
Fique ligado no período das provas

4

Outubro/2008  - Nº 125

Profissional do Mês

Administrar 6.800 itens requer agilidade e muita organização. Que 
o diga a equipe de Carlos Antonio Rosa, almoxarife da Gidion há 16 
anos. Responsável pelos almoxarifados da Matriz e do Itaum, Carlos 
conta com uma equipe bem treinada e sempre pronta a atender aos 
diversos setores. Isso porque, da caixinha de clips ao novo pára-brisa 
que dá entrada na empresa, tudo precisa de registro no almoxarifado 
antes de seguir para utilização. O trabalho é informatizado e a equipe 
cuida do local como se fosse a própria casa. “Aqui organização 
é essencial”, destaca, lembrando da missão do grupo: “Suprir a 
manutenção e peças, e preservar os produtos em estoque, garantindo 
a segurança e a confiabilidade”. 
Do ponto de vista de Carlos, o almoxarifado é o “pulmão” 
da empresa. “Tudo, das peças de ônibus ao material de 
expediente, passa por aqui. Conferimos as solicitações, as 
questões fiscais, alimentamos o sistema e temos um diálogo 
constante com o financeiro”, destaca.  Há seis meses o 
almoxarifado da Matriz passou por benfeitorias tornando 
mais ágil o trabalho dos funcionários. “Melhorou bastante. 
As peças estão em locais mais adequados facilitando o nosso 
retorno aos solicitantes”, observa. Atualmente, o almoxarife 
Carlos conta com cinco pessoas em sua equipe.

Almoxarifado administra 6.800 itens  

Dicas para educar seu filho
O mês de outubro foi de homenagens às crianças. 
Além de carinho e presentes, os adultos têm 
muito a oferecer aos pequenos. Ensinamentos 
e bons exemplos são para toda a vida. A seguir, 
algumas dicas que podem fazer diferença na vida 
das crianças.

Mostre que as compras são feitas diante de 
uma necessidade

 Ensine a controlar os impulsos de consumo

 Ensine a evitar desperdício

 Mostre a diferença entre coisas caras e baratas

 Dê mesada a seu filho e cuide para que seja um 
instrumento de maturidade financeira

 Ensine a importância de poupar, proponha 
metas. Quem não sabe para onde vai, não chega 
a lugar nenhum

 Explique o tipo de trabalho que os pais realizam

 Oriente as crianças para que sigam uma 
profissão para qual tenham habilidade

 Conscientize que o dinheiro deve ser ganho de 
forma ética, honesta e justa

Fonte: Livro Educação Financeira na Escola e na 
Família de Luiz Carlos Peretti

De bem com a vida 
e com o trabalho
O bom humor e a alegria de Abel Lopes da Silva, mecânico da 
Garagem do Itaum, contagiam o ambiente de trabalho e as pessoas 
que trabalham com ele. Para que isso aconteça, ele não leva 
problema de casa pra o trabalho e vice-versa. Essas características 
o tornam um bom colega de trabalho, mas não é só isso. Sua 
disposição para realizar o trabalho e aprender o tempo todo, faz 
com que receba elogios pelo seu desempenho profissional. “Estou 
na empresa há 10 anos e aprendi minha profissão aqui, graças ao 
estímulo e à colaboração dos colegas. Receber o reconhecimento 
das lideranças da empresa é sempre um estímulo para caprichar 
ainda mais”, conta. 
De olho em novas 
oportunidades 
e em crescer 
profissionalmente, 
está concluindo 
o ensino médio e 
em 2009 pretende 
começar um curso 
técnico. “Sem 
aperfeiçoamento, 
perdemos 
oportunidades e 
ficamos para trás”, 
comenta Abel.
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Léo Cristian dos Santos, Ademar Mader e Carlos 
Antonio Rosa na Matriz

