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Conquistas da segurança no trabalho

Nova Cipa Itaum 
A Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidente 
2010/2011) Itaum está com nova composição. 
Assumiram quatro novos integrantes eleitos pelos 
colaboradores e quatro indicados pela diretoria, 
sendo metade titular e metade suplente. Para exercer 
o cargo de presidente, foi indicado Edemilson Siqueira 
Fernandes, supervisor de negócios. 
A Cipa Itaum é responsável pela Garagem e Estação 
do Itaum e pela Estação Guanabara. Os cipeiros 
participam de um treinamento específico no qual 
recebem informações sobre noções básicas de riscos 
ambientais presentes no ambiente de trabalho, 
primeiros socorros e combate a incêndio.

Eleitos pelos colaboradores 

wAgnaldo Donizete Luchtenberg - mecânico
wEvelton César Bitencourt - assistente de 

supervisor - secretário da Cipa
wMaria Aparecida Moreira - motorista
wAlex Caio Ferreira - motorista - vice-presi-

dente da Cipa 

Indicados pela empresa

wEdemilson Siqueira Fernandes -supervisor 
de negócios - presidente da Cipa 

wVendolino Werling - lubrificador
wRodrigo Ribeiro - atendente de guichê 
wDaniel Dias Bernardo - motorista

Gidion e Verdes Mares sediam 
o Programa Economia Verde 
A DPaschoal e a Goodyear, empresas especializadas em produtos 

automotivos, realizaram entre os dias 27 de setembro 1º de 

outubro, na Gidion e na Verdes Mares, o Programa Economia 

Verde, que tem como principal objetivo orientar os motoristas 

sobre medidas simples e eficazes que reduzem custos e ajudam 

a preservar o meio ambiente. O encerramento simbólico foi 

realizado com o plantio de uma muda de ipê amarelo para repre-

sentar o compromisso com o meio ambiente. O diretor geral da 

Gidion, Moacir Bogo, citou as várias ações de sustentabilidade 

mantidas pela empresa. “Nosso objetivo não é só economizar, 

financeiramente, mas principalmente economizar recursos do 

meio ambiente”, enfatizou Bogo. Julio César Marzini, gerente 

comercial da DPaschoal, disse que a Economia Verde não é só 

para a empresa, mas principalmente para o meio ambiente. “To-

dos participando, teremos um meio ambiente melhor.  Que essa 

árvore cresça e simbolize o movimento de respeito ao planeta.” 

A Gidion e a Verdes Mares são as primeiras empresas de Santa 

Catarina a participar do Projeto Economia Verde, sendo escolhidas 

cuidadosamente pela Dpaschoal/Goodyear em função de suas 

ações voltadas à preservação do meio ambiente.

Responsabilidade e 
dedicação ao trabalho

O trabalho dos motoristas da Gidion e da Verdes Mares depende do colega 

Júlio Cézar Albino Rodrigues. É ele quem transporta o combustível que 

abastece os ônibus do transporte coletivo urbano e do fretamento. Júlio 

faz o trajeto Joinville/Curitiba de quatro a cinco vezes por semana. “Sei 

que é uma atividade de muita responsabilidade, mas gosto do que faço 

e procuro fazer sempre melhor”, explica Júlio.

E não é só isso. Ele também precisou fazer curso para exercer a atividade e 

participar de constantes atualizações. “Faz parte do meu trabalho. Temos 

que nos dedicar e desempenhar bem a tarefa”, ensina.

CoMunidade

O motorista Jair José dos Santos foi destaque no jornal Notícias do 

Dia, na edição de 1º de setembro. Ele foi escolhido pelo jornal para 

falar de sua volta à empresa, seu amor à profissão e a admiração 

pela Gidion. Jair José disse estar muito feliz por estar na Gidion no-

vamente. “É maravilhosa a oportunidade de estar aqui novamente 

e o reconhecimento da empresa pelo meu trabalho.“

Motorista 
é destaque 
de jornal

Washington, Saulo, Maurício e Carlos integram 
a equipe de segurança

As empresas priorizam a segurança e a saúde de 

seus trabalhadores. Para isso, mantêm cipeiros 

e uma equipe de profissionais qualificados para 

promover programas e ações com o objetivo 

de proporcionar ambientes de trabalho seguros, 

evitando acidentes e doenças do trabalho.

