
 

Projeto Resgate

Os coordenadores do Projeto Resgate apresentaram aos cola-

boradores da Gidion e Verdes Mares o programa “Abrindo Portas 

para o aluno”. Pelo projeto escolas particulares de Joinville abrem 

inscrições para os respectivos processos de seleção de bolsistas 

para 2013, para alunos dos ensinos fundamental e médio. 

Durante os encontros realizados na empresa os colaboradores 

receberam informações sobre como seus filhos podem concorrer a 

uma bolsa de estudo nas escolas. Têm direito a bolsa estudantes cuja 

renda familiar per capita seja de até 1,5 salário mínimo (aproxima-

damente R$ 933,00). A seleção dos bolsistas é feita pelas escolas.

Dia Mundial sem Carro

No Dia Mundial sem Carro, 22 de setembro, a Gidion participou 

das atividades levando até o centro da cidade o ônibus do Pro-

grama Cidadania 

em Trânsito. O 

Programa Cida-

dania em Trân-

sito é destinado 

a estudantes de 

4º ano do ensino 

fundamental de 

escolas da ci-

dade.

Programa Cidadania  
em Trânsito

O Programa Cidadania em Trânsito sorteia mensalmente um 

prêmio entre os participantes do mês. No mês de setembro o 

ganhador foi o estudante Josuel Levi Cardoso da Escola Municipal 

Prefeito Baltasar Buschle. A visita ocorreu no dia 26 de setembro. 

O programa pretende 

educar as crianças para 

um trânsito mais humano 

e seguro e conscientizá-

-las sobre as vantagens 

do uso do transporte 

público para a sustenta-

bilidade das cidades.
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Saúde
Comunidade

Dia Mundial do Diabetes
O dia 14 de novembro é conhecido como o Dia Mundial do Diabe-

tes. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, aproximada-

mente 5,8% da população a partir dos 18 anos têm diabetes tipo 

2, o que equivale a 7,6 milhões de pessoas. 

A Gidion promove duas palestras no dia 14 de novembro para os 

colaboradores e familiares. Após a palestra serão realizados testes 

de Glicemia Capilar e de Glicemia Glicada, para as pessoas que já 

têm o diagnóstico de diabetes.

Mais segurança e mais saúde para todos
A Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho e Trânsito 

(Sipatran), realizada de 17 a 21 de setembro, promoveu palestras e 

ações de conscientização para os familiares e colaboradores da Gidion 

e Verdes Mares. Uma das novidades deste ano foi a apresentação da 

banda do 62º Batalhão de Infantaria de Joinville, que abriu oficialmente 

a programação da semana. O diretor geral da Gidion Alcides Bertoli 

disse, na abertura, que o bem-estar gerado pelas músicas executadas 

mostra a importância de as pessoas trabalharem relaxadas, mas sem 

perder a atenção e o foco nas atividades realizadas. “Os números 

mostram que a maioria dos acidentes no trânsito ocorre pela falta de 

atenção, normalmente quando as pessoas estão mais perto de casa. 

O mesmo vale para as atividades corriqueiras, quando pensamos que 

é fácil e nos distraímos. O importante é praticar segurança sempre, 

também nas demais semanas do ano.”

A recomendação de Alcides está alinhada com a palestra-show “Faça 

a coisa certa” apresentada por Joel Vasconcelos, da empresa Qualiville 

Treinamentos, que orienta para a importância de se criar uma rotina 

segura, transformando-a em força de hábito. “Cada um de nós tem o 

poder e a habilidade para prevenir lesões e doenças para nós e para 

os outros”, recomenda Vasconcelos.

“A Gidion é muito 
especial, é como uma 
família, se preocupa 
com os seus 
integrantes. Cabe 
a cada um seguir 
as regras e utilizar 
os equipamentos 
corretos para cada 
atividade.” Katia Regina Tils, 
auxiliar de estofaria na 
Manutenção da Matriz

“O evento 
reforça 
questões de 
segurança e 
nos faz refletir 
sobre temas 
importantes. 
O trânsito hoje exige 
muita atenção e nós, que 
transportamos passageiros 
todos os dias, temos uma 
responsabilidade ainda maior.” 
Amilton Guaraci Veridiano, 
motorista da Verdes Mares

“Além de ter a 
oportunidade 
de conhecer 
a empresa na 
qual trabalho, 
Luiza aprendeu 
um pouco 
mais sobre os 
cuidados que devemos ter. Ela já 
aprende em casa e na escola e o que 
aprendeu hoje, não vai esquecer.” 
Jean Muriel Antunes Lima, 
assistente de supervisão, com 
a filha Luiza Caroline, 6 anos

Seletivo Premiado 
As empresas Gidion e Verdes Mares criaram o Processo 

Seletivo Premiado por meio do qual os colaboradores 

indicaram profissionais para trabalhar nas empresas. Mais  

três indicações foram efetivadas após o período de ex-

periência e os colaboradores receberam a premiação no  

dia 20 de setembro.

Das 20 pessoas indicadas durante a campanha, de março 

a junho de 2012, sete foram efetivadas.  

