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A magia do volante
Responsabilidade, atenção, conhecimento, atualização, amor,
dedicação e vários outros requisitos são imprescindíveis para
exercer o ofício de ser motorista. Mas nada disso parece
assustar quem assumiu o volante como ferramenta diária:
todos se declaram apaixonados pela profissão.

No dia 25 de julho, Dia do Motorista e do seu padroeiro
São Cristóvão, eles são lembrados e homenageados.
A Gidion e a Verdes Mares aproveitam a oportunidade para
parabenizar todos os motoristas pela competência e
dedicação diárias.

“Já fui caminhoneiro, e eu e meu irmão sempre gostamos da profissão de motorista. O
relacionamento com as pessoas nos ônibus e com os colegas, todos os dias, é o que
mais me motiva. Gosto muito de dirigir e acredito que o mais importante é isso: fazer o
que se gosta.”
Cristiano da Silva, 27 anos, motorista do Terminal Sul e há dois anos na Gidion.

“Aprendi a dirigir aos 13 anos. Meu pai tinha uma
transportadora, e desde pequena me encantei com a profissão. Já tive uma agência de
turismo, onde por quatro anos trabalhei no volante. A profissão de motorista,
principalmente do transporte coletivo, é uma caixinha de surpresas: toda hora acontece
algo diferente. Este foi meu único trabalho até hoje, e não pretendo mudar.”
Suzana Beatriz da Silva, 28 anos, motorista do Pega Fácil e há 10 meses na empresa.

As dores e as delícias de ser pai
Não dá para resumir em poucas
palavras o que significa ser pai, muito
menos homenageá-lo em apenas um
dia. Mas no próximo 12 de agosto, Dia
dos Pais, dedique-se a declarar seu
amor por esta figura primordial na sua
existência. Isso fica mais fácil para
quem também já é pai e sabe das
dificuldades de criar os filhos,
principalmente nos dias de hoje.
O colega Edemilson Fernandes,
supervisor da Estação Guanabara, vive
na pele esta responsabilidade, com a
alegria e o aperto de não poder
dedicar mais tempo aos filhos. “Além

do trabalho estou na faculdade, o que
diminui nossos momentos juntos. Mas,
sempre que tenho oportunidade,
brinco com eles, levo para o futebol e,
na medida do possível, sempre tento
estar com os meninos”, conta
Edemilson, pai de Eduardo, de 12
anos, e Luis Gustavo, de 8.
Desde pequeno Edemilson ocupa o
“cargo” de pai. Mais velho de três
irmãos, tinha a responsabilidade de
cuidar dos menores enquanto os pais
trabalhavam. “O que mais acho difícil
hoje em dia é justamente o pouco
tempo que temos com eles. A

sociedade moderna exige muito, mas
tudo compensa quando estou com
meus filhos. O Eduardo e o Luis Gustavo
são minha maior alegria”, conclui.
Parabéns, Edemilson! E a todos os
papais da Gidion e da Verdes Mares!

Artigo

De olho no PPR

A importância
do motorista

Vamos economizar?

Falar da importância do motorista em
uma empresa de transporte coletivo
parece chover no molhado. Todos
sabem o quanto este profissional é
imprescindível. Gidion e Verdes Mares
não só reconhecem a importância do
trabalho de seus motoristas,
promovendo boas condições de
trabalho, de salário e benefícios, como
premia os que não se envolvem em
acidentes. Todos devemos ter esta
consciência e reconhecimento pelo
papel fundamental que os motoristas
do transporte coletivo exercem no
trânsito da cidade. Afinal, só em
Joinville, cuja frota automotiva dobrou
nos últimos sete anos, eles percorrem
15 milhões de quilômetros por ano, o
que equivale a 375 voltas na Terra.
Para isso, a constante atualização é
fundamental, o que também é
fornecido pela empresa, sem que o
colaborador precise dispensar dinheiro
ou tempo extra. O bom desempenho
dos motoristas, bem como dos demais
colaboradores, agora será premiado
ainda com o PPR. Nunca é demais
repetir: obrigado a todos os motoristas.
Moacir Bogo
Diretor

Moacir ganha
Medalha
O diretor Moacir Bogo recebeu da
Assembléia Legislativa a Medalha de
Mérito Carl Hoepcke. A comenda se
destina a empresários que tenham
contribuído para o desenvolvimento
do estado.