Volmar Migon cuida 
do almoxarifado do 
Itaum à noite

Osnildo dos 
Santos integra 
equipe da Matriz 
à noite

Paulo Wurges 
responsável pelo 
dia no almoxarifado 
Itaum

Orçamento Doméstico

A reunião mensal dos integrantes da comissão do PPR - 
Programa de Participação nos Resultados - realizada no 
dia 13 de outubro avaliou os índices do mês de setembro. 
Ficou acertado que será feita uma avaliação mais profunda 
de alguns fatores para saber precisamente o que está 
dificultando a diminuição dos números de Custo de 
Operação e de Consumo de Diesel. Sabe-se, por exemplo, 
que houve um aumento médio de 20% no preço dos 
principais insumos utilizados pela empresa. Os índices 
mostram que é necessário melhorar o desempenho para 
atingir as metas de 2008. Se o PPR fosse distribuído hoje, 
representaria 22% do salário de cada um. 
Além de avaliar os ingredientes novos que entraram 
no cenário em 2008, a empresa continua contando 

Empenho de todos na reta final
com o empenho de todos. Para motivar ainda mais os 
colaboradores, o PPR promove em novembro a palestra 
“Motivação e Sucesso no Atendimento” com Gerson Raul 
Persike, da Comunicação & Mercado.

Agende-se
Palestra - Motivação e Sucesso no Atendimento

Dia – 11 de novembro

Horário – 9 e 16 horas

Local – Auditório do colégio Elias Moreira

Para agregar conhecimento é necessário leitura e estudo 
contínuo sobre os mais variados assuntos, facilitando a 
superação de desafios e permitindo  a realização do trabalho 
com mais facilidade. Com o objetivo de estimular os motoristas, 
a empresa criou a Gincana do Conhecimento Gidion/Verdes 
Mares. A gincana é direcionada a todos os motoristas 
da Gidion e Verdes Mares e terá duração de seis meses. 
Mensalmente será elaborada uma prova com 10 questões com 
base na apostila “Programa Trânsito e Cidadania”, no Código 
de Trânsito Brasileiro e no Manual de Integração do Motorista, 
incluindo as normas e procedimentos internos, totalizando seis 
provas. Exemplares da apostila, assim como a legislação citada, 
estarão disponíveis com o supervisor.

Gincana do Conhecimento 
para motoristas

Premiação
Mensalmente serão 
sorteadas seis cestas 
básicas entre os motoristas 
que tiveram 100% de 
acerto na prova. Ao final de 
três meses será sorteado o 
valor de R$ 500,00 entre 
os motoristas que tiveram 
100% de acerto em cada 
prova referente ao período. 
Fique atento às datas de 
entrega das provas.

Sorteios
Serão realizados três dias 
úteis após a divulgação 
oficial do resultado 
(pontuação) de cada 
Motorista. Para a realização 
dos sorteios será criada 
uma comissão composta 
por pessoas previamente 
escolhidas especialmente 
para este fim, incluindo um 
Motorista de cada terminal, 
Fretamento e Verdes Mares.

Fique ligado

o 
stas, 

Divulgação dos resultados
17/11
18/12
19/01

16/02
20/03
16/04

Segurança 

no trânsito é 

dever de casa!
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Embora ainda faltem dois meses 
para o final do ano, o período é 
interessante para fazer algumas 
avaliações e projeções para 2009. 
Nessa análise, devemos levar em 
conta o dia-a-dia na família e 
no nosso trabalho.  A empresa 
tem investido na melhoria dos 
processos, em equipamentos, 
troca de carros e disponibilizado 
treinamentos para os funcionários.  
A Semana do Trânsito promovida 
na empresa, por exemplo, além 
de ampliar o conhecimento dos 
motoristas, suscitou outras ações. 
A primeira delas é a criação da 
coluna Motorista Profissional no 
Informativo para falar sobre as leis 
do Código de Trânsito Brasileiro. 
A segunda é a promoção de uma 
Gincana do Conhecimento para 
incentivar os motoristas a estudar 
e testar seus conhecimentos. Nos 
próximos dias divulgaremos como 
vai funcionar e os prêmios que 
serão distribuídos aos participantes.
O próximo mês também é 
importante para o orçamento 
familiar dos colaboradores. 
É importante planejar bem o 
recebimento do décimo terceiro, as 
férias e as compras de final de ano, 
para não ter surpresas no começo 
do ano. Isso é muito importante; 
você planta agora o que vai colher 
no próximo ano. Não se encha 
de prestações. Planeje bem 2009, 
definindo metas, como crescer 
profissionalmente e ações para 
melhorar nossa qualidade de vida. 
O planejamento e o desejo de 
mudança são fundamentais para o 
sucesso de qualquer projeto.