Para garantir que as empresas controlem os riscos 

de acidentes, o governo federal criou uma nova 

metodologia para o cálculo do Seguro de Acidente 

de Trabalho (SAT), que varia de 1% a 3% sobre 

a folha de salário, dependendo da atividade da 

empresa.  Com a nova metodologia, foi instituído 

o FAP (Fator Acidentário de Prevenção), o qual se 

aplica diretamente sobre o SAT das empresas.

O FAP da Gidion, a partir de 1º de novembro de 

2011, será de 0,8580, e o  da Verdes Mares, 

de 0,7901, significando que ambas terão uma 

redução nos custos do SAT, na ordem de 14% e 

de 21% respectivamente.  “O resultado é fruto 

do empenho da Segurança e Medicina do Tra-

balho e da Cipa e da colaboração de todos os 

funcionários, encarregados e gerentes das duas 

empresas. Parabéns a todos por este resultado 

Colaboradores participam da abertura da Sipat

positivo”, destaca Stefan Bogo, gerente Admi-

nistrativo da Gidion. 

Fator acidentário de 
prevenção
O FAP varia de 0,5 a 2,0, ou seja, as empresas 

que se destacam de outras no mesmo ramo 

de atividades, que têm uma boa estatística de 

doenças e/ou acidentes do trabalho, podem 

reduzir em até 50% os custos com o SAT. Já 

aquelas que apresentam estatísticas ruins, que in-

vestem menos em segurança do trabalho, podem 

ter seu SAT aumentado em até 100%, ou seja, 

podem dobrar o valor que pagam ao INSS.

O FAP é baseado na estatística dos dois últimos 

anos da empresa, no que diz respeito ao número 

de acidentes e doenças do trabalho, a gravidade 

das lesões e ao custo destes eventos para a 

Previdência Social.

Sipat 2010
A Sipat (Semana Interna de 

Prevenção de Acidentes de 

Trabalho) deste ano focou, 

durante a programação, a 

prevenção da saúde, com palestras sobre ergo-

nomia, doenças do coração, câncer de mama e de 

próstata, tabagismo e alcoolismo. Os participantes 

também tiveram oportunidade de fazer exames 

para verificar os índices de glicemia, acuidade 

visual, aferição da pressão arterial sanguínea e 

avaliação de massa corpórea. Foram ministradas 

palestras com dicas para dirigir de forma eco-

nômica e segura, contribuindo para preservação 

do meio ambiente. De acordo com Maurício 

Fernandes, técnico de segurança do trabalho, “o 

objetivo da Sipat é esclarecer aos colaboradores 

que “a união de um ambiente de trabalho seguro, 

juntamente com os atos saudáveis, proporcionam 

melhor qualidade de vida, tanto para os 

colaboradores quanto para a família”.

No encerramento do evento, Alcides Bertoli, 

gerente de Operações, disse que o aumento 

no número de colaboradores nas atividades 

da Sipat demonstra que as pessoas estão 

absorvendo mais as informações. “É im-

portante escutar, aprender e praticar o que nos é 

ensinado na Sipat. São informações antigas, que 

devem ser novas todos os dias.” No final foram 

sorteados os prêmios entre os participantes dos 

eventos da Sipat e entre os colaboradores que 

responderam a Loteria de Segurança.

Sipat 2010 
teve 30% de 
aumento nas 
participações.



Gidion é tema de trabalho
A estudante do curso técnico de Gestão Empreendedora da Sociesc 
Tatiane Andrade de Souza encaminhou correspondência à Gidion 
agradecendo a acolhida e apoio no seu trabalho de conclusão de curso. 
O tema do trabalho foram as ações da empresa para preservar o meio 
ambiente e rendeu nota 9,8 ao grupo.

Foco na Zona Sul

O auditório da Gidion sediou a reunião sobre Macrozoneamento 

com Foco na Zona Sul (área de transição ART-1 Sul) promovi-

da pela Acij. Estiveram presentes membros e empresários da 

entidade, a vereadora Dalila Leal e o secretário de Integração e 

Desenvolvimento Econômico do Município, Rodrigo Thomazi.
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Mais de quatro 
décadas de Gidion
Passados 43 anos da fundação da Gidion, ve-

mos o quanto Joinville e o transporte coletivo 

urbano evoluíram. A empresa começou com 

três ônibus para atender as áreas mais dis-

tantes da cidade. Assim como o município se 

desenvolvia, o transporte coletivo também, o 

que gerou o desmembramento em duas em-

presas na década de 70: uma para atender a 

zona Sul e a outra, a Norte. 

