Profissional do Mês

Qualidade no trabalho

Sonho de criança

Programa de reciclagem

O motorista Pedro Paulo Alves já foi padeiro, motorista
de caminhão, de transporte escolar e há quase cinco
anos trabalha com transporte coletivo. “Dirigir ônibus
era um sonho de criança”, relata Pedro.
Esse ideal de profissão foi inspirado no pai, que
também era motorista. Pedro explicou que pretendia
ser motorista rodoviário, viajar pelas inúmeras estradas
do país. Hoje nem pensa mais nisso. Encontrou a
satisfação no transporte urbano e tem a vantagem de
estar sempre próximo a família.

A Gidion/Verdes Mares presta um serviço constante na
qualidade do trabalho. É a chamada “Reciclagem”. Todo
ano, ao retornar do período de férias, o funcionário passa
dois dias em treinamento. Uma das abordagens é sobre
ergonomia (adaptação do homem ao posto de trabalho).
Neste programa os motoristas são orientados para a correta
regulagem dos bancos de acordo com seu biotipo. Os
assentos possuem regulagens de altura, da distância aos
pedais, deslocamento lateral, inclinação do banco e do
encosto e molas com pressão ajustável, visando reduzir as
vibrações transmitidas pela pavimentação irregular.
Os recursos dos bancos no veículo minimizam os riscos de
desenvolver doenças músculo-esqueléticas como dor nas
costas, hérnia de disco e desvio de coluna. Para tanto, é
necessário ajustar o banco e manter a postura correta.
O cansaço físico e a pressão psicológica do trânsito são
percebidos no dia-a-dia e nos registros do ambulatório.
Contudo, o ajuste ergométrico no ônibus, associado a
atendimentos de massoterapia e fisioterapia do Programa
Qualidade de Vida que os motoristas recebem, reduz esses
desconfortos consideravelmente.

“Tinha outra idéia de
empresas grandes.
Mas trabalhar na
Gidion é muito bom.
Percebo o cuidado
e atenção que a
empresa oferece aos
motoristas e a equipe
inteira.”

É preciso a–cor–dar!
O palestrante Dalmir Sant’Anna deixou um recado importante aos colaboradores
que participaram das palestras do Programa de Participação de Resultados (PPR) no
dia 8 de julho no auditório do Colégio Elias Moreira: é preciso a-cor-dar! Segundo
ele, que animou o grupo com passes de mágica, música e brincadeiras, a palavra
a-cor-dar, de trás para frente, ensina uma grande lição. “Acordar transforma-se em
‘dar cor a’ alguma coisa, e essa coisa deve ser o nosso dia-a-dia, o nosso trabalho,
a nossa vida”, enfatizou. Intitulada “Habilidades estratégicas de ser um profissional
da Gidion e da Verdes Mares”, a palestra mostrou a importância da cooperação, do
trabalho em equipe, do comprometimento e da pró-atividade. “Só vamos trabalhar
em equipe quando compreendermos que cooperar é trabalhar em união, é misturar
todas as forças, é zelar pelo que nos ajuda a crescer”, salientou.

Delícia de frango e requeijão
O empadão de frango da atendente de guichê, Fátima Regina
Schmitz, faz sucesso entre a equipe do terminal Guanabara.
“A turma já estava cobrando que eu trouxesse novamente o
salgado”, disse Fátima.
O prato é diferente do tradicional. Leva molho branco e um
toque de requeijão para finalizar. Quando ela prepara para levar
ao serviço, precisa assar mais um para deixar em casa. “Meu
filho Reginaldo Vitoreti Junior, de 9 anos, é louco por esse
empadão”, contou.
Aprenda a fazer essa delícia.

Com passes de mágica, o palestrante
transmitiu uma mensagem de
otimismo e comprometimento

Comunicação

Um dos profissionais que prestigiou o palestrante foi
Laudelino Albano, motorista da Linha Direta Guanabara.
Laudelino se divertiu com as brincadeiras de Dalmir e
levou a sério a mensagem. “Tudo que vem para somar é
positivo. Eu procuro cooperar da melhor forma possível,
especialmente na comunicação. Trabalho em equipe
é essencial. Ajuda a alcançar resultados, não só no
trabalho”, disse.