Moacir Bogo
Diretor Geral

Tempo de 
avaliação e de 
novos projetos

Eu e a Gidion

Promovidos/mudança de categoria

Geral

Nas páginas da Gidion

Final de ano, além do período das férias e festas de confraternização entre as 
famílias, também é a época de recebimento das parcelas do 13º salário. Para que 
todos possam programar o orçamento familiar e não ter contratempo após esse 
período, segue o cronograma de pagamentos. 

 20/11/2008 - Adiantamento de 50% do 13º salário (1ª parcela)
 05/12/2008 - Pagamento integral do salário de novembro/2008
 19/12/2008 - Pagamento da 2ª parcela do 13º salário (com desconto do INSS e IR)
 07/01/2009 - Pagamento integral do salário de dezembro/2008

Aqueles que foram admitidos após 16/07/2008 terão as suas parcelas de 13º salário 
complementadas com adiantamento salarial, limitando-se aos 40% do salário.

Gidion – outubro
Antonio Marcos Alves, Jailson 
Nardes, Luis Amilton Malaquias da 
Costa, Misael Alan Pinheiro e Rudinei 
Blasius passaram de motorista veículo 
leve para motorista.
Valdecir Alves Moreira e Edevaldo 
Aparecido Bonfim passaram de 
motorista veículo leve comissionado 
para motorista veículo leve.
Robson Martins Fernandes passou de 

A Gidion foi uma das empresas patrocinadoras do 8º Dia das Crianças de Joinville, no 
dia 12, no Centreventos Cau Hansen. Participaram mais de 30 mil pessoas.

A história da Gidion, a partir de 1993, 
pode ser contada pelo motorista Carlos 
Geovani Fortunato. Ele começou a 
trabalhar naquele ano (saiu e voltou 
em 1994), e a partir de 1997, pelas 
edições do Informativo da empresa 
que ele coleciona. “Guardo porque 
nas páginas do jornal está o dia-a-dia 
dos colaboradores e os momentos 
importantes da empresa”, relata. 
Fortunato guarda também todo 
o material que recebe da Gidion, 
como folders, folha de pagamento e 
certificados de cursos.
“A história da minha vida e da 
minha família está ligada 
diretamente com a Gidion, 
local do meu primeiro e 
único emprego. Em torno de 
80% dos bens materiais que 
eu e minha esposa Viviane 
conquistamos é resultado do 
meu trabalho na empresa”, 
garante. Eles moram com as 
três filhas, Sabrina, 11 anos, 

Para dirigir preventivamente são 
necessários conhecimento, atenção, 
previsão, decisão e habilidade. 
Com o objetivo de ampliar o 
conhecimento dos motoristas 
profissionais da empresa, a partir 
desta edição, o jornal terá a coluna 
Motorista Profissional, que vai 
apresentar artigos do Código de 
Trânsito Brasileiro, principalmente os 
46 artigos diretamente relacionados 
ao motorista profissional. Na estréia 
da coluna, um artigo de Wilson 
Pereira Junior, advogado da empresa.

