Profissional do Mês

Mudar para crescer
“É muito bom trabalhar aqui.” A afirmação é do motorista
Cesar Garcia, que trabalha há mais de 4 anos na Gidion.
“O ambiente de trabalho é bom e a participação da
diretoria no dia-a-dia, nas palestras e eventos nos incentiva
ainda mais, porque vemos que a empresa valoriza os
colaboradores como pessoas e como profissionais.” César
também considera positivos os benefícios e os treinamentos

promovidos, que permitem
aos profissionais estar
bem preparados para
desempenhar as suas atividades. “O aproveitamento dos
ensinamentos nos cursos e palestras depende de cada um. A
empresa vai mudando e nós também precisamos mudar para
acompanhar o crescimento dela”, destaca César.

Culinária

O encontro da família pede uma
boa refeição. Para esses momentos,
Janete da Silva dos Reis, ajudante
de serviços, dá uma dica de
macarronada, fácil de preparar e
deliciosa.
A família de Janete é fã da sua
comida. “Aprendi a cozinhar depois
que me casei e sempre que possível
preparo a comida
da família”, relata.
A receita dá para
8 a 10 pessoas.

Montagem
Coloque os ingredientes em uma
fôrma refratária grande na seguinte
ordem:

Recheio de carne
1 kg de carne moída, 2 cebolas
grandes, 2 tomates grandes maduros,
3 dentes de alho, 4 colheres (sopa) de
massa de tomate, sal, temperos e óleo
para fritar a gosto.
Prepare a carne e reserve.

1ª camada – metade do molho
vermelho
2ª camada – metade do macarrão
3ª camada – metade do molho
branco
4ª camada – metade do molho de
carne
5ª camada – queijo fatiado

Molho branco
1 litro de leite, 2 colheres de margarina,
4 colheres de amido de milho, 1 pitada
de noz-moscada, sal a gosto.
Prepare e reserve.

Evite a dengue
A dengue é um dos principais
problemas de saúde pública no mundo.
No Brasil as condições socioambientais
favoráveis à expansão do Aedes aegypti
possibilitaram o avanço da doença.
O controle da transmissão do vírus
da dengue se dá essencialmente no
âmbito coletivo e exige um esforço de
toda a sociedade.

Faça sua parte

Motoristas participaram de treinamento sobre o RDB

 Coloque no lixo latas, garrafas,

Ingredientes
1 pacote de 500g de macarrão
parafuso, sal a gosto, queijo fatiado.
Cozinhe o macarrão e reserve

Molho vermelho
2 cebolas grandes, 2 tomates grandes
maduros, 1 colher de manjericão, sal e
óleo para fritar a gosto.
Prepare e reserve.

Renovação a cada dia

Saúde

Macarronada para toda a família

Janete, cozinheira de mão
cheia, que conta com o apoio
do marido Josmar dos Reis,
motorista da Gidion, no preparo
da macarronada e aprovação dos
filhos Lucas, 11 anos, e Eduardo, 8.
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Na seqüência repita as camadas na
mesma ordem. Coloque orégano
ou tempero para pizza (a gosto),
leve em forno pré-aquecido e retire
quando o queijo estiver derretido.
Para acompanhar, faça uma salada
de sua preferência e bom apetite.











potes e outros objetos sem uso
que possam acumular água. Não
deixe em quintais, nem jogue em
terrenos baldios.
Mantenha pneus fora de uso em
locais secos cobertos, protegidos
de chuva.
Mantenha bem fechados latões,
poços, cisternas, caixas d’água
e outros depósitos de água para
consumo, impedindo a entrada de
mosquitos.
Vede com tela fina aqueles que não
têm tampa própria.
Não cultive plantas em jarros com
água. Plante-as em vasos com terra
e coloque areia nos pratos onde
acumula água.
As calhas devem ser mantidas limpas
e desentupidas, removendo-se folhas
e outras sujeiras.
As lajes devem ficar limpas e secas.
Deixar a tampa dos vasos sanitários
sempre fechadas. Em banheiros
pouco usados, deve-se dar descarga
uma vez por semana.