A medalha
foi
entregue
pelo
deputado
Darci de
Matos
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Todos já perceberam que os bons
números do PPR dependem da
redução de custos. A mudança de
pequenas ações pode representar
grandes ganhos. Por isso, fique atento
a estas dicas de economia no ambiente
de trabalho.
• Evite acender muitas lâmpadas
durante o dia.
• Apague a luz dos ambientes que não
estiverem sendo ocupados.
• Ar-condicionado ligado, só em
ambiente fechado.
• Feche bem a torneira após o uso.
• Reutilize o verso das folhas como
rascunho, quando possível.
• Seja breve e objetivo nas ligações
telefônicas.
• O monitor gasta tanto quanto uma
lâmpada de 100 watts. Se não puder

desligar o computador, desligue pelo
menos o monitor quando não estiver
utilizando-o.
• Se você usa copo plástico descartável
no ambiente de trabalho, procure
utilizarapenas um por dia.
• Ao utilizar toalhas de papel para
secar as mãos, procure usar apenas
duas por vez.
• Avise sempre a manutenção quando
perceber alguma irregularidade ou
pane na rede elétrica, hidráulica ou
em alguma estrutura do prédio.
• Economize diesel tirando o pé do
acelerador e evitando longos
períodos na marcha lenta.
• Elimine vícios como deixar o pé
esquerdo pressionando o pedal da
embreagem, bombar o acelerador ou
pisar duas vezes na embreagem a
cada troca de marcha.

Por dentro do assunto

Reajuste da tarifa
No dia 22 de junho, as empresas
concessionárias do transporte coletivo
em Joinville, Gidion e Transtusa,
oficializaram um pedido de reajuste da
tarifa - com a revisão do cálculo do custo
do passageiro transportado -, tendo
como objetivo restaurar o equilíbrio
econômico e financeiro do contrato de
concessão.
Desde a última solicitação de aumento realizada em outubro de 2005 e
homologada apenas em fevereiro de

2006 - houve investimentos na
capacitação profissional, inclusive com
dois reajustes salariais da categoria e o
conseqüente aumento dos encargos e
benefícios, motivos pelos quais se faz
necessária esta revisão no cálculo. Os
estudos mostram uma evolução dos
custos de 11,8% nesse período. Agora
a Prefeitura fará seu próprio cálculo, e
depois o prefeito deverá tomar uma
decisão quando ao percentual e data
do reajuste.

Promovidos/mudança de categoria
GIDION - Julho
Antonio Rudili de Borba Locatelli, Claudiomir Pinheiro de Matos e Gilmar Eugenio
passaram de motorista veículo leve para motorista.
Edilson May Schlickmann e Osvaldo Felipe Moreira passaram de motorista veículo
leve comissionado para motorista veículo leve.
Anderson Luis dos Santos passou de porteiro para motorista veículo leve
comissionado.
Osvaldo do Rosário passou de vigilante para motorista veículo leve.

VERDES MARES - Julho
Willian Gabriel Steil passou de cobrador rodoviário para emissor de passagens.
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Eu e a Gidion

De olho nas
oportunidades
Foi assim que o
motorista
Francisco
Mariano Farias,
do Fretamento,
chegou ao cargo
que ocupa hoje
na Gidion.
“Entrei aqui
como pintor de
obras, passei para
manobrista, em seguida para motorista
urbano, até chegar onde estou”, conta.
Além do trabalho no Fretamento, ele fica
de plantão para serviços de turismo nos
finais de semana. Aos 46 anos, 16 deles na
Gidion, Francisco se diz satisfeito com o
que faz e onde trabalha: “É uma excelente
empresa. Tudo que tenho, inclusive a
casa própria, vem daqui. As
oportunidades e condições de trabalho
também são muito boas, pois não temos
barreiras”. Natural de Cruzeiro do Oeste
(PR), casado com Arlete e pai de Fernando,
de 15 anos, e Bruna, de 10, Francisco vem
de uma família grande, onde muitos
também são motoristas. “Meu filho está
querendo agora trabalhar e digo para ele
que, seja no que for, precisa se preparar,
fazer cursos”, ensina. Na educação dos
filhos, dividida com a esposa, não faltam
ensinamentos que aprendeu na prática:
“Sempre que precisamos resolver algum
assunto no orçamento familiar, por
exemplo, sentamos, conversamos e
decidimos o que vamos fazer juntos”.