Prevenção: Compromisso do 
motorista!
Prevenção. Essa é a palavra de ordem 
quando o assunto é trânsito. Como 
já demonstrado nas campanhas e 
nos treinamentos da empresa, a 
direção de um coletivo pesado deve 
sempre ser preventiva, observando 
cuidadosamente o tráfego; as 
condições do tempo, das vias e 
das sinalizações inerentes à rota; 
os passageiros, e, acima de tudo, 
as normas de trânsito. Isso é o que 
chamamos de direção preventiva, 
pois assim é que se evitam os 
acidentes.
No entanto, muitas vezes, os 
infortúnios inevitáveis ocorrem, 
por mais zelosas e prudentes que 
sejam nossas ações. Nesses casos, a 
prevenção também é indispensável. 
Ao menor sinal de que o acidente 
pode suceder, ou até mesmo, 
acabou de acontecer, algumas regras 
básicas devem ser lembradas e 
executadas, tudo para que se evitem 
outros problemas decorrentes do 
próprio sinistro.
Portanto, a parada imediata 
(em local seguro e com a devida 
sinalização), a chamada dos 
paramédicos (nos casos com vítimas) 
e também dos fiscais da empresa, a 
verificação da presença de qualquer 
testemunha (todas quanto puder, 
internas ou externas ao ônibus), 
o exame do local e dos veículos 
envolvidos no sinistro são ações 
que todos os motoristas devem 
proceder, uma vez que certamente 
ajudarão tanto no esclarecimento do 
ocorrido, como também, em futuras 
demandas judiciais cíveis e criminais.

assistente de supervisor para motorista.
Vitor Gamba passou de assistente de 
supervisor para controlador operacional.
Fernando de Freitas Noronha e Kaique 
Hee Prestes passaram de assistente de 
supervisor para controlador operacional.
Aurélio dos Santos passou de vigilante 
para motorista veículo leve.
Evandro Bomfilho Marangoni passou 
de almoxarife II para programador da 
Manutenção.

Programe seu calendário

Motorista Consciente

Giovana, 6, e Taís, 4 anos, em casa 
própria, têm carro e motocicleta, todos 
quitados. 
Segundo Fortunato, além de dar boas 
condições de trabalhos, benefícios, 
atendimento com profissionais 
qualificados, a Gidion 
também oferece 
oportunidades de 
crescimento. 

Nas horas vagas, Fortunato, gosta de curtir a família, 
bajular as fi lhas, cantar e tocar contrabaixo no 
conjunto da igreja Avivamento Bíblico.

Educação

Os cursos 
 Aprenda a Clicar (informática básica)
 Produção Textual 
 Educação Orçamentária 

Cursos para colaboradores e familiares
O Laboratório Digital da Gidion foi 
reestruturado, com a aquisição de 
computadores, e três novos cursos são 
oferecidos para os colaboradores e 
familiares, em parceria com o Sesi. As aulas 
acontecem uma vez por semana (manhã, 
tarde ou noite). 

Oportunidade
Os funcionários continuam 
contando com as aulas do EJA 
– Educação de Jovens e Adultos 
- para os cursos de ensino 
fundamental e médio, em formato 
de supletivo, no esquema de 
módulos. As aulas acontecem na 
Gidion (Matriz e Itaum) e na Verdes 
Mares (São Francisco do Sul). 

Já está agendada mais uma Sipat na Gidion e Verdes Mares. Será de 17 a 21 
de novembro. Diversas atividades já estão programadas:

Sipat é conscientização

PARTICIPE!
A cesta de Natal será entregue no dia 19 de dezembro.

Balanço Social

O Grupo Gidion e Verdes Mares publicou 
o Balanço Social 2007.  As novidades do 
balanço ficam por conta do PPR - Programa de 
Participação nos Resultados - e da ampliação 
dos investimentos em Responsabilidade 
Socioambiental, já que no ano passado a 
empresa construiu uma central de resíduos e uma 
estação de tratamento e reciclagem de água. A 
apresentação também mudou, com um formato 
mais amigável e informações mais claras. 

