
Fique ligado!
Durante o outono ocorrem chuvas que deixam as ruas pavimenta-

das com paralelepípedos mais escorregadias. Essa situação exige 

mais atenção e cuidado de todos os motoristas que trafegam 

pela cidade.

Zero Acidente mais próximo
Faltam pouco mais de três meses para as Festas Zero Acidente. A 

equipe organizadora já trabalha para que tudo ocorra de forma a 

levar alegria e integração aos colaboradores nos dias 30 de agosto 

e 6 de setembro. Agende-se! Em caso de dúvida, procure o setor 

de Qualidade na Gidion.
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SEGURANÇA SAÚDE

Cipa com nova diretoria
Como ocorre anualmente, a Cipa (Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes) da Gidion Matriz escolheu seus novos representantes. 

Diogo Felipe Kalckmann, assessor jurídico, permanecerá no cargo de 

presidente e pretende dar continuidade às ações de prevenção de 

acidentes, com o objetivo de desenvolver a visão e atitude preven-

cionista nos colaboradores e promover melhorias no ambiente de 

trabalho. “Temos como metas, entre outras: a ampliação das ações 

de saúde e segurança do trabalho, a instrução dos colaboradores nas 

questões relativas à segurança do trabalho, a promoção de melhorias 

no ambiente de trabalho e a busca contínua pela saúde e segurança 

do trabalhador”, destacou Diogo.

Os novos cipeiros participaram de treinamento para estar aptos a 

atuar preventivamente contra os riscos de acidentes, contribuindo 

para a promoção da qualidade de vida no ambiente de trabalho. 

A eleição ocorreu em abril e a posse em maio.

Motoristas em dia com a legislação
Para atualizar os conhecimentos e atender a Resolução 168/2004 do Contran, motoristas da Gidion e da Verdes  

Mares participaram do curso de Atualização para Condutores de Veículos de Transporte de Passageiros. Ministrado 

pelo instrutor Fernando Santos, da empresa Espaço do Trânsito, o curso tem carga horária de 16 horas e deve 

ser renovado a cada 5 anos. 

O motorista da Gidion Samurai Canini Costa destacou a importância do curso, necessário para o exercício da pro-

fissão, mas principalmente pela reciclagem dos conhecimentos que oferece. “Estou me sentindo melhor preparado 

para o trabalho pelo detalhamento das mudanças na legislação que ocorreram nos últimos anos. A legislação muda 

constantemente e durante o treinamento tiraramos nossas dúvidas e ficamos atualizados com as novidades. A 

melhor forma de acompanhar é por meio dos cursos oferecidos pela empresa.”

De acordo com Samurai, o reflexo da atualização ocorre no dia a dia da operação da empresa.

Homenagem aos colaboradores
No Dia do Trabalhador, 1º de maio, a Gidion e a Transtusa publicaram anúncio no jornal Notícias do 

Dia para homenagear a todos os colaboradores. O motorista José Hernaski, 40 anos de empresa, 

foi o profissional escolhido pela Gidion para participar do anúncio.

Que tal parar agora?
O dia 31 de maio é o Dia Mundial de Combate ao Fumo e uma boa hora 

para falar sobre o tema, refletindo sobre a possibilidade de parar de fumar. 

Motivos não faltam. O tabagismo é considerado pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS) a principal causa de morte evitável em todo o mundo. 

Mais de 10 mil pessoas morrem todos os dias por causa do uso do tabaco. 

A pessoa que fuma fica dependente da nicotina. É normal, portanto, que, 

ao parar de fumar, os primeiros dias sem cigarros sejam os mais difíceis, 

porém as dificuldades serão menores a cada dia.