GCQ

Hora do reconhecimento
As avaliações do Programa GCQ proporcionaram o reconhecimento pelo bom
desempenho de mais dois grupos. Desta vez foram os grupos Oficina de Idéias e
Comando da Madrugada que conquistaram a premiação pelos mil pontos
alcançados. Cada integrante ganhou um roupão bordado com as logomarcas da
Gidion e da Verdes Mares. A régua que avalia esta pontuação começou em
agosto de 2006, sendo a primeira de 250 pontos e assim sucessivamente. A
próxima meta dos grupos é chegar aos 2.000 pontos.
Comando da Madrugada (da esq.): Juarez
José de Oliveira, Joel Gambirazi,
Leoclides Guimarães, Félix Casimiro
Bisewski, Arnaldo Machado, Lourival
Meurer e Zenilto Manoel Macedo

Oficina de Idéias (da esq.): Casimiro
Bisewski Filho, Jandir Alves de Borba,
Osni Marcio Schulze, Adão Steffen, Carlos
Roveder, Tatiane dos Santos, Liliane A.
Prateate Inocêncio e Michele Diane
Schneider Pereira

Geral

Visita internacional
Em junho um grupo de empresários da cidade de Santiago de Guayaquil, no
Equador, esteve na Gidion fazendo uma visita técnica. Os empresários
conheceram o
sistema
operacional,
apresentado pelo
gerente de
Operações Alcides
Bertoli, e em
seguida visitaram
as dependências da
empresa.

Culinária

Até a casca!
Aquela parada para um café
quentinho no final da tarde fica
melhor se tiver um
acompanhamento
delicioso e
baratinho. Assim é
a receita do bolo
de casca de
banana.

Ingredientes
4 bananas
2 ovos
2 xícaras (chá) de leite
2 colheres (sopa) de margarina
2 xícaras (chá) de açúcar
2 xícaras (chá) de farinha de rosca
1 colher (sopa) de fermento em pó

Cobertura
2 xícaras (chá) de açúcar
Suco de 1/2 limão
Bananas em rodelas

Modo de fazer
Lave bem as bananas. Coloque as cascas
e os fiapinhos no liquidificador junto com
as gemas, o leite, a margarina e as duas
xícaras de açúcar. Bata bem e despeje em
uma vasilha grande. Coloque a farinha de
rosca e mexa até não ficar nenhum
caroço. Coloque o fermento e bata bem.
Em separado, bata as claras em neve,
junte à massa e misture devagar. Unte
uma fôrma e leve ao forno. Faça a calda
caramelada e jogue as bananas em
rodelas com o limão. Despeje ainda
quente por cima do bolo.
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20 anos Zero Acidente

Profissional do Mês

Boton Zero Acidente
O Boton Zero Acidente de 2007 será
especial. Por causa das muitas
comemorações - 40 anos de
fundação da empresa e 20 anos do
Programa Zero Acidente -, está sendo
confeccionado um boton
comemorativo diferente, englobando
os dois aniversários. Desta forma, não
serão utilizados os trabalhos

apresentados.
Mas a premiação continua. Como
forma de reconhecer o trabalho e
dedicação dos participantes do
concurso, será realizado um sorteio
na própria festa Zero Acidente. A
idéia é agradecer e mais uma vez
valorizar a criatividade de todos que
participaram.

Segurança

Curso capacita cipeiros
De 2 a 6 de julho foi realizado na Verdes Mares o curso da Cipa - Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes. A programação contou com atividades
envolvendo primeiros socorros, análise de acidentes de trabalho, confecção de
mapas de risco, equipamentos de proteção individual e coletiva, brigada de
incêndio e prevenção e eliminação de riscos ambientais.
Todos os cipeiros da gestão 2007/2008 participaram do curso, com carga
horária de 20 horas, ministrado pela Ental - Engenharia Ambiental, Segurança
e Saúde do Trabalho.

Curso incluiu
treinamento
de combate a
incêndio

Os cipeiros da Verdes
Mares são Angelo A.
Seubert, Antônio C. de
Farias, Dalcídio J. da
Silva, Edemilson R. da
Silva, Nivaldo Catarina
Filho, Pedro A. Eli,
Patrícia C. Maia e
Washington R. da Costa
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Simpatia e
pró-atividade
O profissional do mês de julho
esbanja simpatia. Mas, segundo
os colegas e a chefia, a próatividade é outra qualidade de
Paulo Antonio Ramos, porteiro
do Terminal Itaum. “Acredito
que, para prestar um bom
serviço, a gente precisa estar de
bem com a vida, sempre de
bom humor”, conta Paulo.
Ele começou na empresa como
ajudante de serviços, há seis
anos, passando para a função
de porteiro do Terminal
Guanabara. No Itaum já está há
pouco mais de um ano, e muito
satisfeito: “A gente precisa
fazer o que está no nosso
coração, fazer o que gosta para
fazer bem”, ensina. Aos 39
anos, casado com Maria e pai
de Anderson, de 12 anos, e
Carolina, de 8, Paulo não
descuida da formação: “Fiz o
curso de computação e estou
concluindo o 2º grau. Não dá
para ficar parado”.
Nas horas de folga ele também
não descuida dos pequenos e
curte ficar o máximo de tempo
com eles. Mas um futebolzinho
também vai bem, garante.

