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Premiação Boton Zero Acidente

orçaMento doMéstico

Visita
No dia 28 de maio a Gidion recebeu visitantes das empresas Busscar 
Colômbia, Busscar Brasil, Sotrapenon, Transoriente, Flota Carmem e 
Coopenhagen. Eles estiveram conferindo as instalações e processos 
das áreas de Manutenção e Operações da Matriz.

Férias escolares
Cuidado com
o bolso

Elas estão chegando e, nesta 
época, é preciso cuidado com 
os gastos extras em lazer, ali-
mentação, água e energia. A 
saidinha para o cinema ou shop-
ping, as várias horas na frente da TV, os lanchinhos em casa com 
os amigos, enfim, qualquer uma destas atividades em excesso 
pode pesar no bolso. Por isso, preste atenção nestas dicas:

Gratuidade para idosos
Ainda que a Justiça tenha liberado as empresas permissionárias do 
transporte coletivo de Joinville da obrigação de conceder gratuidade aos 
idosos acima dos 60 anos, a Gidion e a Transtusa acolheram o pedido da 
Prefeitura no sentido de manter o benefício. A decisão final, entretanto, 
caberá ao Judiciário no julgamento do mérito. Para usufruir da gratuidade 
é preciso que estes usuários se cadastrem na Passebus.

Cursos do Sesi
Estão abertas as inscrições para os cursos certificados e gratuitos do 
Sesi, em parceria com a Gidion. A oportunidade se estende aos colabo-
radores e seus dependentes. Os cursos oferecidos são os de Informática 
Básica, Inovação – Robótica para Adultos, Inglês, Espanhol, Educação 
Orçamentária e Produção Textual. Para inscrições e outras informações, 
dê uma passadinha no RH ou ligue para 3461-2119.

Mais uma vez a criatividade foi destaque no Concurso Boton Zero Acidente. No total, foram 77 tra-
balhos inscritos para a escolha do boton 2009 que, como todos os anos, será confeccionado pela 
empresa e entregue aos motoristas homenageados nos dias 19 e 26 de setembro durante as fes-
tas do Programa Zero Acidente. A escolha dos trabalhos ficou a cargo de uma comissão julgadora 
composta por representantes da Diretoria, RH, Manutenção e Operações, além das agências EDM 

Logos Comunicação e JP Publicidade. 
No dia 22 de junho, a Gidion premiou os 
autores dos desenhos que conquistaram 
as três primeiras colocações. Inês Kostetzer 
Alves, secretária, inscreveu quatro desenhos. Dois deles 
foram vencedores, com o primeiro e terceiro lugares. Ela 
se inspirou nas indicações dos sinais de trânsito: “Meu foco 
foi o respeito pela sinalização, pois cada uma delas significa 
zero acidente”. Inês ganhou como prêmio pelo primeiro 
lugar uma máquina digital e pelo terceiro, um aparelho de 
som. O segundo lugar ficou com Valdir Arndt, porteiro do 
Terminal Nova Brasília, que ganhou um MP4. “Já  participei 
outras vezes e agora mandei dois desenhos. Fiquei surpre-
so e muito feliz, pois as palavras que usei para ilustrar o 
trabalho têm muito significado pra mim”, fala referindo-se 
a Zelar, Educar, Respeitar e Organizar.
Parabéns a todos os participantes!

Espaço gratuito que rende saúde

Hora marcada
Segundas, quartas e sextas – das 7h15 
às 13h30.
Terças e quintas – das 11h às 17h15.
Para agendar atendimento ou para mais 
informações, ligue para 3461-2145, nos 
horários acima indicados, e fale com 
Susana.

Logo na entrada, um cheirinho 
agradável dá a sensação de bem- 
estar. O atendimento personalizado 
e atencioso, aliado às técnicas e 
aparelhos, faz do espaço de fisiote-
rapia da Gidion um lugar especial. 
E tudo grátis. “Procuramos usar 
a criatividade, fornecer um trata-
mento dinâmico. Por isso é difícil 
utilizar apenas uma técnica em um 
paciente”, afirma Susana dos Santos 
Cardoso, fisioterapeuta responsável 
pelo local. Além da profissional, ou-
tras duas estagiárias auxiliam nos 
trabalhos, que têm registrado, em 

média, 150 atendimentos ao mês. 
Uma das novidades é o Pilates, 
modalidade que melhora o condi-
cionamento físico, a flexibilidade, a 
amplitude muscular e o alinhamento 
postural, além de estimular a circu-
lação sanguínea. O espaço conta 
ainda com aparelho de Eletroterapia 
(para tratar de dores e inflamações) 
e técnicas de Cinesioterapia (orien-
tação em movimentos) e Terapia 
Manual (que trata distúrbios com 
diferentes massagens). Para usu-
fruir destes tratamentos gratuitos é 
preciso ter uma indicação médica. 