Culinária
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Laudelino Albano

Os participantes também entraram
no ritmo da ginástica laboral

Dia do Motorista

Massa

Molho branco

Recheio

2 xícaras de leite
1 xícara de óleo
3 ovos
1 colher (chá) de sal
130g de queijo prato
1 xícara de maisena
3 colheres (chá) de fermento
em pó
1 ½ xícara de trigo
Bata tudo no liquidificador,
colocando primeiro o leite, os
ovos e o óleo. Acrescente aos
poucos os demais ingredientes,
deixando a maisena por último.

2 xícaras de leite
1 ½ colher (sopa) de margarina
2 colheres (sopa) de trigo
1 lata de creme de leite
Bata no liquidificador a margarina,
o leite e o trigo. Cozinhe mexendo
sempre. Por último, acrescente o
creme de leite.

2 peitos de frango cozidos e desfiados
1 cebola de cabeça
1 pimentão
2 tomates
Sal a gosto
Frite a cebola até dourar. Acrescente
o pimentão, o tomate e o sal.
Depois coloque o frango e por
último o molho branco.

Montagem
Coloque em um refratário grande 2/3 da massa, o recheio, dois copos de
requeijão e finalize com o restante da massa. Asse por cerca de 45 minutos.

Em 25 de julho é o Dia do Motorista.
A data é uma alusão ao Dia de São
Cristóvão, padroeiro dos viajantes.
Nesta oportunidade são lembrados os
profissionais do volante que enfrentam
diariamente o congestionamento, a
imprudência de outros condutores, os
ruídos e, ainda assim, conseguem manter
a serenidade, garantindo um serviço de
excelência para a comunidade.

Convite para a comemoração
No dia 25 de julho a Gidion/Verdes Mares promove
um café especial para comemorar essa data tão
importante. Anote os horários:

Nos Terminais, Garagem do
Itaum e Refeitório da Matriz
Das 7h30 às 10 horas
Das 14 às 18 horas

Verdes Mares
Das 5 às 7 horas
Das 12 às 17 horas

Artigo

A palavra é
parceria
A palavra do mês é parceria. Ela é
indispensável para que os resultados
alcançados no primeiro ano do PPR
voltem a se concretizar em 2008. Temos
certeza de que com o engajamento de
todos, o que já foi bom no primeiro ano
pode ser ainda melhor agora.
Nosso resultado está levemente
abaixo do esperado, embora possa ser
considerado positivo quando comparado
com os seis primeiros meses de 2007.
Por esse motivo, a busca dos resultados
deve ser redobrada e a recomendação
serve tanto para as equipes de apoio,
como para quem trabalha diretamente
com o pé no acelerador.
Vamos rever nossas atitudes e trabalhar
cada vez mais de forma coletiva. Vejam
o sucesso do Registro de Bordo (RDB).
Ele trouxe um dilúvio de trabalho para
a oficina e encareceu os custos, mas,
por outro lado, mantém a frota bonita
e renovada, garantindo segurança,
qualidade e conforto para os clientes e
também aos nossos motoristas. Esperase que, após esse mutirão, as contas da
Oficina voltem ao normal.
Além do RDB, o índice de reajuste
salarial, os encargos trabalhistas e o
aumento do diesel, trouxeram uma
despesa maior do que a prevista. É claro
que o reflexo disso pode comprometer
os resultados do PPR e a renovação da
frota. Mas não interferirá, obviamente,
na pontualidade dos pagamentos e da
reserva para o 13º salário.
Para melhorar o desempenho, sem
prejudicar a mobilidade e o conforto
dos usuários, é essencial que cada um
denuncie situações, que possam resultar
em aumento no consumo de peças e
pneus, como o caso demonstrado nos
slides durante a reunião do PPR. O
trabalho em equipe, a parceria, a
responsabilidade de cada um foram os
pontos mais destacados pelo palestrante
Dalmir Sant’Anna, que também explicou
as diferenças entre planejamento (onde
se quer chegar) e estratégia (o modo
como chegar), e o papel de cada um
nesse processo que une empresa,
colaboradores e clientes.
Moacir Bogo
Diretor Geral
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De olho no PPR