Fonte: Ministério da Saúde

Mais tecnologia nos carros do transporte coletivo não é suficiente para assegurar
melhor desempenho. É preciso manter os veículos sempre em perfeitas condições,
como se estivessem saindo da fábrica. Para isso, a Gidion lançou o projeto RDB Registro de Bordo - que informatiza a manutenção dos carros e passa a integrar
o Plano de Renovação Permanente da Frota. Inicialmente o novo sistema foi
implantado na Manutenção da Matriz para os carros do Fretamento, Verdes Mares
e Terminais Central, Sul e Nova Brasília. As mudanças foram passadas para os
motoristas e vigilantes durante treinamento de 5 a 8 de maio.
Vigilantes viram como lançar o RDB no sistema

Como vai funcionar
 Com projeto RDB os motoristas

terão um novo modelo de
ficha para preenchimento dos
problemas verificados nos carros
e que devem ser resolvidos pela
área de Manutenção.
 Os vigilantes, ao receber as fichas
preenchidas pelos motoristas,
farão o cadastramento no
Sistema Datasul.
 As solicitações ficarão disponíveis
para a Manutenção, que vai
monitorar as ocorrências.

 A principal diferença do sistema

usado anteriormente é que,
assim que a solicitação for
recebida, os profissionais da
Manutenção darão a previsão
de solução, caso a situação não
possa ser resolvida naquele dia.
 Esse parecer será fixado nos
murais para que os motoristas
possam acompanhar a execução
do trabalho.
Haverá auditorias aleatórias para
acompanhar o RDB.

“A mudança vai
melhorar o trabalho de
todos e o resultado,
conseqüentemente,
também vai ser
positivo. Para isso basta
que cada um faça sua parte.”
Paulo Roberto Costa,
vigilante da Garagem Itaum
“É um trabalho de
equipe, por isso
depende do empenho
de todos. O ganho virá,
principalmente para o
cliente, que é a razão
de existir da empresa.”
Antônio Borba Locatelli,
motorista Terminal Central
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Comprometimento e empenho

Artigo
Como é do conhecimento dos
colaboradores, a empresa está
mobilizada para melhorar os processos
internos, principalmente no que diz
respeito a manutenção dos veículos.
Apesar de efetuar a manutenção
preventiva há muitos anos, o sistema
RDB – Registro de Bordo – vem
para mudar e melhorar a maneira
de fazer a manutenção corretiva
da frota. O sucesso dessa nova
sistemática depende diretamente do
comprometimento e da participação de
cada um de nós, já que os ônibus são a
principal ferramenta de trabalho e são
também a imagem da empresa junto
aos nossos clientes.
É cada vez mais importante melhorar a
forma de fazer as coisas. Com maior
eficiência e menor custo. Pense nisso!
Ainda mais agora, diante do aumento
do preço do óleo diesel, em vigor desde
o dia 2 de maio. Só para lembrar, no
mesmo período em que a gasolina
subiu 93% o diesel subiu 282%.
É tudo para o transporte individual e
nada para o transporte coletivo.
Uma vergonha !
A Associação Nacional das Empresas
de Transportes Urbanos (NTU)
encaminhou uma carta ao presidente
da República, Luis Inácio Lula da Silva,
protestando contra o aumento e
solicitando medidas de desoneração
dos custos (redução dos impostos),
do transporte coletivo urbano. Nos
países desenvolvidos, existe subsídio
para o transporte e além disso, o poder
público paga dois terços do custo da
passagem. Aqui no Brasil, além de não
ter subsídio, tem uma carga elevada
de impostos e ainda o usuário é
obrigado a pagar todas as gratuidades
e descontos existentes no sistema.
A gratuidade aos idosos, por exemplo,
é legítima. Mas é uma obrigação do
Estado e não uma conta para ser paga
pelos usuários. Portanto, enquanto
não existir uma política do governo
voltada para o transporte público e
enquanto continuarem aumentando
o preço dos insumos, não nos resta
outra alternativa a não ser encolher as
despesas. E o RDB – Registro de Bordo
– certamente vai nos ajudar a melhorar
a qualidade dos serviços e reduzir as
contas. Reflita sobre isso e ajude na
sua consolidação.