 Teatro sobre tabagismo, 
alcoolismo e Doenças Sexualmente 
Tansmissíveis (DST)

 Palestra sobre estresse

 Palestra sobre doenças de pele

 Teatro sobre uso de 
Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI), Máquinas e 

Equipamentos

 Campanha de Saúde com 
medição de pressão arterial e glicose

 Comédia teatral de reflexão

 Teatro sobre acidentes no lar/
vacinação e dengue 

 Sorteio de brindes

Mais informações e inscrições com o RH da empresa.
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Embora ainda faltem dois meses 
para o final do ano, o período é 
interessante para fazer algumas 
avaliações e projeções para 2009. 
Nessa análise, devemos levar em 
conta o dia-a-dia na família e 
no nosso trabalho.  A empresa 
tem investido na melhoria dos 
processos, em equipamentos, 
troca de carros e disponibilizado 
treinamentos para os funcionários.  
A Semana do Trânsito promovida 
na empresa, por exemplo, além 
de ampliar o conhecimento dos 
motoristas, suscitou outras ações. 
A primeira delas é a criação da 
coluna Motorista Profissional no 
Informativo para falar sobre as leis 
do Código de Trânsito Brasileiro. 
A segunda é a promoção de uma 
Gincana do Conhecimento para 
incentivar os motoristas a estudar 
e testar seus conhecimentos. Nos 
próximos dias divulgaremos como 
vai funcionar e os prêmios que 
serão distribuídos aos participantes.
O próximo mês também é 
importante para o orçamento 
familiar dos colaboradores. 
É importante planejar bem o 
recebimento do décimo terceiro, as 
férias e as compras de final de ano, 
para não ter surpresas no começo 
do ano. Isso é muito importante; 
você planta agora o que vai colher 
no próximo ano. Não se encha 
de prestações. Planeje bem 2009, 
definindo metas, como crescer 
profissionalmente e ações para 
melhorar nossa qualidade de vida. 
O planejamento e o desejo de 
mudança são fundamentais para o 
sucesso de qualquer projeto.
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A história da Gidion, a partir de 1993, 
pode ser contada pelo motorista Carlos 
Geovani Fortunato. Ele começou a 
trabalhar naquele ano (saiu e voltou 
em 1994), e a partir de 1997, pelas 
edições do Informativo da empresa 
que ele coleciona. “Guardo porque 
nas páginas do jornal está o dia-a-dia 
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Para dirigir preventivamente são 
necessários conhecimento, atenção, 
previsão, decisão e habilidade. 
Com o objetivo de ampliar o 
conhecimento dos motoristas 
profissionais da empresa, a partir 
desta edição, o jornal terá a coluna 
Motorista Profissional, que vai 
apresentar artigos do Código de 
Trânsito Brasileiro, principalmente os 
46 artigos diretamente relacionados 
ao motorista profissional. Na estréia 
da coluna, um artigo de Wilson 
Pereira Junior, advogado da empresa.
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já demonstrado nas campanhas e 
nos treinamentos da empresa, a 
direção de um coletivo pesado deve 
sempre ser preventiva, observando 
cuidadosamente o tráfego; as 
condições do tempo, das vias e 
das sinalizações inerentes à rota; 
os passageiros, e, acima de tudo, 
as normas de trânsito. Isso é o que 
chamamos de direção preventiva, 
pois assim é que se evitam os 
acidentes.
No entanto, muitas vezes, os 
infortúnios inevitáveis ocorrem, 
por mais zelosas e prudentes que 
sejam nossas ações. Nesses casos, a 
prevenção também é indispensável. 
Ao menor sinal de que o acidente 
pode suceder, ou até mesmo, 
acabou de acontecer, algumas regras 
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executadas, tudo para que se evitem 
outros problemas decorrentes do 
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testemunha (todas quanto puder, 
internas ou externas ao ônibus), 
o exame do local e dos veículos 
envolvidos no sinistro são ações 
que todos os motoristas devem 
proceder, uma vez que certamente 
ajudarão tanto no esclarecimento do 
ocorrido, como também, em futuras 
demandas judiciais cíveis e criminais.
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acontecem uma vez por semana (manhã, 
tarde ou noite). 

Oportunidade
Os funcionários continuam 
contando com as aulas do EJA 
– Educação de Jovens e Adultos 
- para os cursos de ensino 
fundamental e médio, em formato 
de supletivo, no esquema de 
módulos. As aulas acontecem na 
Gidion (Matriz e Itaum) e na Verdes 
Mares (São Francisco do Sul). 

