Culinária

Fim do mês com mais
tranqüilidade

Eu e a Gidion

Respeito aos passageiros
Nilton Dias da Glória é motorista há 32 anos e está no
terminal Nova Brasília desde sua inauguração. Ele disse
seguir as normas de trânsito e respeitar os passageiros. “É
o mínimo que se espera de um motorista”, comentou. As
vias saturadas e a imprudência dos condutores geram uma
grande tensão no trânsito. Nilton fala especialmente dos
ciclistas, não os que praticam o esporte, mas aqueles que
usam como condução, pois como ele define, são distraídos e
inconseqüentes.
“Temos a consciência de direção defensiva. Também
recebemos sessões de massoterapia e ginástica laboral
como uma prática da Gidion para amenizar os transtornos e
agregar qualidade de vida”, disse o motorista.

Os bombons de Marivete Pereira agradam o paladar e
contribuem no orçamento da família. Com os recheios
mais variados, a dona-de-casa conta com a ajuda do
marido, o motorista José Pereira, para a comercialização
dos doces. José começa a trabalhar à tarde e pela manhã
vai a escritórios, escolas e órgãos públicos vender os
bombons. “Gosto do meu trabalho. No ônibus criamos
vínculos com os passageiros e pela manhã ainda posso
ajudar minha esposa e garantir um extra no final do
mês”, disse José. Marivete ensina a fazer os bombons.

JOINVILLE

Preparo

Coloque todos os
ingredientes do
creme em uma panela
grande e leve ao fogo
baixo. Mexa sem parar para que não grude no fundo.
Quando adquirir consistência de pudim, desligue o fogo.
Enquanto o creme esfria, derreta o chocolate em banhomaria, reserve uma porção e, em seguida, espalhe em
formas próprias para bombons. Recheie com o creme
já frio, coloque a fruta de sua preferência empurrando
até ficar submersa no creme e, por último, pincele com
o resto do chocolate para fechar os bombons. Leve a
geladeira de 15 a 20 minutos para depois desenformar.

Dica da Marivete: “para o recheio indico morango,
uva, damasco ou castanha. Quando uso coco, compro
fresco e ralo em casa. Para o de maracujá ou limão uso
a polpa para misturar direto no creme branco.”
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Além dos benefícios aprovados no acordo coletivo, as empresas oferecem mais benefícios aos colaboradores.

Mais autonomia
para usuários

João da Silva
Empresa Fictícia Ltda.

exames e cirurgias de pequeno porte ficam limitados ao valor
de 3.000 CH’s por procedimento
Convênio Aquisição de Medicamentos – subsídio de 50% na
compra de medicamentos com receita médica
Assistência Jurídica - o sindicato e a empresa dão assistência
para os casos relativos ao exercício da profissão, por exemplo
acidente, multa, etc.
Corte de cabelo mensal gratuito

Benefícios concedidos pelas empresas Gidion e Verdes Mares

Geral

Recheio
Frutas da estação

Em assembléia geral realizada no dia 5 de junho os trabalhadores em empresas do transporte coletivo de Joinville aprovaram a
proposta apresentada, a qual repassa o INPC. Com o reajuste, o ganho real do quadriênio é de 10,36% sobre a remuneração dos
profissionais da categoria. Com a aprovação da proposta, também permanecem acertados os benefícios concedidos pelas empresas
aos colaboradores.

Ticket Alimentação - R$ 200,00 mensais
Subsídio de 50% na refeição servida no refeitório da empresa
Transporte gratuito
Subsídio de 50% na mensalidade do Seguro de Vida em Grupo
Assistência Odontológica Ambulatorial
Assistência Médica Ambulatorial
Convênio/Plano de Saúde – subsídio de 50% em consultas,

