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Os motoristas foram o centro das atenções
no dia 25 de julho, dia especial dedicado à
profissão, responsável pelo transporte de
pessoas e das riquezas produzidas no país.
Durante o dia, os motoristas da Gidion e
da Verdes Mares foram homenageados
pelas empresas como forma de expressar a
gratidão pelo profissionalismo, seriedade e
dedicação destes profissionais.
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Homenagem a
Emendino Roza
O grupo Gidion, a Verdes Mares e a comunidade de Joinville se despediram, no dia 11 de agosto, de Emendino
Roza. Emendino era casado com Tamara Donath Roza, conselheira da Gidion, com quem teve dois filhos:
Elizângela Roza Schulz e Emendino Roza Junior.
Emendino, juntamente com Elmo Bogo, Antenor Bogo, Tibúrcio Bogo, Juvenal Bogo, Carlinho Bogo, Moacir Bogo, Walter Roza e Ilmar Schitz adquiriram o controle da Gidion em 1º de junho de 1978. Na época
a empresa contava com uma frota de 65 ônibus. A administração da Gidion ficou a cargo de três sócios
Antenor e Moacir Bogo e Emendino, que ocupava o cargo de diretor de Manutenção. Atuou como diretor
da empresa até 2004, quando se formou o Conselho Administrativo.
Como empresário, soube aproveitar as oportunidades de crescimento. Ao lado dos sócios fez a empresa
crescer. Sua história de trabalho já soma mais de quatro décadas buscando sempre modernizar seus recursos
e capacitar seus profissionais para garantir a qualidade dos serviços de transporte urbano e de fretamento.

Para a família fica o exemplo de um
grande empreendedor, um homem de
princípios e caráter que sempre mostrou
as coisas boas da vida aos que amava.

Terminal Central

Fica a homenagem da Gidion e
da Verdes Mares, pela seriedade,
honestidade e dedicação ao incansável
diretor Emendino Roza, que vai
ficar para sempre na memória e na
história destas empresas.

Profissional do Mês

Sipatran em setembro
De 16 a 20 de setembro, a Gidion e
a Verdes Mares promovem a Sipatran
(Semana Interna de Prevenção de
Acidentes de trabalho e Trânsito). A
programação está a cargo das áreas de
segurança do trabalho, GTH - Gestão
de Talentos Humanos e da Cipa das
duas empresas e deverá conter diversas atividades nas garagens e nos
terminais e estações de cidadania,
com o objetivo de conscientizar os
colaboradores em relação à saúde e
à segurança.