Geral

Reforçar a parceria

Equipe noturna

No dia 8 o diretor Moacir Bogo apresentou os índices do PPR e salientou que
é necessário reforçar o espírito de parceria. O lucro do período ficou abaixo do
esperado devido ao aumento do custo de operação e consumo de diesel. Entre
os pontos que incidiram nos índices estão os reajustes salariais e a criação do
Registro
de Bordo (RDB) que trouxe um aumento de
R
demandas
d
para a oficina, encarecendo a operação
que
q ficou em 9,5%, quando em 2007 estava na
casa
dos 8,75%. “Mesmo assim, estamos bem.
c
Não
N vamos deixar de fazer. Queremos nossa frota
bonita”,
declarou o diretor. Bogo ressaltou a
b
importância
de trazer para a empresa os problemas
im
que
q interferem na mobilidade e na manutenção dos
veículos:
“Está legal, mas não me canso de dizer que
v
tudo
o que a gente faz pode ser melhorado”.
t

O transporte coletivo urbano de Joinville atende cerca de 200 mil pessoas
diariamente. Para garantir aos usuários veículos seguros, abastecidos e limpos,
equipes trabalham no período da noite e madrugada, de domingo a sextafeira. Na Garagem Itaum são 112 carros na frota e 21 pessoas trabalhando
das 20 às 4 horas da manhã. A otimização da equipe mostra a boa vontade e
comprometimento com a Gidion. O espírito de trabalho em grupo e a qualidade
desses profissionais garantem um serviço diferenciado para os usuários.

Boton Acidente Zero 2008
B
A Gidion realiza anualmente o concurso com o tema
rel
relacionado
a segurança no trânsito para eleger o novo
logo
logotipo do boton do Programa Zero Acidente. Este ano
foram quase 50 trabalhos disputando o concurso. A secretária
da diretoria, Inês Kostetzer Alves, foi a
vencedora e levou para casa uma TV
21’ tela plana como premiação. Inês
participou com quatro sugestões e
disse que “desta vez estava confiante”.
Já participou de outros concursos na
empresa, sendo essa, sua segunda
premiação.
Moacir Bogo, Inês Alves e Odete Bogo

Festa Zero Acidente
Já está marcada a data da festa Zero Acidente deste ano.
Será nos dias 13 e 20 de setembro, na Recreativa da Gidion.

Promovidos/Mudança de categoria
Verdes Mares
Deivid Marques passou de cobrador rodoviário a emissor de passagens

Gidion
Doval Samarone Carvalho, Eldesjunes de Jesus, Gilson César Fernandes, João
Batista Miranda Filho, Joel da Silva Luiz e Paulo Sergio Oliveira passaram de
motorista veículo leve comissionado para motorista veículo leve.
Adilson de Souza, Carlos Augusto Moraes da Conceição, Edson Senderski,
Eduardo Leal Brandt, Everaldo Miranda, Jeferson Buzzi Toniotti e Paulo Gerlach
passaram de motorista veículo leve para motorista.
Aparecido Quimas Rodrigues passou de ajudante de serviços a motorista veículo
leve comissionado.
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O mecânico Arnaldo Machado já se habituou ao horário. Casado e
com dois filhos, Arnaldo disse que o tempo de lazer é curto, mas ele
tenta aproveitar com qualidade. Sábado pela manhã joga bola e o
resto do dia é com a família. “Vale a pena. O ambiente de trabalho e a
empresa como um todo são muito bons”, comentou Arnaldo.

Viva mais, viva melhor
Conforme dados do ambulatório da Gidion/Verdes Mares, nos últimos oito anos
foram registrados sete casos de infarto. Foram cinco na Gidion e dois, um com
óbito, na Verdes Mares. Todos eram fumantes. As substâncias tóxicas do cigarro
podem causar câncer, doenças cardiovasculares e pulmonares. Com a pesquisa
aplicadana Gidion foi possível encontrar dados que justificam a continuidade
de palestras e campanhas educativas. Entre os quase 300 participantes do
questionário, 18% são fumantes e 55% são ex-fumantes. O foco é promover
qualidade de vida à equipe. Por isso, estão sendo elaboradas ações para reduzir o
número de fumantes. É compromisso da empresa, estimular e fazer acontecer o
slogan “Viva mais, viva melhor”.