Uma nova dinâmica na gestão da Gidion ocorreu 

em 1978 com a mudança do controle acionário. 

A administração deu um impulso de qualidade no 

serviço, com o foco na modernização da frota e 

do sistema. No final da década de 90, recursos 

foram aplicados no Projeto de Expansão e Mo-

dernização do Sistema Integrado do Transporte 

Coletivo Urbano de Joinville, desenvolvido pela 

Prefeitura Municipal em parceria com as ope-

radoras, da qual a Gidion faz parte.

Além de fazer muito pela cidade, cuidamos 

com carinho de nossos colaboradores. Temos 

programas que garantem o reconhecimento, 

o incentivo e a qualidade de vida dos nossos 

profissionais. A empresa  se destaca por ser ino-

vadora e ecologicamente responsável. A Gidion 

mantém a gestão ambiental com o objetivo de 

reduzir o impacto da poluição sonora, hídrica, do 

solo e da atmosfera. As ações implementadas 

na empresa estimulam o consumo consciente 

de insumos e uma política de trabalho ecologi-

camente correta. 

Não podemos deixar de mencionar que a Gidion 

acompanha o desenvolvimento do  país, sempre 

atenta às necessidades e reflexos das ações 

voltadas à comunidade. Temos orgulho de olhar 

a trajetória de quatro de décadas da Gidion e 

constatar a busca constante para modernizar 

nossos recursos e capacitar os profissionais, 

garantindo a qualidade dos serviços de trans-

porte urbano e de fretamento. Hoje a Gidion 

opera com 260 veículos, responsáveis por 

aproximadamente 4.800 horários de ônibus 

distribuídos em mais de 80 itinerários. É uma 

longa caminhada e temos muita estrada ainda 

pela frente.

Moacir Bogo

Diretor geral

ProMovidos/Mudança de Categoria

Determinação e profissionalismo
 

Kátia Nunes Luz, a Kaka, como é conhe-

cida na Unidade do Itaum, está feliz da 

vida com a promoção de ajudante de ser-

viços para lavadora. Afinal, é a primeira 

mulher a assumir a função na empresa, 

até então desempenhada apenas por 

homens. Ela não se cansa de agradecer 

pelo reconhecimento dos gestores da 

Gidion. Sempre de bem com a vida, Kátia 

gosta das atividades que desempenha 

e do ambiente entre os colegas. “Estou 

sempre aprendendo coisas novas para 

estar apta a assumir novas funções. Graças ao incentivo da empresa, concluí o ensino 

médio. Também fiz a carteira de habilitação que permitiu assumir a nova função. Agora 

estou fazendo a carteira na categoria D”, conta.
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Curtas

dePois do exPediente

A partir desta edição, o TransNotícias vai trazer nesta seção perfis de colaboradores falando sobre as atividades que eles 
desempenham fora do trabalho. A coluna vai relatar exemplos de superação, cidadania, sucesso e felicidade.

Família completa
O programa preferido do motorista da Gidion Flávio Henrique 

Cordeiro é brincar com o filho Daniel, de 2 anos. O carinho e o 

amor que Flávio e a esposa Cleonice dedicam ao filho são iguais 

ao de qualquer família. O enredo da história é que é diferente. O 

casal sabia que não poderia ter filho biológico, mas não desistiu. 

E como eles consideram, Deus enviou o pequeno Daniel ao acon-

chego do seu lar. Depois de dificuldades no processo de adoção, 

muita oração e sofrimento, Flávio e Cleonice conseguiram que o 

menino viesse a integrar o lar. “Recebemos o sacramento do ca-

samento para formar uma família. Hoje ela está completa”, conta 

Cleonice. Daniel foi bem recebido por todos, pela família e pelos 

amigos do casal. “Daniel mudou nossa vida. Hoje ele é o centro 

das atenções e do carinho das pessoas que convivem conosco”, 

relata Flávio, emocionado.

Gidion apoia Universo das Crianças
A Gidion foi uma das empresas apoiadoras do evento Universo das 
Crianças do Instituto Ghanem realizado no dia 12 de outubro, Dia da 
Criança, na Expoville. A empresa expôs um ônibus modelo 1978 com 
banners sobre educação no trânsito, contribuiu com o transporte da 
banda do 62º Batalhão de Infantaria de Joinville e do Coral do Bom 
Jesus/Ielusc. Também doou 400 passes do transporte coletivo urbano 
utilizados pelas pessoas que trabalharam no evento.  
Omar Amin Ghanem Filho, idealizador do projeto, agradeceu a 
colaboração. “Queremos parabenizá-los pela preocupação com a nossa 
causa social. Temos o prazer de referenciar o nome da  organização pelas 
doações no dia do evento”, destacou.