Melhor para trabalhar
O desempenho nas atribuições da função de controlador operacional, deram
a Anderson Correa a condição de assumir, recentemente, um novo posto na
Verdes Mares: supervisor de terminal. Prestes a completar 8 anos de casa onde
começou como motorista, revela estar bastante satisfeito com a oportunidade
que recebeu na empresa. “Com certeza é a melhor empresa que trabalhei”, afirma. Sua satisfação está
alicerçada no bom ambiente de trabalho, colegas que trabalham em equipe, benefícios e oportunidades de crescimento profissional que a empresa oferece. “Estou me esforçando ao máximo para dar
conta do trabalho e para passar aos colegas o reconhecimento da Verdes Mares a todos que desejam
trabalhar e crescer junto com a empresa.” Para estar preparado para seu trabalho e a novos desafios,
Anderson começou o curso superior de Logística, antigo sonho seu.
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Tarifa do
transporte público
De tempos em tempos surgem questionamentos
sobre a forma como é calculada a tarifa do transporte
coletivo. Em Joinville, as leis 3.806/98 e 7.444/13
e o Decreto Nº 10.839/02 regulamentam a forma
de cálculo do serviço. São considerados os CUSTOS
VARIÁVEIS (dependem de quilometragem percorrida:
combustível, lubrificantes, pneus e peças) e os CUSTOS
FIXOS (não dependem da quilometragem percorrida:
custo de capital, pessoal, comercialização, despesas
administrativas e impostos). A apuração é baseada
nas notas fiscais dos principais insumos. São utilizados
também parâmetros definidos pela referida legislação,
formando-se assim o “Custo por Quilômetro Rodado”.
Formado o “Custo por Quilômetro Rodado”, entram
em cena as variáveis de volumes que são: a quilometragem percorrida e o número de passageiros
transportados. A quilometragem é resultado da
medição de linha por linha e da quantidade de viagens
realizadas mensalmente por elas. Qualquer alteração,
somente poderá ser feita após autorização do Órgão
Gerenciador da Prefeitura. O número de passageiros é
fornecido pelas catracas eletrônicas do sistema, cujos
software e respectivos fontes são responsabilidade
da empresa PRODATA, sediada em São Paulo.
Das gratuidades e descontos concedidos, resultam
dois indicadores: “número total de passageiros” e o
“número de passageiros equivalentes”, aqueles que
pagam passagem.
Determinados os três elementos, o cálculo da tarifa
pode ser resumido com a equação: custo do quilômetro, multiplicado pela quantidade de quilômetros rodados, dividido pelo número de passageiros pagantes,
igual a tarifa apurada. Como o número de pagantes
é o divisor, quanto mais descontos e gratuidades,
maior será a tarifa a ser paga pelos demais usuários.
A partir daí, o assunto é encaminhado ao prefeito que
pode decretar a tarifa técnica, aquela calculada, ou
a tarifa pública, com componente político ou por ele
julgada mais conveniente para a população.
Certos estão os países que praticam gratuidades
iguais às nossas, mas cujo custeio é feito pelo Estado. Esperamos que o Brasil assimile as boas práticas
consolidadas na América do Sul e isso resulte num
transporte mais justo para a sociedade.
A planilha de 2013 do sistema de transporte coletivo
de Joinville está no site das empresas concessionárias.

Moacir Bogo
Diretor consultivo e presidente do
Conselho Administrativo da Gidion
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Promovidos/Mudança de categoria
JULHO

Comunidade

Escolhido Bottom Zero Acidente

Alvaro José da Silva*
Bruno de Oliveira Moreira*
Edson Dorner
Ezequiel Alves Dias
Fabio Rodrigo da Luz*
Gilvan Rodrigo Carvalho
Leonel Caetano
Lerivan Gonçalves dos Santos
Roseli Wiggers Simão
Ruben Marcelo Cidral
Wagner Alves Bueno

Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Trabalhador man. predial
Motorista veículo leve
Motorista
Motorista veículo leve
Motorista
Ajudante de serviços
Motorista veículo leve
Ajudante de serviços

Motorista
Motorista
Motorista
Auxiliar de almoxarifado
Motorista
Assistente de supervisor
Motorista
Assistente de supervisor
Supervisora de serviços
Motorista
Trabalhador man. predial

Controlador operacional
Cobrador urbano
Lavador

Supervisor terminal
Cobrador rodoviário
Auxiliar de lubrificador

VERDES MARES
Anderson Correa
Erinizio Zuldemar Costa
Paulo Cesar M. de Oliveira

*Colaboradores promovidos que passaram pela Escola de Motoristas

Promoção em dose dupla
Lerivan Gonçalves dos Santos, promovido à assistente de supervisor e a esposa Rosineia
Maria dos Santos, supervisora de vendas, promovida em março, participaram do curso
Formação de Lideranças em 2012. Graças ao conhecimento adquirido no treinamento, a
experiência e o profissionalismo de cada um, receberam oportunidade de desempenhar
novas funções na Gidion. Rosineia conta que leu no mural sobre o curso e procurou informações na área de GTH - Gestão de Talentos Humanos. “Agora que meus filhos estão maiores,
pensei que podia dedicar mais tempo para minha profissão e foi muito bom. Além de abrir
novas oportunidades no trabalho, também contribuiu para nosso crescimento pessoal.”