Vem aí mais 
uma edição 

das Festas do 
Programa Zero 
Acidente:  dias 

19 e 26 de 
setembro. 

Mais qualidade de vida, 
sem poluição

A relação entre poluição e expecta-
tiva de vida é maior – e mais grave 
– do que se imagina. Diminuir a 
quantidade de partículas poluentes 
emitidas no ar aumenta a expecta-
tiva de vida, de acordo com estudo 
publicado no jornal norte-americano 
“New England Journal of Medicine”. 
O estudo constatou que a diminui-
ção de dez microgramas por metro 
cúbico de partículas poluentes finas 
(que causam os danos mais sérios 
ao organismo) aumenta, em média, 
cerca de três anos a expectativa  
de vida.
O Instituto do Coração de São 
Paulo também fez uma pesquisa, 
mostrando que a elevação de dez 
microgramas de poluentes por metro 
cúbico no ar aumenta em 10% as 
internações por arritmias cardíacas 
na capital paulista.
Os principais poluentes são as 
partículas inaláveis com tamanho 
menor de 10 mícrons, formadas pelo 
processo de combustão de veículos, 
indústrias e residências. Portanto, a 
responsabilidade de todos aumenta 
muito. Se cada pessoa fizer sua parte 
no controle da emissão de poluentes, 
a qualidade de vida vai aumentar 
para toda a comunidade. 
E o que fazer? Pequenas coisas 
ajudam muito.
* Troque o carro pelo ônibus, bici-

cleta ou pelas próprias pernas, 
sempre que possível.

* Quando cortar grama, não quei-
me os restos, mas utilize-os como 
fertilizante.

* Separe todo o lixo reciclável.
* Não fume. Além de evitar a polui-

ção, você vai ter mais saúde.

Valdir e Inês, entre os diretores Odete e Moacir Bogo

Planeje, anteriormente, a possibilidade de gastos extras, saben-
do  o quanto possui e o quanto poderá gastar.

Leve as crianças ao cinema em dias promocionais.

Procure ocupá-las com atividades sem custo, como brincadeiras 
caseiras.

Estimule a criatividade em opções alternativas, como brincadei-
ras com materiais recicláveis.

Oriente os pequenos para o consumo racional de energia e água 
neste período que eles estarão mais em casa.

Dedique-se às crianças. O maior tesouro que elas podem ter, e 
querem, é a sua atenção. 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Ginástica laboral
O Terminal Sul conta, agora, com ginástica laboral às segundas, quartas e sextas-feiras. 
Devido ao remanejamento das profissionais, os demais terminais passam a ter ginástica quatro dias por semana.

1º lugar 2º lugar 3º lugar



Gidion
Maio - Adecir Santos Elias, analista financeiro 
III para especialista financeiro. Jeferson Batista 
de Carvalho Bastos, de porteiro para vigilante e 
Kaique Hee Prestes, de Controlador Operacional 
adm. para Assessor Superv. Op. Urbano.
Junho - Adriano da Silva, Arlete Vieira, Everton 
Tibes e Jhonata Edinilton dos Santos passaram de 
motorista veículo leve para motorista. Cleverson 
Telles de Campos passou de porteiro para moto-
rista veículo leve. Isabel Cristina Ribeiro passou de 
ajudante de serviços para auxiliar de latoeiro. Luiz 
Cesar Manuela passou de lavador para auxiliar de 
lubrificador e Valdir Aparecido Cordeiro passou de 
lubrificador para abastecedor.

Verdes Mares
Junho - Jackson Fabiano Vieira e Murilo Antonio 
passaram de cobrador urbano para cobrador 
rodoviário.
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Geral de olho no PPr

ProMoVidos/Mudança de cateGoria

Profissional do Mês

Na avaliação do PPR, o mês de 
maio mostrou pequenos sinais de 
recuperação, entre eles a meta 
no consumo de diesel e os cus-
tos de operação. Mas ainda há 
muito que fazer para alcançar o 
percentual ideal de distribuição 
dos resultados. Entre os inúmeros 
ajustes necessários, o principal 
fator é o comprometimento. “Só 
vamos conseguir melhorar se todo 
mundo pegar junto”, enfatiza Mo-
acir Bogo, diretor geral. É preciso 