Cobertura
500g de chocolate ao leite

Reajuste salarial
aprovado em assembléia
Benefícios previstos no acordo coletivo

Ingredientes

4 latas de leite condensado
1 colher (sopa) de margarina
1 colher (chá) de amido de milho
1 gema
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A Gidion, Transtusa e Passebus
apresentaram na Expogestão o novo sistema de
bilhetagem de Joinville, a ser implantado no segundo
semestre deste ano. Com tecnologia mais moderna, a
nova bilhetagem amplia as facilidades e proporciona mais
autonomia para os clientes. O novo sistema também tem
caráter ambientalmente correto, pois vai operar e com
passe retornável, eliminando, assim o descarte diário de
milhares de bilhetes de papel. O novo sistema também foi
tema de dois
Workshops
realizados
no dia 17 de
junho.

Remuneração
Adiantamento salarial de 40% do salário fixo no dia 20
de cada mês
PPR – Programa de Participação de Resultados
Saúde/Qualidade de Vida
Ginástica Laboral e Quick Massage (massagem rápida),
nos terminais, Garagem Matriz e Garagem Itaum
Uniformes gratuitos (previsto no acordo coletivo para
motoristas. Para os demais é iniciativa da empresa)
Treinamento/Desenvolvimento
Programa de treinamento e desenvolvimento
profissional para áreas de apoio, realizadas dentro ou
fora da empresa, de acordo com a necessidade
Capacitação de liderança
Reciclagem para motoristas – que retornam de férias
Atendimento ao Cliente e Relações Interpessoais
Integração de novos colaboradores
Lazer
Recreativa

Transporte
Transporte gratuito nas linhas normais e especial nos
horários em que o transporte não está operando
Formação/Capacitação
Supletivo 1º e 2º grau
Bolsa de estudos – 35% da mensalidade custeada
pela empresa – para funcionários que façam cursos
pertinentes
Inclusão digital – em parceria com o Sesi
Programas de Homenagens Profissionais
Zero Acidente
Profissional Nota 10
Tempo de casa
Assistência/Orientação
Apoio psicológico
Orçamento Pessoal e Familiar
Posto bancário na empresa (Matriz)

Artigo

Resultados
positivos
Ações centradas, com metas
e objetivos claros, aliadas ao
trabalho sério e bem realizado,
proporcionam resultados positivos.
Neste mês, em especial, podemos
citar exemplos de resultados
que estimulam o trabalho da
equipe e comprovam essa tese.
O Programa Zero Acidente,
há 20 anos fazendo sucesso
na empresa e principalmente
entre os profissionais, recebeu o
reconhecimento nacional por meio
do 17º Prêmio Volvo de Segurança
no Trânsito 2007. O concurso
dedicou Menção Honrosa ao
motorista Jair José dos Santos por
completar 20 anos sem se envolver
em acidente.
Os primeiros números do projeto
RDB - Registro de Bordo, iniciado
no mês passado, também
mostraram o empenho e a
participação dos colaboradores.
No primeiro mês do programa, os
motoristas apontaram centenas
de ocorrências pelo sistema
de RDB, 90% atendidas. O
volume surpreendeu e lotou
nossas oficinas, exigindo esforço
redobrado do pessoal de apoio
e maior volume de recursos em
peças e acessórios. Mas está
valendo a pena. Estão todos de
parabéns.
Os resultados do PPR - Programa
de Participação nos Resultados também é um exemplo. No mês
de maio houve uma diminuição
no número de passageiros,
que pode ter sido gerado pelo
número de feriados. Alerta e
atenção redobrada para os itens
Custo de Operação e Consumo
de Óleo Diesel. É cada vez mais
importante melhorar a forma
de fazer as coisas. Com maior
eficiência e menor custo. Não
esqueçam disso!