• Os fumantes comparados aos não fumantes apresentam um risco 
10 vezes maior de adoecer de câncer de pulmão

• 5 vezes maior de sofrer infarto

• 5 vezes maior de sofrer de bronquite crônica e enfisema pulmonar

• 2 vezes maior de sofrer derrame cerebral

O que você ganha parando agora
• Após 20 minutos a pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal

• Após 2 horas não tem mais nicotina no seu sangue

• Após 8 horas o nível de oxigênio no sangue se normaliza

• Após 2 dias seu olfato já percebe melhor os cheiros e seu paladar já 
degusta a comida melhor

• Após 3 semanas a respiração fica mais fácil e a circulação melhora

• Após 5 a 10 anos o risco de sofrer infarto será igual ao de quem nunca 
fumou

Eleitos

• Valdemar Pereira 

• Mariza Aparecida da Silva

• Hercílio Severino Rosa Filho

• Luiz José Pereira 

• Tiago Rodrigo M. Leite 

• Adão Carlos da Rosa 

• Daniel Rossweiler 

• João Carlos Morosini

Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/

Indicados

• Diogo Felipe Kalckmann 

• Daniel Gieseler

• Geraldo J. M. Huhnen

• Dario Rodrigues Goulart 

• Johnny Mark de Souza 

• Abel Lopes da Silva

• Maiko Moreira

• Manoel Antonio Marcolino

Projeto Transitando

O estudante Pedro Henrique S. 
Nunes, do Colégio Bom Jesus, foi 
o ganhador do primeiro sorteio do 
Projeto Transitando realizado entre 
os estudantes que participaram do 
programa no mês de abril. O prêmio 
pela participação foi um rádio. Pedro Henrique com a mãe Fabíola

(representantes 
dos empregados)

(representantes
da empresa)

Endereço: Rua Copacabana, 1308 • CEP 89211-380 • Joinville – SC 



Páscoa mais doce
Os filhos (de até 12 anos) dos colaboradores de Gidion e Verdes Mares 

foram surpreendidos pelo “Coelho da 

Páscoa”. As empresas entregaram 

doces aos pequenos, via pais e mães, 

como demonstração de considera-

ção às famílias. O motorista Edenir 

Berger levou seu filho Miguel, de 8 

anos, para buscar seu brinde de Pás-

coa. “Ficamos felizes com a iniciativa 

da empresa e pela possibilidade de 

integração com os filhos dos colegas.”

2 3

ABRIL

PROMOVIDOS/MUDANÇA DE CATEGORIA

*Colaboradores promovidos que passaram pela Escola de Motoristas

ARTIGO

Atualização e 
aperfeiçoamento 

O exercício de qualquer profissão exige 

comprometimento, responsabilidade e 

formação/conhecimento. Se pegarmos 

o exemplo da profissão de motorista, 

podemos citar a grade de treinamentos 

que a empresa mantém e promove para 

esses profissionais, fundamentais para 

o negócio da empresa. A começar pela 

reciclagem de dois dias que partici-

pam no retorno das férias, ao curso 

de Atualização para Condutores de 

Veículos de Transporte de Passageiros 

que, pela legislação, devem participar 

a cada 5 anos. A cada retorno de férias, 

os motoristas participam de treina-

mento para atualizar os conhecimentos 

e a prática da profissão. Tivemos, como 

mostra a matéria de capa, mais um 

grupo de motoristas atualizando seus 

conhecimentos e mantendo a certi-

ficação que lhes permite atuar como 

motoristas profissionais.

Durante o mês de maio, teremos tam-

bém curso de atualização para cobrado-

res da Verdes Mares e treinamento para 

motoristas sobre o motor Man – Euro 5 

utilizado nos ônibus da empresa.

Desejamos sucesso ao  grupo de Jo-

vens Aprendizes que se integram às 

equipes de trabalho com o intuito de 

aprender e definir o rumo de sua vida 

profissional. Importante destacar ainda  

o processo de eleição e posse do novo 

grupo de cipeiros da Gidion Matriz, que 

também passou por treinamento para 

estar apto a atuar preventivamente e 

dessa forma promover melhorias no 

ambiente de trabalho.