Moacir Bogo -Diretor Geral

De olho no PPR

Eu e a Verdes Mares

Orçamento Doméstico

Atenção redobrada

Tranqüilidade e confiança

A Comissão de Empregados para o PPR - Programa de Participação nos Resultados
reuniu-se com a diretoria no dia 13 de maio, para avaliar os resultados dos quatro
primeiros meses do ano. Os índices foram considerados bons pelo grupo. O diretor
Moacir Bogo pediu a atenção redobrada aos itens Custo de Produção e Consumo
de Óleo Diesel, principalmente agora, com aumento do óleo diesel definido pelo
governo federal. “Precisamos evitar que esse aumento se reflita no desempenho
do PPR. Para isso, precisamos ter o máximo de cuidado com os carros, e evitar
aumento nos custos de manutenção”, ressaltou Moacir Bogo.
As mudanças implantadas, como o projeto RDB – Registro de Bordo, são
importantes para melhorar os processos internos e reduzir os custos. As ações
promovidas pela empresa e a participação dos colaboradores são fundamentais
para manter e melhorar os índices do PPR. O sucesso do programa depende
da participação de todos. Além do prêmio em dinheiro, todos ganham com o
programa, porque ele estimula cada um a se dedicar um pouco mais, entendendo
melhor que os resultados são frutos do empenho de todos.
Fique ligado, participe, dê suas sugestões.

Adriano Alexssander da Luz,
motorista rodoviário da Verdes
Mares, fala, com orgulho, que em
setembro deve receber, pela sétima
vez, o troféu Motorista Zero Acidente.
“A premiação é um incentivo para
nosso trabalho e um retorno para
empresa que investe bastante no
aprimoramento profissional de seus
colaboradores”, garante.
A relação de confiança que existe
entre empresa e funcionários,
segundo Adriano, se deve à liberdade
que as pessoas têm de expressar
suas idéias. Ele também destaca a
oportunidade para os colaboradores
estudar. “Eu concluí o ensino médio
(antigo segundo grau) e fiz curso de
informática depois que comecei a
trabalhar na empresa.”
A tranqüilidade e segurança que a

Aproveite bem
os alimentos

Comunidade

C
Cidadão
E
Empregado no
T
Terminal Central
C
Cidadão Empregado é o nome do projetop
piloto que entrou em funcionamento no
TTerminal Central, com o objetivo de facilitar
aao usuário de transporte coletivo o contato e
a oportunidade com as vagas disponíveis no
m
mercado de trabalho.
A Segur RH, empresa que desenvolveu o projeto com o apoio da Gidion e da
Transtusa, criou um totem vermelho, que identifica o programa. Nele constam as
listas com ofertas de trabalho disponíveis na Segur RH e fichas para que as pessoas
preencham, informando dados pessoais, num pequeno currículo. As informações
são sigilosas e de responsabilidade da Segur RH, que vai criar um banco de
talentos, analisando os currículos e chamando os candidatos para seleções.
O trabalho disponibilizado é gratuito, tem forte caráter social e deverá ser
estendido para outros terminais nos próximos meses.

Exposição
Em maio, as artistas
Sonia Harger e Sonia
Hassmann expõem
belas obras no Hall
da Passebus. As duas
apresentaram peças
que destacam a
“Arte em Vitral”.

Verdes Mares oferece, dão condições
para Adriano se dedicar ao seu
passatempo preferido: cuidar de seus
cães de raça.
“A criação de cachorros dá bastante
trabalho, mas vale a pena. Para isso
conto com o apoio de minha esposa
Edna e da minha filha Lorena, 11
anos, sem falar no carinho de Breno,
meu filho de um ano e meio.”

Eu e a Gidion

30 anos à frente da empresa
No dia 1º de junho, o grupo
comemora 30 anos da atual diretoria
da Gidion/Verdes Mares.
Em 1978 a Gidion começou um
novo ciclo em sua administração,
quando assumiram Antenor Bogo,

Emendino Roza e Moacir Luiz Bogo.
Nesses 30 anos, muita coisa mudou,
graças à participação de todos os
colaboradores. Parabéns à diretoria
e a todos que fazem parte da família
Gidion/Verdes Mares.

