U

IGO

HO

DE

LONDRINA

SO

AM

SP
R
ITA
CE
L D O CÂ N

www.tcgrandelondrina.com.br | Julho | Agosto | Setembro - 2012

EU QUERO VOLTAR!

Conheça a experiência de colaboradores que saíram da empresa, e
que retornaram, tempos depois.
A TCGL vivenciou a perda de alguns motoristas, que pediram
demissão para buscar outras oportunidades no mercado de trabalho. No entanto, o dia a dia em outros ambientes, mais competitivos e incertos, transformou o sonho em saudade dos tempos
em que eram motoristas de ônibus da empresa.
Segundo o diretor geral da empresa, Gildalmo de Mendonça, o
tempo médio dos colaboradores da empresa é de 10 a 20 anos,
Alexandre Pinto Isidoro

“e isso sinaliza que a empresa oferece boas condições de traba-

“Todo final de ano eu trabalhava em uma empresa de transporte

lho, e paga bons salários de forma pontual”.

rodoviário. Eu comecei a achar que era isso que queria fazer. Saí
Para a encarregada de RH Maria Luiza Martins, o desejo em re-

da TCGL e fui trabalhar na estrada, mas não me adaptei. A distân-

tornar para a empresa é visto de forma positiva. “Depois que os

cia dos filhos e da família falou mais alto. Consegui voltar para a

colaboradores saem da empresa, rapidamente nos procuram si-

TCGL e estou muito feliz. Aqui todo mundo é amigo e, além disso,

nalizando o desejo de retornar. O ambiente na TCGL sempre foi

a TCGL paga muito bem, um dos melhores salários do país. Eu

de acolhimento e sempre procuramos apoiar os colaboradores”,

sei que tem gente que quer voltar e não consegue.”

conta a encarregada de RH, Maria Luiza Martins.

Alexandre Pinto Isidoro, 37 anos.

Edson Vitoriano de Souza

Claudionor Jungo

“Há três anos eu saí da empresa para abrir meu próprio negó-

“Eu pedi demissão da TCGL porque estava precisando de di-

cio. Quando se está empregado em uma empresa como a TCGL,

nheiro. Consegui fazer um acordo, saquei o Fundo de Garantia

você tem mais segurança, mais estabilidade. No comércio, a gen-

e resolvi o problema. Em seguida comecei a trabalhar como free

te se preocupa demais, porque um dia está bom, mas no outro

lancer em ônibus de turismo, e vi uma diferença gritante. Além

não. Consegui voltar há três meses. Sempre tive uma boa con-

da gente passar tempos longe de casa, a TCGL paga o melhor

duta, mas confesso que fiquei surpreso deles me aceitarem de

salário com o melhor horário de trabalho, de 6 horas. Eu dei sor-

volta. Eu gosto de trabalhar aqui e o pessoal, desde a gerência, o

te de voltar para a empresa. Sempre quis ser motorista e agora

administrativo, os fiscais e os motoristas formamos uma equipe.”

eu estou em paz.”

Edson Vitoriano de Souza, 39 anos.

Claudionor Jungo, 42 anos.
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Mensagem da Diretoria

Primeiros Socorros

Educação é Fundamental
Muito se fala em mobilidade urbana, e muitas são as cobranças

tantes e idosos, desrespeito à faixa exclusiva, reserva-

Os colaboradores da TCGL estão participando da capacitação

quanto às providências por parte dos governos municipal, es-

da ao transporte coletivo, e dentro dos ônibus, jovens

“Enfermagem nas Urgências e Emergências”, com o objetivo

tadual e federal. Esses órgãos poderiam contribuir com plane-

e adultos desrespeitando lugares destinados a idosos.

de mantê-los atualizados sobre os procedimentos iniciais de

jamento, investimentos e financiamentos, porém, o que pode

socorro às vítimas até a chegada dos socorristas. A recicla-

dar maior resultado quando se fala em mobilidade urbana é a

Observamos pessoas cobrando desentupimento de

gem é realizada em parceria com o curso de Enfermagem

educação das pessoas.

bueiros da prefeitura por conta da interdição de alaga-

da UEL.