Já está agendada mais uma Sipat na Gidion e Verdes Mares. Será de 17 a 21 
de novembro. Diversas atividades já estão programadas:

Sipat é conscientização

PARTICIPE!
A cesta de Natal será entregue no dia 19 de dezembro.

Balanço Social

O Grupo Gidion e Verdes Mares publicou 
o Balanço Social 2007.  As novidades do 
balanço ficam por conta do PPR - Programa de 
Participação nos Resultados - e da ampliação 
dos investimentos em Responsabilidade 
Socioambiental, já que no ano passado a 
empresa construiu uma central de resíduos e uma 
estação de tratamento e reciclagem de água. A 
apresentação também mudou, com um formato 
mais amigável e informações mais claras. 

 Teatro sobre tabagismo, 
alcoolismo e Doenças Sexualmente 
Tansmissíveis (DST)

 Palestra sobre estresse

 Palestra sobre doenças de pele

 Teatro sobre uso de 
Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI), Máquinas e 

Equipamentos

 Campanha de Saúde com 
medição de pressão arterial e glicose

 Comédia teatral de reflexão

 Teatro sobre acidentes no lar/
vacinação e dengue 

 Sorteio de brindes

Mais informações e inscrições com o RH da empresa.
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Profissional do Mês

Administrar 6.800 itens requer agilidade e muita organização. Que 
o diga a equipe de Carlos Antonio Rosa, almoxarife da Gidion há 16 
anos. Responsável pelos almoxarifados da Matriz e do Itaum, Carlos 
conta com uma equipe bem treinada e sempre pronta a atender aos 
diversos setores. Isso porque, da caixinha de clips ao novo pára-brisa 
que dá entrada na empresa, tudo precisa de registro no almoxarifado 
antes de seguir para utilização. O trabalho é informatizado e a equipe 
cuida do local como se fosse a própria casa. “Aqui organização 
é essencial”, destaca, lembrando da missão do grupo: “Suprir a 
manutenção e peças, e preservar os produtos em estoque, garantindo 
a segurança e a confiabilidade”. 
Do ponto de vista de Carlos, o almoxarifado é o “pulmão” 
da empresa. “Tudo, das peças de ônibus ao material de 
expediente, passa por aqui. Conferimos as solicitações, as 
questões fiscais, alimentamos o sistema e temos um diálogo 
constante com o financeiro”, destaca.  Há seis meses o 
almoxarifado da Matriz passou por benfeitorias tornando 
mais ágil o trabalho dos funcionários. “Melhorou bastante. 
As peças estão em locais mais adequados facilitando o nosso 
retorno aos solicitantes”, observa. Atualmente, o almoxarife 
Carlos conta com cinco pessoas em sua equipe.

Almoxarifado administra 6.800 itens  

Dicas para educar seu filho
O mês de outubro foi de homenagens às crianças. 
Além de carinho e presentes, os adultos têm 
muito a oferecer aos pequenos. Ensinamentos 
e bons exemplos são para toda a vida. A seguir, 
algumas dicas que podem fazer diferença na vida 
das crianças.

Mostre que as compras são feitas diante de 
uma necessidade

 Ensine a controlar os impulsos de consumo

 Ensine a evitar desperdício

 Mostre a diferença entre coisas caras e baratas

 Dê mesada a seu filho e cuide para que seja um 
instrumento de maturidade financeira

 Ensine a importância de poupar, proponha 
metas. Quem não sabe para onde vai, não chega 
a lugar nenhum