De acordo com uma pesquisa
realizada pela Embrapa, o Brasil
é um dos países que mais jogam
comida no lixo. Cada pessoa
desperdiça, anualmente, cerca de
37 quilos de hortaliças. Boa parte se
dá na colheita e no transporte, mas
o consumidor tem boa parcela de
responsabilidade. No dia 5 de junho,
Dia Mundial do Meio Ambiente,
vale refletir e tomar algumas
atitudes para evitar o desperdício
de alimentos, preservar o meio
ambiente e economizar.

Dicas de economia
 Não desperdice comida,






Promovidos/Mudança de Categoria

Gidion
Abril
 José Osni Guimarães passou de mecânico I para mecânico II
Vilson Crescêncio passou de motorista veículo leve para motorista
Maio
Adilson de Souza, Edson Senderski, Everaldo Miranda, Jeferson Buzzi Toniotti,
Jeová Carlos da Silva, Misael Alan Pinheiro e Rubi João Boll Filho passaram de
motorista veículo leve comissionado para motorista veículo leve

Alan Sergio Brenzinski, Cleuson Diezner, Érico Florentino Filho, Osmar Hillesheim
e João Carlos Rosa passaram de motorista veículo leve para motorista

Juliano Sierra passou de porteiro para motorista veículo leve comissionado
Mateus Lins Machado passou de ajudante de serviços para motorista veículo









aproveite tudo o que ela
oferece.
Aproveite folhas e cascas, há
muitas receitas para isso.
Pão dormido pode virar torrada
ou farinha de rosca.
Sobras de arroz, feijão, legumes
podem virar bolinhos.
Faça uma lista antes de ir ao
supermercado e evite compras
desnecessárias.
Não compre mais alimentos do
que sua família consome. Se
estocados por muito tempo,
podem estragar.
A compra semanal é a
melhor opção, pois você
pode aproveitar as ofertas e
pesquisar preços.
Compre frutas e legumes da
época
Geralmente os produtos mais
baratos são colocados nas
prateleiras mais baixas dos
supermercados
Observe a validade dos
produtos que está comprando.
Evite fazer compras quando
estiver com fome, isso estimula
o gasto.

leve comissionado
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Profissional do Mês

Mudar para crescer
“É muito bom trabalhar aqui.” A afirmação é do motorista
Cesar Garcia, que trabalha há mais de 4 anos na Gidion.
“O ambiente de trabalho é bom e a participação da
diretoria no dia-a-dia, nas palestras e eventos nos incentiva
ainda mais, porque vemos que a empresa valoriza os
colaboradores como pessoas e como profissionais.” César
também considera positivos os benefícios e os treinamentos

promovidos, que permitem
aos profissionais estar
bem preparados para
desempenhar as suas atividades. “O aproveitamento dos
ensinamentos nos cursos e palestras depende de cada um. A
empresa vai mudando e nós também precisamos mudar para
acompanhar o crescimento dela”, destaca César.

Culinária

O encontro da família pede uma
boa refeição. Para esses momentos,
Janete da Silva dos Reis, ajudante
de serviços, dá uma dica de
macarronada, fácil de preparar e
deliciosa.
A família de Janete é fã da sua
comida. “Aprendi a cozinhar depois
que me casei e sempre que possível
preparo a comida
da família”, relata.
A receita dá para
8 a 10 pessoas.

Montagem
Coloque os ingredientes em uma
fôrma refratária grande na seguinte
ordem:

Recheio de carne
1 kg de carne moída, 2 cebolas
grandes, 2 tomates grandes maduros,
3 dentes de alho, 4 colheres (sopa) de
massa de tomate, sal, temperos e óleo
para fritar a gosto.
Prepare a carne e reserve.

1ª camada – metade do molho
vermelho
2ª camada – metade do macarrão
3ª camada – metade do molho
branco
4ª camada – metade do molho de
carne
5ª camada – queijo fatiado

Molho branco
1 litro de leite, 2 colheres de margarina,
4 colheres de amido de milho, 1 pitada
de noz-moscada, sal a gosto.
Prepare e reserve.