Leii seca,
agora é para
valer
Desde 20 de junho as normas para
o trânsito estão mais criteriosas.
Agora, qualquer quantidade de
álcool no organismo resulta em
infração gravíssima (com perda de
sete pontos na carteira), R$ 955,00
de multa e suspensão do direito de
dirigir por um ano.
Enquanto se aguarda a
regulamentação da lei, será tolerado
de 0,2 decigramas de álcool por litro
de sangue, o que significa um copo
de cerveja ou uma taça de vinho
para uma pessoa de 70 kg.
O motorista que ingerir álcool e
provocar acidente com vítima pode
ser preso em flagrante, responder
por crime doloso (com intenção de
matar) e não tem direito a fiança.
Importante lembrar que a suspensão
do direito de dirigir resultará na
recisão do contrato de trabalho
do motorista profissional, sem
direito às verbas rescisórias
habituais. A empresa já adquiriu
bafômetros para serem utilizados
preventivamente.

Eu e a Gidion

Estabilidade financeira
O estofador Adão Steffen prestava serviço em casa. Foi uma década de experiência e “calotes”.
Quando soube da vaga na estofaria da Gidion não pensou duas vezes. Candidatou-se ao emprego
e já são mais de 10 anos na empresa. A estabilidade que o trabalho com carteira assinada garante
proporcionou a construção da casa própria e a compra de um carro. “Recebo décimo terceiro, férias
e fundo de garantia, trabalhando com o que amo e sei fazer. Pude criar meus três filhos e hoje estou
tranqüilo com a esposa”, conta Adão. E as vantagens do serviço vão além dos ganhos materiais.
“Fumei durante 26 anos. Com o incentivo da Gidion, com as palestras oferecidas, deixei o cigarro.
É um grande passo para minha saúde e para satisfação da minha família”, declara orgulhoso.
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A palavra do mês é parceria. Ela é
indispensável para que os resultados
alcançados no primeiro ano do PPR
voltem a se concretizar em 2008. Temos
certeza de que com o engajamento de
todos, o que já foi bom no primeiro ano
pode ser ainda melhor agora.
Nosso resultado está levemente
abaixo do esperado, embora possa ser
considerado positivo quando comparado
com os seis primeiros meses de 2007.
Por esse motivo, a busca dos resultados
deve ser redobrada e a recomendação
serve tanto para as equipes de apoio,
como para quem trabalha diretamente
com o pé no acelerador.
Vamos rever nossas atitudes e trabalhar
cada vez mais de forma coletiva. Vejam
o sucesso do Registro de Bordo (RDB).
Ele trouxe um dilúvio de trabalho para
a oficina e encareceu os custos, mas,
por outro lado, mantém a frota bonita
e renovada, garantindo segurança,
qualidade e conforto para os clientes e
também aos nossos motoristas. Esperase que, após esse mutirão, as contas da
Oficina voltem ao normal.
Além do RDB, o índice de reajuste
salarial, os encargos trabalhistas e o
aumento do diesel, trouxeram uma
despesa maior do que a prevista. É claro
que o reflexo disso pode comprometer
os resultados do PPR e a renovação da
frota. Mas não interferirá, obviamente,
na pontualidade dos pagamentos e da
reserva para o 13º salário.
Para melhorar o desempenho, sem
prejudicar a mobilidade e o conforto
dos usuários, é essencial que cada um
denuncie situações, que possam resultar
em aumento no consumo de peças e
pneus, como o caso demonstrado nos
slides durante a reunião do PPR. O
trabalho em equipe, a parceria, a
responsabilidade de cada um foram os
pontos mais destacados pelo palestrante
Dalmir Sant’Anna, que também explicou
as diferenças entre planejamento (onde
se quer chegar) e estratégia (o modo
como chegar), e o papel de cada um
nesse processo que une empresa,
colaboradores e clientes.
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Geral