Novos desafios
Estamos encerrando o primeiro semestre de 2009, e os 
desafios ainda são muitos. Entre eles, a resolução de 
continuar oferecendo a gratuidade aos idosos a partir dos 
60 anos, mesmo tendo decisão favorável da Justiça para 
a interrupção deste serviço. Apesar de ser uma conta 
financeiramente alta, acabamos tendo um saldo positivo; 
afinal, o Poder Judiciário ratificou nosso discurso de que a 
gratuidade não é tão simples quanto parece no julgamen-
to do mérito. Entretanto, a Justiça é que dará o veredito 
final. Outro desafio está começando em Araquari, com o 
serviço de transporte escolar urbano. Ajustes ainda estão 
sendo feitos, mas já tivemos retornos positivos desta nova 
frente, da qual esperamos consolidação. Outra expectativa 
é em relação à finalização dos ajustes e ao uso completo 
do novo sistema de bilhetagem, sem transtornos. Mais 
um sistema, este de monitoramento, também está sendo 
implantado nos terminais em que a Gidion opera, para que 
possamos aprimorar ainda mais nossas ações. A cada dia 
surgem novos desafios, e é com eles que conseguimos 
crescer. Contamos com cada um de vocês para cumpri-los 
da melhor maneira possível.

Moacir Bogo - Diretor Geral

Geral

Modificações legais
Algumas modificações estão sendo realizadas nos ôni-
bus para adequação às novas normas legais. O SAC tem 
registrado reclamações de uma dessas modificações. 
“Estamos tirando o divisor de fluxo do meio das portas 
traseiras e centrais para atender à norma 260/2007. Em 
contrapartida colocamos pegadores nas laterais, pintados 
de amarelo, para facilitar a visualização”, explica Renato 
Protti Filho, gerente de Manutenção. É importante res-
saltar ao usuário que esta norma é um dispositivo legal 
que visa a “adaptação de acessibilidade de veículos de 
característica urbana para o transporte coletivo de passa-
geiros”. Os carros novos já vêm sem o divisor de fluxo. 

Motorista consciente

Artigo 44 – Ao aproximar-
se de qualquer tipo de 
cruzamento, o condutor do 
veículo deve demonstrar pru-
dência especial, transitando 
em velocidade moderada, de 
forma que possa deter seu 
veículo com segurança para 
dar passagem a pedestres e a 
veículos que tenham o direito 
de preferência.

Mais uma vez, o legislador ela-
borou uma norma de trânsito 
que é autoexplicativa. A regra 
deste dispositivo é comple-
mentada por aquela do artigo 
34 (o condutor que queira 
executar uma manobra deve-
rá certificar-se de que pode 
executá-la sem perigo para os 
demais usuários da via que o 
seguem, precedem ou vão cru-
zar com ele, considerando sua 
posição, direção e velocidade). 
Ou seja, toda e qualquer mano-
bra deve ser realizada depois 
de o motorista ter se cercado 
de todas as cautelas possíveis. 
Essa atenção deve ser redo-
brada em cruzamentos, que 
pela sua própria natureza já 
envolvem certo grau de risco. 
Logo, o motorista que pretende 
transpor cruzamento deve ter 
prudência especial para efetu-
ar a manobra com segurança, 
principalmente levando em 
consideração o tamanho e a 
potência do seu veículo. Dessa 
forma, não há dúvida de que as 
regras de trânsito convergem 
no sentido de impor ao con-
dutor que verifique sempre as 
condições do tráfego para in-
gressar em cruzamento, espe-
cialmente quando o local não 
possui sinalização, redobrando 
a atenção e cautela.

Wilson Pereira Junior, 
advogado

Mais
Leônidas

Próxima reunião
Participe da próxima reunião geral de avaliação de desempe-
nho do PPR. Será no dia 15 de julho, na Mitra Diocesana de 
Joinville (rua Jaguaruna, 147, ao lado do Corpo de Bombeiros 
Voluntários de Joinville). 
A reunião acontece em dois horários: das 9h às 11h e das 16h 
às 18h. O tema da palestra será “A importância da comunica-
ção”, ministrada pela fonoaudióloga Monika S. Monguilhott. 
O objetivo deste encontro é despertar a importância de todos 
os aspectos envolvidos na imagem da empresa, transmitida 
aos clientes pelas nossas atitudes.

Comprometimento  
é a chave do negócio

reforçar o olhar interno, resga-
tando as próprias dificuldades, e 
estender as mãos para ajudar o 
colega que ainda não entendeu a 
importância da união. “Os acon-
tecimentos dependem de todos 
nós. A empresa só tem boa fama 
por conta dos bons profissionais”, 
destaca Moacir. Mas, infelizmente, 
pequenos deslizes cometidos por 
poucos podem acabar “enterran-
do” o trabalho de muitas pessoas. 
Pense nisso!