mento por causa da chuva, mas são incapazes de perÉ comum observarmos veículos parados em faixa dupla com o

ceber que são elas mesmas que jogam o lixo nas ruas

pretexto de pegar o filho na escola, de esperar alguém, ou ou-

provocando o caos na cidade em dias de chuva. Se todos

tra desculpa qualquer. Da mesma forma, em locais reservados

nós, e me incluo neste caso também, tivéssemos mais

para travessia de pedestres, de um lado o motorista se descul-

educação e espírito cidadão, iríamos diminuir os proble-

pa que não viu, e do outro, o pedestre avança pela rua na faixa,

mas da mobilidade urbana de nossa cidade.

mas sem ao menos sinalizar ao motorista.
O que se vê é a desobediência, tanto de pedestres quanto de

Gildalmo de Mendonça

“Temos o objetivo de dar continuidade aos treinamentos até

Diretor Geral TCGL

o fim do ano para capacitar todos os colaboradores para o

motoristas. Veículos estacionados em locais reservados a ges-

atendimento correto”, informa Noel Barreto da Costa, técnico
de segurança do trabalho da TCGL.

Cartas

Datas Comemorativas
JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

25· Dia do Motorista

11· Dia do Advogado

09· Dia do Administrador

27· Dia do Psicólogo

30· Dia da Secretária

AFUGEL
Festança

Orquestra Londrinense de Viola Caipira, e da dupla Hemer-

Mais de 3.700 pessoas prestigiaram a Festa Junina que co-

som e Denílson. A programação também contou com tor-

meçou às 17h e se estendeu noite adentro, com muito forró

neios de Truco, Sinuca e Futebol Suíço.

animando o pessoal. Barracas de comidas típicas, além de
sukiyaki, pizza e pastel e para a criançada, brincadeiras e o

Flashback

esperado concurso Sinhazinha e Sinhozinho AFUGEL 2012.

A 6ª edição da “Noite do Flashback” já virou tradição no calendário da AFUGEL. Figurinos produzidos e uma boa estru-

“Aos motoristas que atenderam a Escola Eurides Cunha no dia

tura de palco deram o tom da noite, embalados pelos DJs

21/08 no período vespertino:Agradecemos pela dedicação e aten-

Julio, André Venâncio e Fabrício Silva, com hits dos anos 60,

ção prestados a nós. Esse tipo de atitude nos traz alegria e serve

70, 80, e 90.

como exemplo de amor ao próximo.
Muito obrigado!

Marque na agenda:

Professoras e alunos (as) da Escola Municipal Eurides Cunha.”

Roda de viola – dias 05 de outubro e 09 de novembro
Garota AFUGEL 2012 – dia 10 de outubro
Festa das Crianças – dia 12 de outubro
Noite do Halloween – dia 27 de outubro
Dança de Salão – Toda sexta-feira, das 19h às 20h e das 20h

O Jornal TCGL é uma publicação trimestral da Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda. Endereco: Rua Messias Wilmar
de Souza, 756 Vila Recreio | CEP: 86025-190 - Londrina - Paraná | Tel.: 43 3378 2400 | Fax: 43 3378 2444 | E-mail: tcgll@
tcgrandelondrina.com.br | Conselho Editorial: Gildalmo de Mendonça, Daniel Martins, Maria Luiza Martins, Aletéia Garcia,

Dia do motorista

às 21h. Inscrições no escritório da AFUGEL ou direto com o
professor. Participe!

Heliton Roecker de Moura | Jornalista responsável: Emilia Miyazaki – Mtb 2868 | Colaboração: Karen Krinchev | Fotografia:

Em comemoração ao Dia do Motorista, a AFUGEL promo-

Wagner M.Vieira, Wantuil da Silva, arquivo | Projeto Gráfico: Dispert Marketing & Branding | Impressão: Gráfica e Editora

veu no dia 22 de julho um almoço para mais de 700 pesso-

Em breve:

Idealiza Tiragem: 1.500 unidades

as. O evento contou com apresentações do Coral TCGL, da

Escolinha de futebol de salão para crianças. Aguardem!
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Parabéns! Você foi promovido
FUNCIONÁRIO

FUNÇÃO

Gestão de qualidade – uma das prioridades da TCGL

PROMOVIDO A

Arrecadador

Aux. Adm.