Moacir Bogo
Diretor Geral
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De olho no PPR

Profissional do Mês

Empenho e disciplina

Anjo em Corpus Christi

A Comissão de Empregados para o PPR - Programa de Participação nos
Resultados - reuniu-se no dia 9 de junho para avaliar os resultados dos cinco
primeiros meses do ano. O índice relativo a número de passageiros ficou
bastante abaixo da meta estipulada. Embora fosse previsível, pela ocorrência
de dois feriadões no mês de maio, torna-se necessário maior empenho ainda
nos itens Custo de Produção e Consumo de Óleo Diesel. Em continuidade
ao programa de palestras do PPR, Dalmir Sant’anna, o palestrante mágico,
vai falar aos colaboradores sobre “As habilidades estratégicas do profissional
Gidion”. Ele é especialista
em Gestão de Pessoas
O quê: Palestra “As habilidades
e promove de maneira
estratégicas do profissional Gidion”
inovadora reflexões
Quando: 8 de julho
sobre atitudes pessoais
Onde: Auditório do Colégio Elias Moreira
relacionadas ao ambiente
Horário: às 9 e às 16 horas
profissional.

O motorista Sandro Roberto Preuss ficou
impressionado com o que viu no feriado de
Corpus Christi no cruzamento da Monsenhor
Gercino com a rua São Paulo. Com o ônibus
parado no sinaleiro avistou no terceiro carro à
sua frente uma criança sentada na janela da
porta traseira do veículo. Foi só o tempo de
dar sinal de luz e o semáforo já abriu.
Naquele instante, o Fiat Tipo virou à esquerda
para entrar na rua São Paulo, enquanto os dois
outros carros seguiram na Monsenhor Gercino.
Foi a sorte da menina, de cerca de três anos.
Ao converter a curva o carro arremessou
a criança no asfalto. Sandro ligou o pisca
alerta do ônibus na mesma hora e foi pegar
a menina no meio da rua. Os pais continuaram seu
u destino sem perceber o que
tinha acontecido. Era por volta das 20 horas.
Uma passageira ficou com a criança aguardando socorro no posto de gasolina, já
que o ônibus precisava cumprir o itinerário. Ao final do seu trajeto, Sandro voltou
ao posto para ter notícias da criança que apresentava escoriações no rosto e nos
braços. Soube que ela estava bem e que os pais já tinham ido buscá-la.
O motorista não teve mais informações, mas questionou a negligência dos pais em
relação ao cinto de segurança ou dispositivo de retenção (cadeirinha). “Ficou um
sentimento de abandono. Esse tipo de acidente deve ser considerado natural?”,
questionou Sandro, intrigado.

Geral

RDB agiliza a manutenção
A empresa lançou no mês passado o projeto RDB - Registro de Bordo - na
Manutenção da Matriz para os carros do Fretamento, Verdes Mares e Terminais
Central, Sul e Nova Brasília. O sistema informatizado garante o registro da ocorrência
e possibilita o retorno para os motoristas com data prevista para o conserto. No
primeiro mês do programa foram apontadas 2.811 ocorrências pelo sistema de RDB,
das quais 2.331 foram executadas. É solução em quase 90% dos casos.
Com o retorno, segue a justificativa da data do reparo. Agora, por exemplo,
paralela às ações de RDB foram refeitas pinturas de 93 carros. “O profissional sabe
que os responsáveis estão cientes da situação e o motivo da agilidade ou demora
no conserto”, explicou o gerente de manutenção, Renato Protti Filho.

Menção Honrosa
a Jair José dos
Santos
O motorista Jair José dos Santos
é destaque e exemplo pela marca
que atingiu: 20 anos sem se
envolver em acidentes. Desta vez
o reconhecimento é feito pelo
17º Prêmio Volvo de Segurança
no Trânsito 2007, do qual a
Gidion participou com o case
Programa Zero Acidente. Jair
José dos Santos recebeu Menção Honrosa pel
pelo marco de completar 20 anos
de direção no trânsito urbano sem multa. O prêmio é entregue anualmente
para empresas e pessoas que contribuem para a diminuição de acidentes no
trânsito. O objetivo do concurso é premiar campanhas e programas realizados
no país em busca de um trânsito mais seguro e mais humano. Essa edição do
prêmio contou com 326 trabalhos inscritos, de 125 cidades de 16 estados.
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Orçamento Doméstico