Gidion incentiva leitura infantil 
Viajar no mundo da imaginação agora ficou ainda melhor para as 250 
crianças do CEI Parque Guarani, de Joinville. É que no dia 22 de maio elas 
ganharam da Gidion uma biblioteca infantil bem diferente: uma Kombi.  

O veículo, de propriedade do CEI, foi total-
mente reformado e transformado em uma 
linda sala de leitura. A diretora da instituição, 
Solange da Veiga, declarou ser esta “a reali-
zação de um sonho”. 

Crianças se 
apresentam 

no evento de 
entrega do 

veículo

Uma usuária do transporte eficiente mandou e-mail 
fazendo um merecido elogio ao colega Leônidas 
Pereira Júnior, auxiliar Administrativo do setor de 
Operações. Entre outras coisas, ela disse que “se 
existissem mais Leônidas, nosso mundo seria muito 
melhor!”. Discreto, mas extremamente atencioso, 
esse jovem de 27 anos tem na dedicação ao que 
faz e no respeito às pessoas o segredo do suces-
so no atendimento. “É muito gratificante sentir a 
satisfação da outra pessoa pela realização do seu 
trabalho. Em especial esse com o transporte efi-
ciente. Você não tem ideia do quanto esse serviço 
muda a vida das pessoas, torna-as independente”, 
orgulha-se. Apesar disso, ele ficou surpreso com o 
e-mail elogiando-o; afinal, para ele todo atendimen-
to é sempre especial. Leônidas, que já trabalhou 
anteriormente como vendedor, tem pouco mais de 
um ano de Gidion e está cursando a faculdade de 
Administração de Empresas. Para liberar o estresse 
do dia a dia ele curte as praias, especialmente em 
São Francisco do Sul. 
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Visita
No dia 28 de maio a Gidion recebeu visitantes das empresas Busscar 
Colômbia, Busscar Brasil, Sotrapenon, Transoriente, Flota Carmem e 
Coopenhagen. Eles estiveram conferindo as instalações e processos 
das áreas de Manutenção e Operações da Matriz.

Férias escolares
Cuidado com
o bolso

Elas estão chegando e, nesta 
época, é preciso cuidado com 
os gastos extras em lazer, ali-
mentação, água e energia. A 
saidinha para o cinema ou shop-
ping, as várias horas na frente da TV, os lanchinhos em casa com 
os amigos, enfim, qualquer uma destas atividades em excesso 
pode pesar no bolso. Por isso, preste atenção nestas dicas:

Gratuidade para idosos
Ainda que a Justiça tenha liberado as empresas permissionárias do 
transporte coletivo de Joinville da obrigação de conceder gratuidade aos 
idosos acima dos 60 anos, a Gidion e a Transtusa acolheram o pedido da 
Prefeitura no sentido de manter o benefício. A decisão final, entretanto, 
caberá ao Judiciário no julgamento do mérito. Para usufruir da gratuidade 
é preciso que estes usuários se cadastrem na Passebus.

Cursos do Sesi
Estão abertas as inscrições para os cursos certificados e gratuitos do 
Sesi, em parceria com a Gidion. A oportunidade se estende aos colabo-
radores e seus dependentes. Os cursos oferecidos são os de Informática 
Básica, Inovação – Robótica para Adultos, Inglês, Espanhol, Educação 
Orçamentária e Produção Textual. Para inscrições e outras informações, 
dê uma passadinha no RH ou ligue para 3461-2119.

Mais uma vez a criatividade foi destaque no Concurso Boton Zero Acidente. No total, foram 77 tra-
balhos inscritos para a escolha do boton 2009 que, como todos os anos, será confeccionado pela 
empresa e entregue aos motoristas homenageados nos dias 19 e 26 de setembro durante as fes-
tas do Programa Zero Acidente. A escolha dos trabalhos ficou a cargo de uma comissão julgadora 
composta por representantes da Diretoria, RH, Manutenção e Operações, além das agências EDM 

Logos Comunicação e JP Publicidade. 
No dia 22 de junho, a Gidion premiou os 
autores dos desenhos que conquistaram 
as três primeiras colocações. Inês Kostetzer 
Alves, secretária, inscreveu quatro desenhos. Dois deles 
foram vencedores, com o primeiro e terceiro lugares. Ela 
se inspirou nas indicações dos sinais de trânsito: “Meu foco 
foi o respeito pela sinalização, pois cada uma delas significa 
zero acidente”. Inês ganhou como prêmio pelo primeiro 
lugar uma máquina digital e pelo terceiro, um aparelho de 
som. O segundo lugar ficou com Valdir Arndt, porteiro do 
Terminal Nova Brasília, que ganhou um MP4. “Já  participei 
outras vezes e agora mandei dois desenhos. Fiquei surpre-
so e muito feliz, pois as palavras que usei para ilustrar o 
trabalho têm muito significado pra mim”, fala referindo-se 
a Zelar, Educar, Respeitar e Organizar.
Parabéns a todos os participantes!