Cesar Augusto S. N. dos Santos

Arrecadador

Cobrador

Claudinei Batista da Silva

Aux. Adm.

Cobrador

Dieyson Rodrigo de Oliveira

Arrecadador

Cobrador

Edgar Egger

Arrecadador

Cobrador

Ericson Merces Rodrigues

Arrecadador

Cobrador

Flademir Aparecido Ribeiro

Arrecadador

Cobrador

Hellton Carlos de Freitas Fermino

Arrecadador

Cobrador

Joao Lucas Rodrigues

Arrecadador

Cobrador

Leandro da Silva Carvalho

Arrecadador

Cobrador

Marcelo Rodrigues de Almeida

Arrecadador

Cobrador

Milton Silva dos Santos

Arrecadador

Cobrador

Paulo Matias

Arrecadador

Cobrador

Reinaldo Augusto Balan

Arrecadador

Cobrador

Rildo Ribeiro Sobral

Arrecadador

Cobrador

Silvio de Oliveira Souza

Arrecadador

Cobrador

Suely da Costa Santos

Arrecadador

Cobrador

Wilson Aparecido Gloor

Arrecadador

Cobrador

Alessandro Aparecido da Silveira

Mot. Micro

Mot. Conv.

Renan Candido de Carvalho

Mot. Micro

Mot. Conv.

Alceni Martins Junior

Aux. Mecânico

Mecânico

emitida pela BVQI. O processo de auditoria ocorreu du-

Edson Santos de Matos

Cobrador

Mot. Micro Ônib.

rante o mês de setembro e o resultado saiu no dia 14.

Gervesson da Silva

Arrecadador Term.

Conferente

Henrique Caramuru Cezar

Conferente

Aux. Adm. Monit. Frota

Laureci Fusisaki

Cobrador

Mot. Micro Ônib.

Leandro de Abreu Moreti

Cobrador

Mot. Micro Ônib.

Marcelo Selhorst

Mot. Micro Ônib.

Fiscal

Marcos Vitor de Paula

Motorista Conv.

Fiscal

Paulo Moreira Barboza

Cobrador

Mot. Micro Ônib.

Paulo Roberto dos Santos

Cobrador

Mot. Micro Ônib.

Rafael da Silva

Despachante

Ope. de Trafego

Rivelino Diniz de Almeida

Manobrista/A.S.G.

Motorista Conv.

SAÚDE E BEM ESTAR

Edvilson Costa Souza

Para o diretor de operações da TCGL, Daniel Martins, a ISO é o reconhecimento de um
trabalho consolidado ao longo dos anos.
A TCGL recebeu a recertificação da ISO 9001:2008, com

procuramos seguir as normas no dia a dia, aí os resulta-

reconhecimento à Gestão de Qualidade da empresa

dos aparecem”, completa.
Para Daniel Martins, a empresa tem construído, ao longo
dos anos, um trabalho que atende as normas técnicas

“Estamos muitos satisfeitos com o resultado que veio

que estabelecem um modelo de gestão de qualidade,

consolidar o trabalho que temos desenvolvido ao longo

com um implantado na empresa em 1998.

dos anos com a gestão de qualidade na empresa. Teremos muito trabalho pela frente, pois, nossa meta é con-

A empresa fez um planejamento minucioso desde o co-

quistar no ano que vem a certificação integrada (Gestão

meço de 2012, com a composição de três auditorias:

Ambiental e Saúde e Segurança) mas estamos no cami-

duas realizadas em março e em julho, e a última pre-

nho certo, contamos com uma equipe bem afinada, co-

vista para o mês de novembro. Ao todo a TCGL tem dez

laboradores buscando conformidades e uma consultoria

auditores internos que vão a campo para constatar as

(Patmos) atuante e atualizada”, avalia o diretor de opera-

conformidades do sistema.

ções Daniel Martins, auditor líder da empresa. A primeira
certificação da empresa foi recebida em 2009.

“É importante reforçar que não vamos atrás dos erros, e
sim dos acertos”, expõe o auditor líder. “A recertificação

Um dos auditores da TCGL, Heliton Roecker, afirma

significa o avanço no processo de gestão da empresa

que a ISO 9001:2008 reflete a gestão voltada à qualida-

através de políticas bem desenvolvidas. Como exemplo,

de desenvolvida na organização com foco nos clientes,

ele cita o cumprimento orçamentário, o desenvolvimen-

Roberto Douglas de Moraes Martins

Cobrador

Mot. Micro Ônib.