 Explique o tipo de trabalho que os pais realizam

 Oriente as crianças para que sigam uma 
profissão para qual tenham habilidade

 Conscientize que o dinheiro deve ser ganho de 
forma ética, honesta e justa

Fonte: Livro Educação Financeira na Escola e na 
Família de Luiz Carlos Peretti

De bem com a vida 
e com o trabalho
O bom humor e a alegria de Abel Lopes da Silva, mecânico da 
Garagem do Itaum, contagiam o ambiente de trabalho e as pessoas 
que trabalham com ele. Para que isso aconteça, ele não leva 
problema de casa pra o trabalho e vice-versa. Essas características 
o tornam um bom colega de trabalho, mas não é só isso. Sua 
disposição para realizar o trabalho e aprender o tempo todo, faz 
com que receba elogios pelo seu desempenho profissional. “Estou 
na empresa há 10 anos e aprendi minha profissão aqui, graças ao 
estímulo e à colaboração dos colegas. Receber o reconhecimento 
das lideranças da empresa é sempre um estímulo para caprichar 
ainda mais”, conta. 
De olho em novas 
oportunidades 
e em crescer 
profissionalmente, 
está concluindo 
o ensino médio e 
em 2009 pretende 
começar um curso 
técnico. “Sem 
aperfeiçoamento, 
perdemos 
oportunidades e 
ficamos para trás”, 
comenta Abel.
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Léo Cristian dos Santos, Ademar Mader e Carlos 
Antonio Rosa na Matriz

Volmar Migon cuida 
do almoxarifado do 
Itaum à noite

Osnildo dos 
Santos integra 
equipe da Matriz 
à noite

Paulo Wurges 
responsável pelo 
dia no almoxarifado 
Itaum

Orçamento Doméstico

A reunião mensal dos integrantes da comissão do PPR - 
Programa de Participação nos Resultados - realizada no 
dia 13 de outubro avaliou os índices do mês de setembro. 
Ficou acertado que será feita uma avaliação mais profunda 
de alguns fatores para saber precisamente o que está 
dificultando a diminuição dos números de Custo de 
Operação e de Consumo de Diesel. Sabe-se, por exemplo, 
que houve um aumento médio de 20% no preço dos 
principais insumos utilizados pela empresa. Os índices 
mostram que é necessário melhorar o desempenho para 
atingir as metas de 2008. Se o PPR fosse distribuído hoje, 
representaria 22% do salário de cada um. 
Além de avaliar os ingredientes novos que entraram 
no cenário em 2008, a empresa continua contando 

Empenho de todos na reta final
com o empenho de todos. Para motivar ainda mais os 
colaboradores, o PPR promove em novembro a palestra 
“Motivação e Sucesso no Atendimento” com Gerson Raul 
Persike, da Comunicação & Mercado.

Agende-se
Palestra - Motivação e Sucesso no Atendimento

Dia – 11 de novembro

Horário – 9 e 16 horas

Local – Auditório do colégio Elias Moreira

Para agregar conhecimento é necessário leitura e estudo 
contínuo sobre os mais variados assuntos, facilitando a 
superação de desafios e permitindo  a realização do trabalho 
com mais facilidade. Com o objetivo de estimular os motoristas, 
a empresa criou a Gincana do Conhecimento Gidion/Verdes 
Mares. A gincana é direcionada a todos os motoristas 
da Gidion e Verdes Mares e terá duração de seis meses. 
Mensalmente será elaborada uma prova com 10 questões com 
base na apostila “Programa Trânsito e Cidadania”, no Código 
de Trânsito Brasileiro e no Manual de Integração do Motorista, 
incluindo as normas e procedimentos internos, totalizando seis 
provas. Exemplares da apostila, assim como a legislação citada, 
estarão disponíveis com o supervisor.

Gincana do Conhecimento 
para motoristas

Premiação
Mensalmente serão 
sorteadas seis cestas 
básicas entre os motoristas 
que tiveram 100% de 
acerto na prova. Ao final de 
três meses será sorteado o 
valor de R$ 500,00 entre 
os motoristas que tiveram 
100% de acerto em cada 
prova referente ao período. 
Fique atento às datas de 
entrega das provas.

Sorteios
Serão realizados três dias 
úteis após a divulgação 
oficial do resultado 
(pontuação) de cada 
Motorista. Para a realização 
dos sorteios será criada 
uma comissão composta 
por pessoas previamente 
escolhidas especialmente 
para este fim, incluindo um 
Motorista de cada terminal, 
Fretamento e Verdes Mares.

Fique ligado

o 
stas, 

Divulgação dos resultados
17/11
18/12
19/01

16/02
20/03
16/04

Segurança 

no trânsito é 

dever de casa!