VERDES MARES CARGO ANTERIOR CARGO ATUAL
Dandreik Nivaldo da Silva Motorista Veículo Leve Motorista Rodoviário

SETEMBRO
GIDION CARGO ANTERIOR CARGO ATUAL
Katia Nunes Luz Ajudante de serviços Lavador(a)

Arno de Mira Runchi Assistente de supervisor Controlador operacional

Elder Pizato Auxiliar de mecânico Mecânico

Andrea Marilu Edmann Nunes * Motorista veículo leve Motorista

Elcio Dias de Almeida Motorista veículo leve Motorista

*Colaborador promovido que passou pela Escola de Motoristas

destaque

Nova Unidade no Centro Histórico

A Verdes Mares inaugurou uma Unidade de Atendimento no Centro Histórico de 

São Francisco do Sul que é mais um canal de relacionamento da empresa com 

a população. As pessoas poderão obter 

informações sobre horários e linhas, 

sobre o novo sistema de transporte e 

sobre o Cartão Ideal São Francisco do Sul, 

como solicitá-lo e  usá-lo, além de efe-

tuar a recarga de créditos. Quem já fez a 

solicitação do Cartão Ideal pode retirá-lo 

na Unidade de Atendimento. A Unidade 

está localizada na rua Major Hercílio Luz, 

9, em frente à Prefeitura. Anteriormente 

as pessoas precisavam se locomover até 

a sede da Verdes Mares e agora, com a 

unidade no centro, é mais rápido e prá-

tico, garantindo mais comodidade para 

os usuários do sistema.

Olimpíada da Melhor Idade 
A 19ª Olimpíada da Melhor Idade também recebeu o apoio da 
Gidion. O evento teve competições de dominó, peteca, canastra, 
argola, general, atletismo, bocha, prova cultural e dança de salão. 
Cerca de 500 atletas participaram da Olimpíada.
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wEvelton César Bitencourt - assistente de 

supervisor - secretário da Cipa
wMaria Aparecida Moreira - motorista
wAlex Caio Ferreira - motorista - vice-presi-

dente da Cipa 

Indicados pela empresa

wEdemilson Siqueira Fernandes -supervisor 
de negócios - presidente da Cipa 

wVendolino Werling - lubrificador
wRodrigo Ribeiro - atendente de guichê 
wDaniel Dias Bernardo - motorista

Gidion e Verdes Mares sediam 
o Programa Economia Verde 
A DPaschoal e a Goodyear, empresas especializadas em produtos 

automotivos, realizaram entre os dias 27 de setembro 1º de 

outubro, na Gidion e na Verdes Mares, o Programa Economia 

Verde, que tem como principal objetivo orientar os motoristas 

sobre medidas simples e eficazes que reduzem custos e ajudam 

a preservar o meio ambiente. O encerramento simbólico foi 

realizado com o plantio de uma muda de ipê amarelo para repre-

sentar o compromisso com o meio ambiente. O diretor geral da 

Gidion, Moacir Bogo, citou as várias ações de sustentabilidade 

mantidas pela empresa. “Nosso objetivo não é só economizar, 

financeiramente, mas principalmente economizar recursos do 

meio ambiente”, enfatizou Bogo. Julio César Marzini, gerente 

comercial da DPaschoal, disse que a Economia Verde não é só 

para a empresa, mas principalmente para o meio ambiente. “To-

dos participando, teremos um meio ambiente melhor.  Que essa 

árvore cresça e simbolize o movimento de respeito ao planeta.” 

A Gidion e a Verdes Mares são as primeiras empresas de Santa 

Catarina a participar do Projeto Economia Verde, sendo escolhidas 

cuidadosamente pela Dpaschoal/Goodyear em função de suas 

ações voltadas à preservação do meio ambiente.

Responsabilidade e 
dedicação ao trabalho

O trabalho dos motoristas da Gidion e da Verdes Mares depende do colega 

Júlio Cézar Albino Rodrigues. É ele quem transporta o combustível que 

abastece os ônibus do transporte coletivo urbano e do fretamento. Júlio 

faz o trajeto Joinville/Curitiba de quatro a cinco vezes por semana. “Sei 

que é uma atividade de muita responsabilidade, mas gosto do que faço 

e procuro fazer sempre melhor”, explica Júlio.