Espaço gratuito que rende saúde

Hora marcada
Segundas, quartas e sextas – das 7h15 
às 13h30.
Terças e quintas – das 11h às 17h15.
Para agendar atendimento ou para mais 
informações, ligue para 3461-2145, nos 
horários acima indicados, e fale com 
Susana.

Logo na entrada, um cheirinho 
agradável dá a sensação de bem- 
estar. O atendimento personalizado 
e atencioso, aliado às técnicas e 
aparelhos, faz do espaço de fisiote-
rapia da Gidion um lugar especial. 
E tudo grátis. “Procuramos usar 
a criatividade, fornecer um trata-
mento dinâmico. Por isso é difícil 
utilizar apenas uma técnica em um 
paciente”, afirma Susana dos Santos 
Cardoso, fisioterapeuta responsável 
pelo local. Além da profissional, ou-
tras duas estagiárias auxiliam nos 
trabalhos, que têm registrado, em 

média, 150 atendimentos ao mês. 
Uma das novidades é o Pilates, 
modalidade que melhora o condi-
cionamento físico, a flexibilidade, a 
amplitude muscular e o alinhamento 
postural, além de estimular a circu-
lação sanguínea. O espaço conta 
ainda com aparelho de Eletroterapia 
(para tratar de dores e inflamações) 
e técnicas de Cinesioterapia (orien-
tação em movimentos) e Terapia 
Manual (que trata distúrbios com 
diferentes massagens). Para usu-
fruir destes tratamentos gratuitos é 
preciso ter uma indicação médica. 

Vem aí mais 
uma edição 

das Festas do 
Programa Zero 
Acidente:  dias 

19 e 26 de 
setembro. 

Mais qualidade de vida, 
sem poluição

A relação entre poluição e expecta-
tiva de vida é maior – e mais grave 
– do que se imagina. Diminuir a 
quantidade de partículas poluentes 
emitidas no ar aumenta a expecta-
tiva de vida, de acordo com estudo 
publicado no jornal norte-americano 
“New England Journal of Medicine”. 
O estudo constatou que a diminui-
ção de dez microgramas por metro 
cúbico de partículas poluentes finas 
(que causam os danos mais sérios 
ao organismo) aumenta, em média, 
cerca de três anos a expectativa  
de vida.
O Instituto do Coração de São 
Paulo também fez uma pesquisa, 
mostrando que a elevação de dez 
microgramas de poluentes por metro 
cúbico no ar aumenta em 10% as 
internações por arritmias cardíacas 
na capital paulista.
Os principais poluentes são as 
partículas inaláveis com tamanho 
menor de 10 mícrons, formadas pelo 
processo de combustão de veículos, 
indústrias e residências. Portanto, a 
responsabilidade de todos aumenta 
muito. Se cada pessoa fizer sua parte 
no controle da emissão de poluentes, 
a qualidade de vida vai aumentar 
para toda a comunidade. 
E o que fazer? Pequenas coisas 
ajudam muito.
* Troque o carro pelo ônibus, bici-

cleta ou pelas próprias pernas, 
sempre que possível.

* Quando cortar grama, não quei-
me os restos, mas utilize-os como 
fertilizante.

* Separe todo o lixo reciclável.
* Não fume. Além de evitar a polui-

ção, você vai ter mais saúde.

Valdir e Inês, entre os diretores Odete e Moacir Bogo

Planeje, anteriormente, a possibilidade de gastos extras, saben-
do  o quanto possui e o quanto poderá gastar.

Leve as crianças ao cinema em dias promocionais.

Procure ocupá-las com atividades sem custo, como brincadeiras 
caseiras.

Estimule a criatividade em opções alternativas, como brincadei-
ras com materiais recicláveis.

Oriente os pequenos para o consumo racional de energia e água 
neste período que eles estarão mais em casa.

Dedique-se às crianças. O maior tesouro que elas podem ter, e 
querem, é a sua atenção. 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Ginástica laboral
O Terminal Sul conta, agora, com ginástica laboral às segundas, quartas e sextas-feiras. 
Devido ao remanejamento das profissionais, os demais terminais passam a ter ginástica quatro dias por semana.

1º lugar 2º lugar 3º lugar