Alcides Bertoli 
Diretor Geral da Gidion

VERDES MARES

Charles Neitzel
Elias Roberto Cardoso
Ezequiel Felix da Silva
Fabiano de Souza Almeida *
Gilson da Silveira *
Itamar Gonçalves
Jaisson Kiltz
Katia Nunes Luz
Mario Cesar de Barros *
Osvaldir Vasco *
Ubirajara Rosa
Valdinei da Silva *

Mecânico
Assistente de supervisor
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Auxiliar de lubrificador
Motorista
Motorista
Lubrificador
Motorista

Auxiliar de mecânico
Recepcionista apontador
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Manobrista
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Lavadora
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Auxiliar de lubrificador
Motorista veículo leve

Francilene Kruger Ferreira Cobradora Urbana Cobradora Rodoviaria

Mais 
responsabilidade
Charles Neitzel ingressou na Gidion 

com o grupo de Jovens Aprendizes 

em 2010 e, finalizado o projeto, saiu 

porque não havia vagas e começou 

o curso técnico de mecânico. Quatro 

meses depois foi convidado a traba-

lhar na função de auxiliar de mecâ-

nico. Perto de completar 3 anos de 

empresa, recebeu a promoção para 

mecânico, o que o deixou feliz pela oportunidade de assumir mais responsabilidades. De acordo com 

Charles, a promoção é um incentivo a mais para o trabalho. “Aprendi bastante aqui neste período e 

sinto-me preparado para a nova função. Sempre recebi apoio da equipe, todos têm me ajudado a 

crescer e desenvolver na profissão. É no trabalho do dia a dia da empresa que conseguimos colocar 

em prática o que aprendemos no curso.” Agora Charles pensa em dar prosseguimento aos estudos, 

com a escolha de um curso superior.

Participação na Festa do Trabalhador 

O Projeto Transitando foi levado para a Expoville durante a realização da Festa do Trabalhador 

promovida pela RICTV Record e parceiros, no dia 1º de maio. O evento acontece há 14 anos e 

é sempre sucesso de público. Cerca de 95 mil pessoas participaram da ação.

Gidion doa ônibus à Apae

A Gidion doou mais um ônibus à Apae (Associação de Pais 

e Amigos de Excepcionais) de Joinville. O veículo, modelo 

Urbanus Pluss, está sendo usado para o transporte dos 

educandos. O ônibus foi revisado, reformado e adaptado 

conforme às necessidades da Apae. Além de assentos 

especiais, o veículo está equipado com bebê-conforto e 

vagas para cadeirantes. 

Jailson de Souza, presidente da Apae, agradeceu à diretoria 

da empresa pela doação que renova a frota de ônibus da 

entidade. “A Gidion é uma das empresas parceiras da Apae 

e tem contribuído para melhorar as condições de transporte 

dos alunos. Além de doar os ônibus, também tem feito a 

manutenção dos veículos.”

COMUNIDADE COMUNIDADE

HOMENAGEM

Melhor empresa para trabalhar
O profissional do mês de maio é Cesar Luiz Klein, cobrador rodoviário da Verdes Mares, que trabalha na linha 

Joinville/Barra do Sul. O reconhecimento da empresa é fruto de mais de 7 anos de dedicação à sua atividade. Se-

gundo ele, o fator principal é a seriedade com que encara a profissão todos os dias. “Trabalho seguindo as normas 

definidas, conto com a confiança da empresa e dos gestores. Temos uma equipe boa, cada um é responsável pelas 

suas atribuições e isso dá certo e torna o ambiente de trabalho muito bom.”

Cesar também destaca os benefícios oferecidos e o apoio que recebe da empresa. “É a melhor empresa em que 

já trabalhei. Ela dá oportunidades conforme a capacidade e desenvolvimento de cada um.” Citou também os pro-

gramas como o Zero Acidente, Profissional Nota 10 e Tempo de Casa como iniciativas que incentivam e valorizam 

os profissionais da empresa. 

PROFISSIONAL DO MÊS
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