Reforçar a parceria

Equipe noturna

No dia 8 o diretor Moacir Bogo apresentou os índices do PPR e salientou que
é necessário reforçar o espírito de parceria. O lucro do período ficou abaixo do
esperado devido ao aumento do custo de operação e consumo de diesel. Entre
os pontos que incidiram nos índices estão os reajustes salariais e a criação do
Registro
de Bordo (RDB) que trouxe um aumento de
R
demandas
d
para a oficina, encarecendo a operação
que
q ficou em 9,5%, quando em 2007 estava na
casa
dos 8,75%. “Mesmo assim, estamos bem.
c
Não
N vamos deixar de fazer. Queremos nossa frota
bonita”,
declarou o diretor. Bogo ressaltou a
b
importância
de trazer para a empresa os problemas
im
que
q interferem na mobilidade e na manutenção dos
veículos:
“Está legal, mas não me canso de dizer que
v
tudo
o que a gente faz pode ser melhorado”.
t

O transporte coletivo urbano de Joinville atende cerca de 200 mil pessoas
diariamente. Para garantir aos usuários veículos seguros, abastecidos e limpos,
equipes trabalham no período da noite e madrugada, de domingo a sextafeira. Na Garagem Itaum são 112 carros na frota e 21 pessoas trabalhando
das 20 às 4 horas da manhã. A otimização da equipe mostra a boa vontade e
comprometimento com a Gidion. O espírito de trabalho em grupo e a qualidade
desses profissionais garantem um serviço diferenciado para os usuários.

Boton Acidente Zero 2008
B
A Gidion realiza anualmente o concurso com o tema
rel
relacionado
a segurança no trânsito para eleger o novo
logo
logotipo do boton do Programa Zero Acidente. Este ano
foram quase 50 trabalhos disputando o concurso. A secretária
da diretoria, Inês Kostetzer Alves, foi a
vencedora e levou para casa uma TV
21’ tela plana como premiação. Inês
participou com quatro sugestões e
disse que “desta vez estava confiante”.
Já participou de outros concursos na
empresa, sendo essa, sua segunda
premiação.
Moacir Bogo, Inês Alves e Odete Bogo

Festa Zero Acidente
Já está marcada a data da festa Zero Acidente deste ano.
Será nos dias 13 e 20 de setembro, na Recreativa da Gidion.

Promovidos/Mudança de categoria
Verdes Mares
Deivid Marques passou de cobrador rodoviário a emissor de passagens

Gidion
Doval Samarone Carvalho, Eldesjunes de Jesus, Gilson César Fernandes, João
Batista Miranda Filho, Joel da Silva Luiz e Paulo Sergio Oliveira passaram de
motorista veículo leve comissionado para motorista veículo leve.
Adilson de Souza, Carlos Augusto Moraes da Conceição, Edson Senderski,
Eduardo Leal Brandt, Everaldo Miranda, Jeferson Buzzi Toniotti e Paulo Gerlach
passaram de motorista veículo leve para motorista.
Aparecido Quimas Rodrigues passou de ajudante de serviços a motorista veículo
leve comissionado.
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O mecânico Arnaldo Machado já se habituou ao horário. Casado e
com dois filhos, Arnaldo disse que o tempo de lazer é curto, mas ele
tenta aproveitar com qualidade. Sábado pela manhã joga bola e o
resto do dia é com a família. “Vale a pena. O ambiente de trabalho e a
empresa como um todo são muito bons”, comentou Arnaldo.

Viva mais, viva melhor
Conforme dados do ambulatório da Gidion/Verdes Mares, nos últimos oito anos
foram registrados sete casos de infarto. Foram cinco na Gidion e dois, um com
óbito, na Verdes Mares. Todos eram fumantes. As substâncias tóxicas do cigarro
podem causar câncer, doenças cardiovasculares e pulmonares. Com a pesquisa
aplicadana Gidion foi possível encontrar dados que justificam a continuidade
de palestras e campanhas educativas. Entre os quase 300 participantes do
questionário, 18% são fumantes e 55% são ex-fumantes. O foco é promover
qualidade de vida à equipe. Por isso, estão sendo elaboradas ações para reduzir o
número de fumantes. É compromisso da empresa, estimular e fazer acontecer o
slogan “Viva mais, viva melhor”.