Evite a dengue
A dengue é um dos principais
problemas de saúde pública no mundo.
No Brasil as condições socioambientais
favoráveis à expansão do Aedes aegypti
possibilitaram o avanço da doença.
O controle da transmissão do vírus
da dengue se dá essencialmente no
âmbito coletivo e exige um esforço de
toda a sociedade.

Faça sua parte

Motoristas participaram de treinamento sobre o RDB

 Coloque no lixo latas, garrafas,

Ingredientes
1 pacote de 500g de macarrão
parafuso, sal a gosto, queijo fatiado.
Cozinhe o macarrão e reserve

Molho vermelho
2 cebolas grandes, 2 tomates grandes
maduros, 1 colher de manjericão, sal e
óleo para fritar a gosto.
Prepare e reserve.

Renovação a cada dia

Saúde

Macarronada para toda a família

Janete, cozinheira de mão
cheia, que conta com o apoio
do marido Josmar dos Reis,
motorista da Gidion, no preparo
da macarronada e aprovação dos
filhos Lucas, 11 anos, e Eduardo, 8.
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Na seqüência repita as camadas na
mesma ordem. Coloque orégano
ou tempero para pizza (a gosto),
leve em forno pré-aquecido e retire
quando o queijo estiver derretido.
Para acompanhar, faça uma salada
de sua preferência e bom apetite.











potes e outros objetos sem uso
que possam acumular água. Não
deixe em quintais, nem jogue em
terrenos baldios.
Mantenha pneus fora de uso em
locais secos cobertos, protegidos
de chuva.
Mantenha bem fechados latões,
poços, cisternas, caixas d’água
e outros depósitos de água para
consumo, impedindo a entrada de
mosquitos.
Vede com tela fina aqueles que não
têm tampa própria.
Não cultive plantas em jarros com
água. Plante-as em vasos com terra
e coloque areia nos pratos onde
acumula água.
As calhas devem ser mantidas limpas
e desentupidas, removendo-se folhas
e outras sujeiras.
As lajes devem ficar limpas e secas.
Deixar a tampa dos vasos sanitários
sempre fechadas. Em banheiros
pouco usados, deve-se dar descarga
uma vez por semana.

Fonte: Ministério da Saúde

Mais tecnologia nos carros do transporte coletivo não é suficiente para assegurar
melhor desempenho. É preciso manter os veículos sempre em perfeitas condições,
como se estivessem saindo da fábrica. Para isso, a Gidion lançou o projeto RDB Registro de Bordo - que informatiza a manutenção dos carros e passa a integrar
o Plano de Renovação Permanente da Frota. Inicialmente o novo sistema foi
implantado na Manutenção da Matriz para os carros do Fretamento, Verdes Mares
e Terminais Central, Sul e Nova Brasília. As mudanças foram passadas para os
motoristas e vigilantes durante treinamento de 5 a 8 de maio.
Vigilantes viram como lançar o RDB no sistema

Como vai funcionar
 Com projeto RDB os motoristas

terão um novo modelo de
ficha para preenchimento dos
problemas verificados nos carros
e que devem ser resolvidos pela
área de Manutenção.
 Os vigilantes, ao receber as fichas
preenchidas pelos motoristas,
farão o cadastramento no
Sistema Datasul.
 As solicitações ficarão disponíveis
para a Manutenção, que vai
monitorar as ocorrências.

 A principal diferença do sistema

usado anteriormente é que,
assim que a solicitação for
recebida, os profissionais da
Manutenção darão a previsão
de solução, caso a situação não
possa ser resolvida naquele dia.
 Esse parecer será fixado nos
murais para que os motoristas
possam acompanhar a execução
do trabalho.
Haverá auditorias aleatórias para
acompanhar o RDB.

“A mudança vai
melhorar o trabalho de
todos e o resultado,
conseqüentemente,
também vai ser
positivo. Para isso basta
que cada um faça sua parte.”
Paulo Roberto Costa,
vigilante da Garagem Itaum
“É um trabalho de
equipe, por isso
depende do empenho
de todos. O ganho virá,
principalmente para o
cliente, que é a razão
de existir da empresa.”
Antônio Borba Locatelli,
motorista Terminal Central
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