Steffanye Cristina Silva Machado

Aprendiz Epesmel

Aux. Adm.

Valdir Quirino de Almeida

Arrecadador Term.

Despachante

funcionários, acionistas e na sustentabilidade do pró-

to de pessoas, a retenção de talentos e a melhoria da

Mot. Micro Ônib.

prio negócio. “Não dá para criar um sistema de gestão

comunicação interna e externa”.

Valmir Leandro

Jornal TCGL | www.tcgrandelondrina.com.br
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de qualidade somente em período de auditoria externa,
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DO TEMPO

Takao saiu da linha

Era 1984, e o motorista Takao acordou bem cedinho
como era costume. Tomou banho, barbeou-se e vestiu
o uniforme azul. Em frente ao espelho, espremeu ainda
mais os olhos puxados e percebeu como seus cabelos
estavam cada dia mais brancos. Era a idade chegando,
refletiu...
Takao chegou à garagem pontualmente, para pegar no
batente. Nesse dia, porém, teve que fazer um socorro
na linha 407 na Zona Norte. Essa era uma linha muito
tranquila, com poucos passageiros. De cara, Takao estranhou o pouco movimento.
No ponto de origem, nada do motorista Takao voltar.
E na linha João Paz, nada de passageiros nos ônibus.

“Se Takao chegar com ônibus vazio, patrão fica brabo”, pensou o motorista. “Mas se pegar bastante passageiro, patrão fica feliz”, concluiu.
Com seu plano infalível, Takao-san saiu da linha e partiu para outros bairros. Takao subiu rua, desceu avenida, virou esquina, pegou contorno.... saiu catando
passageiro.
Quando finalmente retornou ao ponto de origem, o
ônibus estava entupido, com gente saindo pelo ladrão.
O fiscal estava uma arara com o japonês, por causa do
sumiço. Ao vê-lo, Takao-san estufou o peito e proclamou, cheio de orgulho, calando o fiscal: “Olha ônibus
cheio! Patrão gosta bastante, né?”

Qualidade de vida no trabalho
A saúde dos funcionários é uma preocupação cons-

patologias”, afirma Favareto.

tante na TCGL, por isso, desde o dia 16 de agosto, a
empresa conta com o atendimento de dois novos

Ainda de acordo com o médico, o aten-

médicos: Dr. Jonilson Favareto e Dr. Ricardo Cami-

dimento realizado dentro das empresas

lo. As consultas são realizadas de segunda à sexta-

contribui para a assiduidade dos colabora-

-feira, de manhã e à tarde.

dores. “Quando a saúde vai bem, o rendimento dos servidores no trabalho é satisfatório”, conclui.

SAÚDE E BEM ESTAR

Favareto é especialista em Medicina do
Trabalho e Pediatria, formado pela Universidade Estadual de Londrina (1992), ele já
foi médico dos Correios e na Corol. Além
da TCGL, Favareto atende mais duas empresas – a Sandoz e a Viação Garcia.
SERVIÇO:
Consultas (período da manhã – Dr. Jonilson

O primeiro e único emprego
Ele não faz o tipo general,
mas desde que José Aparecido Teixeira começou a
trabalhar como cobrador na
Grande Londrina há quase
40 anos, o apelido pegou:
Urko. O general Urko era um
dos personagens do filme
Planeta dos Macacos que
depois se transformou em
série, em 1974, ano que entrou na empresa.
“Lembro que logo nos primeiros dias de trabalho um
fiscal chamado Dirceu me
viu e comentou com os colegas – ‘olha aí o chefe único
da TCGL’ – depois disso virei
o Urkinho”, recorda o funcionário que na época tinha o
cabelo comprido e penteado
para trás.
Sobre o primeiro dia como
cobrador (14 de novembro
de 1974), Teixeira conta que
não foi tão fácil. “No início
de novembro soube pelos
outros cobradores as linhas
que iria fazer, mas foi no
dia 14 que comecei de fato.
Confesso que fiquei um pouco nervoso, porque era véspera de eleição, então estava
aquele tumulto, foi um dia
bem agitado.”