Leii seca,
agora é para
valer
Desde 20 de junho as normas para
o trânsito estão mais criteriosas.
Agora, qualquer quantidade de
álcool no organismo resulta em
infração gravíssima (com perda de
sete pontos na carteira), R$ 955,00
de multa e suspensão do direito de
dirigir por um ano.
Enquanto se aguarda a
regulamentação da lei, será tolerado
de 0,2 decigramas de álcool por litro
de sangue, o que significa um copo
de cerveja ou uma taça de vinho
para uma pessoa de 70 kg.
O motorista que ingerir álcool e
provocar acidente com vítima pode
ser preso em flagrante, responder
por crime doloso (com intenção de
matar) e não tem direito a fiança.
Importante lembrar que a suspensão
do direito de dirigir resultará na
recisão do contrato de trabalho
do motorista profissional, sem
direito às verbas rescisórias
habituais. A empresa já adquiriu
bafômetros para serem utilizados
preventivamente.

Eu e a Gidion

Estabilidade financeira
O estofador Adão Steffen prestava serviço em casa. Foi uma década de experiência e “calotes”.
Quando soube da vaga na estofaria da Gidion não pensou duas vezes. Candidatou-se ao emprego
e já são mais de 10 anos na empresa. A estabilidade que o trabalho com carteira assinada garante
proporcionou a construção da casa própria e a compra de um carro. “Recebo décimo terceiro, férias
e fundo de garantia, trabalhando com o que amo e sei fazer. Pude criar meus três filhos e hoje estou
tranqüilo com a esposa”, conta Adão. E as vantagens do serviço vão além dos ganhos materiais.
“Fumei durante 26 anos. Com o incentivo da Gidion, com as palestras oferecidas, deixei o cigarro.
É um grande passo para minha saúde e para satisfação da minha família”, declara orgulhoso.
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Profissional do Mês

Qualidade no trabalho

Sonho de criança

Programa de reciclagem

O motorista Pedro Paulo Alves já foi padeiro, motorista
de caminhão, de transporte escolar e há quase cinco
anos trabalha com transporte coletivo. “Dirigir ônibus
era um sonho de criança”, relata Pedro.
Esse ideal de profissão foi inspirado no pai, que
também era motorista. Pedro explicou que pretendia
ser motorista rodoviário, viajar pelas inúmeras estradas
do país. Hoje nem pensa mais nisso. Encontrou a
satisfação no transporte urbano e tem a vantagem de
estar sempre próximo a família.

A Gidion/Verdes Mares presta um serviço constante na
qualidade do trabalho. É a chamada “Reciclagem”. Todo
ano, ao retornar do período de férias, o funcionário passa
dois dias em treinamento. Uma das abordagens é sobre
ergonomia (adaptação do homem ao posto de trabalho).
Neste programa os motoristas são orientados para a correta
regulagem dos bancos de acordo com seu biotipo. Os
assentos possuem regulagens de altura, da distância aos
pedais, deslocamento lateral, inclinação do banco e do
encosto e molas com pressão ajustável, visando reduzir as
vibrações transmitidas pela pavimentação irregular.
Os recursos dos bancos no veículo minimizam os riscos de
desenvolver doenças músculo-esqueléticas como dor nas
costas, hérnia de disco e desvio de coluna. Para tanto, é
necessário ajustar o banco e manter a postura correta.
O cansaço físico e a pressão psicológica do trânsito são
percebidos no dia-a-dia e nos registros do ambulatório.
Contudo, o ajuste ergométrico no ônibus, associado a
atendimentos de massoterapia e fisioterapia do Programa
Qualidade de Vida que os motoristas recebem, reduz esses
desconfortos consideravelmente.

“Tinha outra idéia de
empresas grandes.
Mas trabalhar na
Gidion é muito bom.
Percebo o cuidado
e atenção que a
empresa oferece aos
motoristas e a equipe
inteira.”

