto também nesse dia, embora
considere todos os dias dia das mães.
Eles sempre fazem uma surpresa
carinhosa.”

Para atender
bem aos clientes
Maria Aparecida C. do Rosário,
ajudante de serviços da Garagem do
Itaum, também será homenageada
por seus cinco filhos: Karin (21 anos),
Aline (18), Jéssica (16), Ana Beatriz (11)
e Marlon (8). “Ter cinco filhos é difícil,
principalmente no mundo de hoje.
Meu maior desejo é que eles sigam no
bom caminho, sempre assumindo suas
responsabilidades.”

Troca de informações
A Gidion mais uma vez abriu suas portas e
recebeu representantes das empresas Transportes
Intersur Ltda, do Chile, e a Auto Viação Chapecó,
de Chapecó. Os representantes das empresas
conheceram os processos de manutenção,
bilhetagem eletrônica e principais ações da empresa.
As visitas aconteceram dia 10 de abril.

Profissional do Mês

Para Paula Gisele de Almeida Braunig,
técnica segurança do trabalho, dia 11
de maio será um dia especial, já que
é o primeiro Dia das Mães que terá
em seus braços a filha Camila, nascida
dia 9 de abril. “Sei que nossa vida vai
mudar totalmente com a chegada da
Camila, mas é um presentão para o
meu primeiro dia das mães.”
Paula, à espera de Camila,
com sua mãe, Rosa Maria

Representantes da Auto Viação Chapecó

Promovidos/Mudança de Categoria
Gidion
Março - Antonio Marcos Alves passou de motorista de veículo leve comissionado
para motorista de veículo leve. Gerson Luis da Maia e Ivan Machula passaram de
ajudante de serviços para manobrista.

Abril - Cleomar Zenere e Paulo Gerlach passaram de motorista de veículo leve
comissionado para motorista de veículo leve. Edson da Silva e Rosenil Capelete
passaram de motorista de veículo leve para motorista.

Verdes Mares

Março - Josué Carvalho passou de auxiliar de latoeiro para latoeiro.
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Érico Florentino Filho trocou a boléia
do caminhão pelos ônibus da Gidion
da Estação Sul, há cerca de seis
meses. Ele está feliz pela troca e os
clientes também. Um deles ligou para
o SAC – Serviço de Atendimento ao
Cliente - para elogiar seu trabalho,
dizendo que o motorista é muito
atencioso, gentil e paciente. Não
só com ela, que é uma senhora e
portadora de necessidades especiais,
mas com todos os que usam a linha
Nilo Peçanha.
Modestamente, Érico diz que trabalha
para atender bem a todos. “Claro
que um elogio é sempre um incentivo
para melhorar,” reconhece. O
motorista conta que o novo trabalho
lhe permite uma vida mais tranqüila,
perto da família. “Além disso, pude
voltar a estudar para concluir o ensino
médio e me matriculei num curso de
informática, sem falar nas condições
e no ambiente de trabalho,” destaca
Érico.

Comunidade

Arte na Passebus

Na mídia

Agradecimento

O médico pediatra Marcos Schmalz
apresenta suas incursões pelo universo
da arte no Hall da Passebus. O
joinvilense, que há três anos começou
com a pintura, expôs trabalhos em
acrílica sobre tela retratando o mar.
Dentro de uma visão contemporânea,
ele entende essa paixão como um
hobby e como um momento de
descontração.

A Gidion esteve em evidência na mídia
nos meses de marco e abril.
A Rede Record mostrou, em rede
nacional, matéria sobre Estação de
Tratamento e Captação da Água e a
RBS TV veiculou duas reportagens sobre
o uso do biodiesel. A TV Univali/Futura
produziu matéria sobre o programa
ambiental da empresa. Ela vai ao ar em
maio.

A diretoria da Gidion recebeu
correspondência de agradecimento
pelo apoio dado à Sociedade Corpo
de Bombeiros Voluntários de Joinville
na publicação do livro “Voluntários do
Imprevisível”. O livro, de autoria do
historiador Apolinário Ternes, conta
a trajetória de 115 anos do Corpo de
Bombeiro de Voluntários de Joinville. A
obra foi lançada no final de 2007.
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a captação da água da chuva e
implantação de uma estação de
tratamento e reutilização da água.

Comprometimento e
mudanças de atitudes
O Programa de Participação nos Resultados – PPR - mais
uma vez mobilizou a direção e funcionários da empresa
para avaliar os resultados do primeiro trimestre do ano.
No encontro, realizado dia 16 de abril, o diretor Moacir
Bogo apresentou os índices do PPR e mostrou que é preciso
melhorar, principalmente nos processos relacionados ao
item Custo de Operação e Profissional Nota 10. Também
convidou a todos para serem multiplicadores do programa.
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“É preciso cumprir a mesma missão, transportar com
segurança e conforto, com custos menores. Precisamos
aprender a mudar e melhorar o que já sabemos fazer”,
destacou Moacir. A empresa elaborou um Metaplan,
que deve gerar as mudanças necessárias para melhorar
processos e reduzir os custos. “Contamos com o empenho
e a participação de todos nas mudanças que vêm pela
frente”, ressaltou.

Veja como você e sua
família podem fazer o
dever de casa
 Corrija vazamentos: uma

torneira pingando consome 46
litros por dia

Aproveite a água do tanque

e da máquina para lavar calçadas

Lave o carro com o uso de
balde e não com mangueira

Feche a torneira ao ensaboar
a roupa, escovar os dentes ou
fazer a barba

Seja rápido: um banho de 20
minutos consome 120 litros de
água

Confira o relógio que mede o
consumo de água

Faça captação das águas da

chuva – ela pode ser usada para
lavar roupas, calçadas, carro,
regar jardins e descarga de vasos
sanitários

Beba somente água tratada

Fonte: Livro Aprenda a cuidar do seu
dinheiro, de Luiz Carlos Peretti

Aprender para mudar
Para mobilizar e motivar ainda mais os colaboradores a participar do Programa
de Participação nos Resultados, a Gidion trouxe Cláudio Soares, motorista
profissional e instrutor da Transeguro Corretora, de Belo Horizonte/MG. Durante
a palestra Programa de Trânsito e Cidadania, Cláudio alertou sobre a importância
d atualizar os conhecimentos na área em que
de
c
cada
um atua. No caso dos motoristas, aconselhou
a conhecer o Código de Trânsito Brasileiro para
a
assumir
plenamente a responsabilidade que a
e
empresa
transfere ao contratá-los na função. “Tem
q gostar da profissão e tratar com respeito e
que
e
educação
todos os passageiros. Para prevenir
a
acidentes
é preciso comprometimento e mudanças
d atitudes”, salientou Cláudio.
de
E também mostrou várias situações práticas de
Ele
c
como
os motoristas estão dirigindo no dia-a-dia e
c
como
podem melhorar para se tornar motoristas
Z
Zero
Acidente.

O motorista Cláudio da Cunha, do
Terminal Central, disse que esta foi
uma das melhores palestras que a
empresa já promoveu. “O enfoque
foi o nosso dia-a-dia de trabalho.
Vimos que é possível melhorar,
tendo mais segurança e oferecendo
mais segurança aos passageiros.”