Favareto)
Segundas, quartas e sextas-feiras: das 7h
às 9h
Jonilson Favareto é especialista em Medicina do Trabalho e Pediatria

Terças e quintas-feiras: das 10h às 12h

Dr. Jonilson Favareto, um dos novos médicos da

Consultas (período da tarde – Dr. Ricardo

TCGL, diz que a medicina do trabalho se reflete na

Camilo)

qualidade de vida dos funcionários. “O nosso obje-

De segunda à sexta-feira: das 13h30 às

tivo é a prevenção de doenças e acidentes relacio-

15h30

nados ao trabalho. Além, é claro, da assistência às

Jornal TCGL | www.tcgrandelondrina.com.br
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Nesses 38 anos, muita coisa mudou na empresa, mas
o dedicado cobrador segue
firme como rocha em seu
primeiro e único emprego.
E de segunda a sexta-feira, o
trabalho começa bem cedo,
às 4h58. Para chegar no ho-

Jornal TCGL | www.tcgrandelondrina.com.br

O cobrador José Aparecido Teixeira trabalha na Grande Londrina desde 1974

rário, Teixeira levanta 3h30.
Muito querido pelos colegas, o “Urkinho” se alegra pelas amizades que
conquistou na Grande Londrina ao
longo de quase quatro décadas. “O
bom relacionamento com as pessoas é o que me manteve aqui nesses
anos todos. E eu não sei fazer outra
coisa, minha vida sempre foi cobrar”,
brinca.
Nascido em Cambé, José Aparecido
Teixeira completou 58 anos em fevereiro. De família humilde, Teixeira
conta que morou em um sítio na
cidade de Tamarana e ajudava a família na lavoura. Até 2004 não sabia
ler e escrever e, em 2008, realizou o
sonho de concluir o ensino médio.
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Na ponta da Língua
• Livro:
livros de História
• Filme:
qualquer um de faroeste
• Música:
gosto de vários gêneros musicais
• Paixão
o relacionamento com a minha
família
• Comida
todas, mas gosto muito de verduras
e legumes
• Time
nenhum
• Sonho:
viver bem com a família e conhecer
novos lugares
• Desejo:
ter muita saúde

Julho - Agosto - Setembro de 2012

Pontos de atendimento Grande Londrina

Cartões cadastrados, avulsos, recarregamento de créditos e atendimento em geral
LOJA DE ATENDIMENTO E VENDAS DE CRÉDITOS

RUA QUINTINO BOCAIÚVA, 351

SHOPPING QUINTINO (PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO)

RUA QUINTINO BOCAIÚVA, 812

TERMINAL CENTRAL

RUA PROFº JOÃO CANDIDO, 10

SHOPPING ROYAL PLAZA (1º Piso)

RUA MARANHÃO, 210

COM-TOUR SHOPPING CENTER (BLOCO C - QUIOSQUE 5)