Promovidos/Mudança de Categoria

Gidion - Junho

Alberto Luiz Lazaretti, Arlete Vieira, Danilo
Cunha da Silva, Luis Amilton Malaquias da
Costa e Rejane Beatriz Caetano Rosa passaram de motorista de veículo leve
comissionado para motorista de veículo leve.
Alexandre Rodrigues de Souza, Amilton Alves dos Santos, Fábio
Compagnoni, Fabio Thiburtino Alves, Gilberto da Silveira, Joceli Custodio
de Oliveira, Jonatas Jaison Cordeiro, Jose Edgar Pereira e Siliomar Fagundes
passaram de motorista de veículo leve para motorista urbano.
Fabio Luiz Dal Corvito passou de atendente de guichê para motorista de
veículo leve comissionado.

Economia e
segurança em
casa
Pequenas mudanças nos hábitos
familiares podem reduzir o
custo do orçamento doméstico
significativamente. Entre elas está
a utilização correta do gás de
cozinha.
Os cuidados, além de colaborar
para uma maior segurança da
família, também auxiliam para
a economia do orçamento
doméstico. Veja as dicas abaixo.
• Atenção para vazamentos.
• Fogo baixo logo que começa a
fervura (reduz 50% dos gastos).
• Bico do fogão limpo e regulado.
• Não deixe correntes de ar
dispersar as chamas.
• Alguns alimentos podem ser
congelados. Cozinhe uma
quantidade maior e conserve.
Economize.
• Quando cozinhar alimentos,
procure manter a panela bem
tampada para aproveitar melhor
o calor e gastar menos gás.
• Use a quantidade de água
adequada ao cozimento.
Fonte: livro Educação Financeira na
escola e na família, de Luiz Carlos
Peretti.

Comunidade

Solidariedade

Meio ambiente em panfletos

A Campanha do Agasalho 2008 da Transtusa, Gidion e
Passebus segue até o dia 30 de agosto. Neste ano as empresas
participam em parceria com a Rede RIC/RECORD, que
transmitirá a entrega das doações às entidades escolhidas.
As caixas para recolhimento estão em todos os terminais,
Estações da Cidadania e nas três empresas. Em 2007 foram
recolhidas 712 peças de roupas e 70 pares de calçados. Fale
com seus amigos, parentes e vizinhos e traga suas doações.
Seja solidário! Doe um pouco de calor neste inverno.

No mês em que é comemorado o Dia Mundial do Meio
Ambiente, a Gidion lançou a campanha “Água, um bem
precioso” no verso dos panfletos de horários das linhas de
ônibus.
O material, feito de bagaço de cana-de-açúcar, traz as
práticas da empresa para o uso racional dos recursos,
mostrando comprometimento ambiental e incentivando a
comunidade a seguir o exemplo.
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Culinária

Fim do mês com mais
tranqüilidade
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contribuem no orçamento da família. Com os recheios
mais variados, a dona-de-casa conta com a ajuda do
marido, o motorista José Pereira, para a comercialização
dos doces. José começa a trabalhar à tarde e pela manhã
vai a escritórios, escolas e órgãos públicos vender os
bombons. “Gosto do meu trabalho. No ônibus criamos
vínculos com os passageiros e pela manhã ainda posso
ajudar minha esposa e garantir um extra no final do
mês”, disse José. Marivete ensina a fazer os bombons.

JOINVILLE

Preparo

Coloque todos os
ingredientes do
creme em uma panela
grande e leve ao fogo
baixo. Mexa sem parar para que não grude no fundo.
Quando adquirir consistência de pudim, desligue o fogo.
Enquanto o creme esfria, derreta o chocolate em banhomaria, reserve uma porção e, em seguida, espalhe em
formas próprias para bombons. Recheie com o creme
já frio, coloque a fruta de sua preferência empurrando
até ficar submersa no creme e, por último, pincele com
o resto do chocolate para fechar os bombons. Leve a
geladeira de 15 a 20 minutos para depois desenformar.