Novas oportunidades
Desde que ingressou na Gidion como motorista, em 2008, Lerivan estava
atento a novas oportunidades. Quando surgiu, não teve dúvidas e hoje
está bastante satisfeito com a promoção. “O trabalho
no fretamento contribuiu para manter um relacionamento harmonioso com as pessoas, fundamental
na atual atividade. Estou me esforçando para
atender às expectativas da empresa, que tem
nos apoiado, inclusive nos momentos difíceis,
como foi a perda da minha mãe.”

Curtas
Campanha do Agasalho
As empresas Transtusa, Gidion e Passebus participaram da Campanha do Agasalho
“Aqueça uma Comunidade”, promovida pela RIC Record. A Gidion entregou 3.918 peças
de roupas e cobertores para o Instituto Esperança, do bairro Ulisses Guimarães. As
doações foram feitas pelos funcionários e clientes do transporte coletivo que transitam
pelos terminais da região Sul da cidade.

A 26ª edição do Concurso Bottom Zero Acidente teve a participação dos alunos de 5º a 8º
anos da Escola Juracy Maria Brosig, no Panaguamirim. Esta escola foi escolhida pelo desempenho das crianças que participaram do Programa Cidadania em Trânsito. “Recebemos o convite
da Gidion e apresentamos a proposta para os professores que repassaram para os alunos.
A participação foi muito bonita”, afirmou o diretor Jorvanio Zanelato. Os alunos vencedores e
seus pais e o diretor da escola foram recebidos na Gidion pelo diretor Alcides Bertoli. “O ônibus
faz parte do nosso dia a dia e a
participação das crianças e da
escola na conscientização para
o trânsito e para a mobilidade é
muito importante”, afirmou. O
desenho de Filipe Alves Delfino
estampará o bottom do Programa Zero Acidente Gidion e
Verdes Mares de 2013.

Na foto: Jorvanio Zanelato, José
Luiz de Oliveira Ossaski, Alcides
Bertoli e Filipe Alves Delfino

Presentes no Festival
de Dança
A Gidion, Transtusa e a Passebus montaram um
posto para vendas de passagens e para informações
sobre horários e itinerários no Centreventos Cau
Hansen, durante o Festival de Dança de Joinville.
Aproveitando a movimentação do Festival, as
empresas lançaram o Passe Integrado Ideal, uma
nova modalidade de cartão. Semelhante ao cartão
Ideal, a nova modalidade dispensa a necessidade
de cadastramento na Passebus. O cartão tem integração temporal, é recarregável, permite a consulta
de saldo e pode ser comprado em diversos pontos
de vendas. O cartão foi desenvolvido em quatro
diferentes layouts para que o cliente possa escolher
qual mais se identifica.

Capacitação

Treinamento da equipe da
Verdes Mares
Colaboradores da Verdes Mares de Araquari participaram de treinamento
nos dias 31 de julho e 1º de agosto. O treinamento para a equipe de
motoristas tem como objetivo atualizar os conhecimentos e habilidades
por meio de treinamento teórico e prático sobre assuntos que fazem
parte da rotina dos profissionais. Os motoristas também receberam
orientações sobre a Lei Seca e suas implicações no trânsito, direção
defensiva, preventiva e econômica, controle de incêndios, ergonomia e
mecânica, melhorando, o conhecimento e o desempenho profissional nesta atividade. O treinamento foi conduzido pelos instrutores da área de GTH
(Gestão de Talentos Humanos) Lorivaldo Bastos, Francisco Braz e André Halmenschlager, com a participação da área de Segurança do Trabalho do
policial Rolf Hendel.

Atualização
O treinamento com as colaboradoras foi conduzido pelo instrutor
Francisco sobrenome, do Sest-Senat, e teve como foco as funções,
atividades desenvolvidas e competências pessoais do monitor. O
objetivo é atualizar os conhecimentos e habilidades da equipe da
Verdes Mares, por meio de treinamento teórico sobre assuntos
que fazem parte da rotina de trabalho, melhorando o desempenho
profissional de suas atividades.
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