E não é só isso. Ele também precisou fazer curso para exercer a atividade e 

participar de constantes atualizações. “Faz parte do meu trabalho. Temos 

que nos dedicar e desempenhar bem a tarefa”, ensina.

CoMunidade

O motorista Jair José dos Santos foi destaque no jornal Notícias do 

Dia, na edição de 1º de setembro. Ele foi escolhido pelo jornal para 

falar de sua volta à empresa, seu amor à profissão e a admiração 

pela Gidion. Jair José disse estar muito feliz por estar na Gidion no-

vamente. “É maravilhosa a oportunidade de estar aqui novamente 

e o reconhecimento da empresa pelo meu trabalho.“

Motorista 
é destaque 
de jornal

Washington, Saulo, Maurício e Carlos integram 
a equipe de segurança

As empresas priorizam a segurança e a saúde de 

seus trabalhadores. Para isso, mantêm cipeiros 

e uma equipe de profissionais qualificados para 

promover programas e ações com o objetivo 

de proporcionar ambientes de trabalho seguros, 

evitando acidentes e doenças do trabalho.

Para garantir que as empresas controlem os riscos 

de acidentes, o governo federal criou uma nova 

metodologia para o cálculo do Seguro de Acidente 

de Trabalho (SAT), que varia de 1% a 3% sobre 

a folha de salário, dependendo da atividade da 

empresa.  Com a nova metodologia, foi instituído 

o FAP (Fator Acidentário de Prevenção), o qual se 

aplica diretamente sobre o SAT das empresas.

O FAP da Gidion, a partir de 1º de novembro de 

2011, será de 0,8580, e o  da Verdes Mares, 

de 0,7901, significando que ambas terão uma 

redução nos custos do SAT, na ordem de 14% e 

de 21% respectivamente.  “O resultado é fruto 

do empenho da Segurança e Medicina do Tra-

balho e da Cipa e da colaboração de todos os 

funcionários, encarregados e gerentes das duas 

empresas. Parabéns a todos por este resultado 

Colaboradores participam da abertura da Sipat

positivo”, destaca Stefan Bogo, gerente Admi-

nistrativo da Gidion. 

Fator acidentário de 
prevenção
O FAP varia de 0,5 a 2,0, ou seja, as empresas 

que se destacam de outras no mesmo ramo 

de atividades, que têm uma boa estatística de 

doenças e/ou acidentes do trabalho, podem 

reduzir em até 50% os custos com o SAT. Já 

aquelas que apresentam estatísticas ruins, que in-

vestem menos em segurança do trabalho, podem 

ter seu SAT aumentado em até 100%, ou seja, 

podem dobrar o valor que pagam ao INSS.

O FAP é baseado na estatística dos dois últimos 

anos da empresa, no que diz respeito ao número 

de acidentes e doenças do trabalho, a gravidade 

das lesões e ao custo destes eventos para a 

Previdência Social.

Sipat 2010
A Sipat (Semana Interna de 

Prevenção de Acidentes de 

Trabalho) deste ano focou, 

durante a programação, a 

prevenção da saúde, com palestras sobre ergo-

nomia, doenças do coração, câncer de mama e de 

próstata, tabagismo e alcoolismo. Os participantes 

também tiveram oportunidade de fazer exames 

para verificar os índices de glicemia, acuidade 

visual, aferição da pressão arterial sanguínea e 

avaliação de massa corpórea. Foram ministradas 

palestras com dicas para dirigir de forma eco-

nômica e segura, contribuindo para preservação 

do meio ambiente. De acordo com Maurício 

Fernandes, técnico de segurança do trabalho, “o 

objetivo da Sipat é esclarecer aos colaboradores 

que “a união de um ambiente de trabalho seguro, 

juntamente com os atos saudáveis, proporcionam 

melhor qualidade de vida, tanto para os 

colaboradores quanto para a família”.

No encerramento do evento, Alcides Bertoli, 

gerente de Operações, disse que o aumento 

no número de colaboradores nas atividades 

da Sipat demonstra que as pessoas estão 

absorvendo mais as informações. “É im-

portante escutar, aprender e praticar o que nos é 

ensinado na Sipat. São informações antigas, que 

devem ser novas todos os dias.” No final foram 

sorteados os prêmios entre os participantes dos 

eventos da Sipat e entre os colaboradores que 

responderam a Loteria de Segurança.

Sipat 2010 
teve 30% de 
aumento nas 
participações.