AVENIDA TIRADENTES, 1241

SUPER MUFATO SAUL ELKIND

AVENIDA SAUL ELKIND, 2177

SUPER MUFATO DUQUE DE CAXIAS

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 1200

Pontos de VENDA

Cartões avulsos
FARMÁCIA VALE VERDE

AV. HIGIENÓPOLIS, 834

ANTONIO CARLOS ARMARINHOS

RUA BRASIL/COM RAPOSO
TAVARES, 1299

FARMÁCIA VALE VERDE

AV. ARC.DOM GERALDO
FERNANDES, 1398W

FARMÁCIA FARMAVIDA

AV. JAMIL SCAFF, 1220

FARMÁCIA VALE VERDE

AV. SAUL ELKIND, 923

PASTELARIA PASTECO

AV. RIO DE JANEIRO, 87

FARMÁCIA VALE VERDE

AV. PARANÁ, 278

BAZAR BUENO

AV. LÚCIA H. G. VIANA, 1056

SUP.VAREJÃO PAULISTA

RUA ALVARO FERREIRA

LONDRISUL

RUA BÉLGICA, 2215

PANIFICADORA ROGIMAR

AV. ROBERT KOCH, 1175

CIA DA SAÚDE – INTERLAGOS

RUA MANGABA, 310

PAPELARIA GANDHI

RUA QUÊNIA, 225
AV. FRANCISCO GABRIEL ARRUDA

PANIFICADORA E CONFEITARIA
GRACIOSA

RUA SERRA DOS PIRINEUS, 450

DROGAMAIS PARIGOT SOUZA I
FARMÁCIA SEMIRAMIS

AV. SAUL ELKIND, 785

BANCA BANDEIRANTES

RUA SERRA DA GRACIOSA, 218

MERCADO PEDROZA I

RUA ELIAS D. HATTI, 526

MERCEARIA TODO DIA

AV. VICENTE BOCUTI, 615

MERCADO ALVORADA

RUA ELIAS D. HATTI, 1253

VITÓRIA REVISTARIA E INTERNET
SPACE

MUFATTO SAUL

LONDRIFÓRMULAS

RUA PIAUÍ, 110

DIGITAL.COM

RUA ORLANDO SILVA, 948

LONDRIFÓRMULAS

RUA SERGIPE, 901

MERCADO ROMEU

RUA OLIVIO BUSSI, 73

LONDRIFÓRMULAS

AV. BANDEIRANTES, 963

TULIPA'S PRESENTES

AV. SÃO JOÃO, 1083-LJ 01

LONDRIFÓRMULAS

AV. SOUZA NAVES, 771

LONDRIFÓRMULAS

AV. SAUL ELKIND, 1450

JÉSSICA PRESENTES

RUA LINDALVA SILVA BASSETO,
1285

LONDRIFÓRMULAS

AV. MARINGÁ, 73 -A

SUPERMERCADO BIG DOG

AV. SERRA DA ESPERANÇA, 1397

AV. SAUL ELKIND, 5215

CASA DE CARNES PADUAN

AV. PARANÁ, 183

BAZAR DO POVO

SERRA DA GRACIOSA, 453

A LOJINHA

AV. ARACY SOARES SANTOS, 260

BAZAR RUY VIRMOND

RUA GUAIUVIRA, 51

PANIFICADORA PADRÃO

FARMÁCIA IGUAÇU

RUA ALBERT EINSTEIN, 727

RUA ALMIRANTE FERREIRA
MARTINS, 364

ARACALCE

RUA SERGIPE, 815

BRINK LAR UTILIDADES PARA CASA

RUA LÁZARO ZAMENHOF, 450- LJ 01

REVISTARIA CONQUISTA

RUA MITOMU SIMAMURA, 453

SUPERMERCADO CUSTÓDIO

AV. DAS MARITACAS, 2600
RUA CENTENÁRIO DO SUL, 20

FARMÁCIA MONTE BELO

RUA MADRE HENRIQUETA
DOMINICI, 925

FARMÁCIA LINDÓIA
DYNAMICA PAPELARIA E BAZAR

RUA ARAGUAIA, 527

ARMARINHOS BAZA

AV. ARISTIDES DE SOUZA MELO,
115A

RAÇÕES LINDÓIA

AV. DAS MARITACAS,

FARMÁCIA CONFIANÇA

RUA CENTENÁRIO DO SUL

PADARIA PONTO FINAL

AV. PRES.ABRAHAN LINCOLN, 185

FARMÁCIA MASTERFARMA

AV. PARANÁ, 112

FARMÁCIA FLOR DE LÓTUS

RUA DAS MAGNÓLIAS, 434

FARMÁCIA SANTIFARMA

AV. EUROPA, 432

DRUG 1000

RUA MADRE LEÔNIA MILITO, 816

MERCADO SÃO MARCOS

AV. GINES PARRA, 269

CASA MAKIHARA

AV. LONDRINA, 50

SUPERMERCADO COOPERSUPER

RUA BENEDITO JOSÉ TEODORO, 165

MERCADO PEDROSA II

RUA ELIAS D. HATTI, 1380

BAZAR DO POVO

TCGL – Transportes Coletivos Grande Londrina
Rua Messias Wilmar de Souza, 756 - Vila Recreio - Cep: 86025-190
Londrina Paraná - Tel.: (43) 3378 2400 - Fax: (43) 3378 2444
E-mail: tcgll@tcgrandelondrina.com.br
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