Dica da Marivete: “para o recheio indico morango,
uva, damasco ou castanha. Quando uso coco, compro
fresco e ralo em casa. Para o de maracujá ou limão uso
a polpa para misturar direto no creme branco.”
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Além dos benefícios aprovados no acordo coletivo, as empresas oferecem mais benefícios aos colaboradores.

Mais autonomia
para usuários

João da Silva
Empresa Fictícia Ltda.

exames e cirurgias de pequeno porte ficam limitados ao valor
de 3.000 CH’s por procedimento
Convênio Aquisição de Medicamentos – subsídio de 50% na
compra de medicamentos com receita médica
Assistência Jurídica - o sindicato e a empresa dão assistência
para os casos relativos ao exercício da profissão, por exemplo
acidente, multa, etc.
Corte de cabelo mensal gratuito

Benefícios concedidos pelas empresas Gidion e Verdes Mares

Geral

Recheio
Frutas da estação

Em assembléia geral realizada no dia 5 de junho os trabalhadores em empresas do transporte coletivo de Joinville aprovaram a
proposta apresentada, a qual repassa o INPC. Com o reajuste, o ganho real do quadriênio é de 10,36% sobre a remuneração dos
profissionais da categoria. Com a aprovação da proposta, também permanecem acertados os benefícios concedidos pelas empresas
aos colaboradores.

Ticket Alimentação - R$ 200,00 mensais
Subsídio de 50% na refeição servida no refeitório da empresa
Transporte gratuito
Subsídio de 50% na mensalidade do Seguro de Vida em Grupo
Assistência Odontológica Ambulatorial
Assistência Médica Ambulatorial
Convênio/Plano de Saúde – subsídio de 50% em consultas,

Cobertura
500g de chocolate ao leite

Reajuste salarial
aprovado em assembléia
Benefícios previstos no acordo coletivo

Ingredientes

4 latas de leite condensado
1 colher (sopa) de margarina
1 colher (chá) de amido de milho
1 gema
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A Gidion, Transtusa e Passebus
apresentaram na Expogestão o novo sistema de
bilhetagem de Joinville, a ser implantado no segundo
semestre deste ano. Com tecnologia mais moderna, a
nova bilhetagem amplia as facilidades e proporciona mais
autonomia para os clientes. O novo sistema também tem
caráter ambientalmente correto, pois vai operar e com
passe retornável, eliminando, assim o descarte diário de
milhares de bilhetes de papel. O novo sistema também foi
tema de dois
Workshops
realizados
no dia 17 de
junho.

Remuneração
Adiantamento salarial de 40% do salário fixo no dia 20
de cada mês
PPR – Programa de Participação de Resultados
Saúde/Qualidade de Vida
Ginástica Laboral e Quick Massage (massagem rápida),
nos terminais, Garagem Matriz e Garagem Itaum
Uniformes gratuitos (previsto no acordo coletivo para
motoristas. Para os demais é iniciativa da empresa)
Treinamento/Desenvolvimento
Programa de treinamento e desenvolvimento
profissional para áreas de apoio, realizadas dentro ou
fora da empresa, de acordo com a necessidade
Capacitação de liderança
Reciclagem para motoristas – que retornam de férias
Atendimento ao Cliente e Relações Interpessoais
Integração de novos colaboradores
Lazer
Recreativa

Transporte
Transporte gratuito nas linhas normais e especial nos
horários em que o transporte não está operando
Formação/Capacitação
Supletivo 1º e 2º grau
Bolsa de estudos – 35% da mensalidade custeada
pela empresa – para funcionários que façam cursos
pertinentes
Inclusão digital – em parceria com o Sesi
Programas de Homenagens Profissionais
Zero Acidente
Profissional Nota 10
Tempo de casa
Assistência/Orientação
Apoio psicológico
Orçamento Pessoal e Familiar
Posto bancário na empresa (Matriz)