É preciso a–cor–dar!
O palestrante Dalmir Sant’Anna deixou um recado importante aos colaboradores
que participaram das palestras do Programa de Participação de Resultados (PPR) no
dia 8 de julho no auditório do Colégio Elias Moreira: é preciso a-cor-dar! Segundo
ele, que animou o grupo com passes de mágica, música e brincadeiras, a palavra
a-cor-dar, de trás para frente, ensina uma grande lição. “Acordar transforma-se em
‘dar cor a’ alguma coisa, e essa coisa deve ser o nosso dia-a-dia, o nosso trabalho,
a nossa vida”, enfatizou. Intitulada “Habilidades estratégicas de ser um profissional
da Gidion e da Verdes Mares”, a palestra mostrou a importância da cooperação, do
trabalho em equipe, do comprometimento e da pró-atividade. “Só vamos trabalhar
em equipe quando compreendermos que cooperar é trabalhar em união, é misturar
todas as forças, é zelar pelo que nos ajuda a crescer”, salientou.

Delícia de frango e requeijão
O empadão de frango da atendente de guichê, Fátima Regina
Schmitz, faz sucesso entre a equipe do terminal Guanabara.
“A turma já estava cobrando que eu trouxesse novamente o
salgado”, disse Fátima.
O prato é diferente do tradicional. Leva molho branco e um
toque de requeijão para finalizar. Quando ela prepara para levar
ao serviço, precisa assar mais um para deixar em casa. “Meu
filho Reginaldo Vitoreti Junior, de 9 anos, é louco por esse
empadão”, contou.
Aprenda a fazer essa delícia.

Com passes de mágica, o palestrante
transmitiu uma mensagem de
otimismo e comprometimento

Comunicação

Um dos profissionais que prestigiou o palestrante foi
Laudelino Albano, motorista da Linha Direta Guanabara.
Laudelino se divertiu com as brincadeiras de Dalmir e
levou a sério a mensagem. “Tudo que vem para somar é
positivo. Eu procuro cooperar da melhor forma possível,
especialmente na comunicação. Trabalho em equipe
é essencial. Ajuda a alcançar resultados, não só no
trabalho”, disse.

Culinária
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Laudelino Albano

Os participantes também entraram
no ritmo da ginástica laboral

Dia do Motorista

Massa

Molho branco

Recheio

2 xícaras de leite
1 xícara de óleo
3 ovos
1 colher (chá) de sal
130g de queijo prato
1 xícara de maisena
3 colheres (chá) de fermento
em pó
1 ½ xícara de trigo
Bata tudo no liquidificador,
colocando primeiro o leite, os
ovos e o óleo. Acrescente aos
poucos os demais ingredientes,
deixando a maisena por último.

2 xícaras de leite
1 ½ colher (sopa) de margarina
2 colheres (sopa) de trigo
1 lata de creme de leite
Bata no liquidificador a margarina,
o leite e o trigo. Cozinhe mexendo
sempre. Por último, acrescente o
creme de leite.

2 peitos de frango cozidos e desfiados
1 cebola de cabeça
1 pimentão
2 tomates
Sal a gosto
Frite a cebola até dourar. Acrescente
o pimentão, o tomate e o sal.
Depois coloque o frango e por
último o molho branco.

Montagem
Coloque em um refratário grande 2/3 da massa, o recheio, dois copos de
requeijão e finalize com o restante da massa. Asse por cerca de 45 minutos.

Em 25 de julho é o Dia do Motorista.
A data é uma alusão ao Dia de São
Cristóvão, padroeiro dos viajantes.
Nesta oportunidade são lembrados os
profissionais do volante que enfrentam
diariamente o congestionamento, a
imprudência de outros condutores, os
ruídos e, ainda assim, conseguem manter
a serenidade, garantindo um serviço de
excelência para a comunidade.

Convite para a comemoração
No dia 25 de julho a Gidion/Verdes Mares promove
um café especial para comemorar essa data tão
importante. Anote os horários:

Nos Terminais, Garagem do
Itaum e Refeitório da Matriz
Das 7h30 às 10 horas
Das 14 às 18 horas

Verdes Mares
Das 5 às 7 horas
Das 12 às 17 horas