Quem indicou

Adriano Maia de Araujo – Motorista (Verdes Mares)

Moacir Ribeiro – Lubrificador (Gidion)

Rogério Soares – Assistente de supervisão (Gidion)

ReCuRSoS HumanoS

Cidadão Honorário

A Câmara de Vereadores de São Francisco do Sul homenageou, no 

dia 17 de setembro, Moacir Bogo, diretor Consultivo de Adminis-

tração da Gidion e Verdes Mares, com o título Cidadão Honorário 

da cidade. A homenagem está alicerçada na contribuição da Verdes 

Mares na geração de em-

pregos em São Francisco 

do Sul. Na foto, Clóvis Ma-

tias de Souza, presidente 

da Câmara de Vereadores 

de São Francisco do Sul, 

Moacir e a fi lha Nicole 

Bogo, e Marlon Negri, juiz 

de direito.
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aRtigo

Alegria com 
consciência

O mês de outubro é aguardado pelos 

turistas catarinenses e de todo o Brasil 

pela diversidade de festas promovidas 

no estado. São festas consagradas, 

como a Oktoberfest, que está na sua 

29ª edição, realizada em Blumenau e 

que sabemos levam muito joinvilenses 

à cidade vizinha. Na euforia das festas, 

o que muita gente esquece são os 

cuidados com a preservação da saúde. 

Beber e dirigir são duas ações que não 

combinam. Longas distâncias, cansaço 

e o sono, também são fatores que 

devem ser levados em conta antes de 

pegar o volante. A responsabilidade 

aumenta quando estamos 

transportando mais pessoas no carro.

A alegria deve vir sempre acompanhada 

de consciência. 

Esse pensamento deve estar presente 

antes, durante e depois da viagem.

Em setembro na Semana Interna de 

Prevenção de Acidentes de Trabalho 

e Trânsito (Sipatran) debatemos os 

temas que devem ser constantes 

no nosso dia a dia na empresa e 

nas atividades fora dela. A empresa 

promove as condições para que 

os colaboradores trabalhem com 

dignidade e segurança e que possam 

retornar a suas casas, no final do 

dia, com saúde. É importante que 

cada pessoa tenha essa consciência 

e pense sempre antes de agir. A 

segurança deve ser pensada e aplicada  

durante as 52 semanas do ano. 

Boas festas de outubro!

Alcides Bertoli - Diretor Geral

SETEMBRO Amor à profissão
Há 3 anos, Vanduir Antonio Moraes não imaginava que estava tão perto de realizar 

seu sonho e se tornar um motorista da Gidion. Por indicação de um amigo, procurou 

o RH da Gidion e passou a frequentar a Escola de Motoristas da empresa. Três meses 

depois viu seu sonho realizado.

Atualmente trabalha como motorista na Estação Guanabara. “Quando gostamos 

do que fazemos nos dedicamos ainda mais a nossa atividade. Procuro fazer tudo 

certo, o grupo de trabalho é muito bom, há o apoio dos colegas, trabalhamos em 

conjunto.” Para ele, o reconhecimento, como Profissional do Mês, é um motivo a 

mais para continuar se dedicando e sendo um exemplo para seus filhos. Vanduir 

também destaca a importância de ter uma base familiar sólida, que dá tranquilidade 

para trabalhar, sabendo que no que final do dia a família lhe espera em casa. 

Quando não está trabalhando, Vanduir gosta de estar com a esposa Juliane e os 

filhos Thainá (7 anos) e Victor (2 meses), além de freqentar a igreja, pois considera 

importante a formação religiosa.

PRofiSSional do mêS

Testando o conhecimento
Durante a Sipatran os colaboradores responderam a um 
questionário sobre segurança. Veja as respostas corretas.

O que é a Brigada de Emergência?
São grupos de pessoas treinadas, organizadas e capacitadas dentro de uma organização 
para realizar atendimento em situações de emergência. Geralmente na prevenção e 
combate de incêndios, prestação de primeiros socorros e evacuação de ambientes.

Para combater o fogo com extintor de incêndio, é correto utilizar:
Para fogos em líquidos inflamáveis – pó químico. Em equipamentos elétricos - CO2.

Durante acesso na manutenção, quais EPIs são obrigatórios?
Protetor auricular tipo plug ou de espuma e calçado fechado.

Quando verificamos pessoas sem o uso de EPIs na manutenção, devemos:
Orientá-los sobre o uso obrigatório de EPIs na manutenção e cobrar o uso.

Qual o prazo para entregar atestados para o setor de medicina do trabalho:
24 horas a contar da data de atestado.

Sentar-se corretamente ao dirigir previne:
Dores nas costas, nos braços e pernas.

CuRtaS

Isabel Cristina Ribeiro trabalha na Manutenção do Itaum 

e foi promovida de auxiliar de latoeiro para latoeiro I e 

está feliz com a promoção. “Sei que terei mais responsa-

bilidades, mas era isso que eu queria e fui atrás. Concluí 

o ensino médio e fiz carteira de habilitação categoria D. 

Agora minha meta é buscar mais conhecimento, com 

novos cursos, preparando-me para novos desafios.”

Há mais de 5 anos trabalhando na Gidion, Isabel considera 

a empresa sua segunda família e valoriza o apoio que 

recebe dos colegas e o reconhecimento dos gestores. “A 

cada dia é um aprendizado a mais e sei da importância da 

união da equipe no trabalho.”
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Meta é buscar mais conhecimento

Visita de intercambistas

A Gidion recebeu a vista de três estudantes que participam do programa 

de intercâmbio cultural Cidadão Global, promovido pela Aiesec, organi-

zação internacional formada por estudantes do mundo. A plataforma 

permite que jovens descubram e desenvolvam seus potenciais de modo 

a ter um impacto positivo na sociedade. A visita foi agendada pela Escola 

Municipal João Bernardino da Silveira Júnior.

Ao centro da foto, da esquerda para direita Maria Isabel Báez Torres 

(Equador), Melanie Remmele (Alemanha) e Anika Waschkawitz (Alema-

nha) com os agentes de trânsito do Programa Cidadania em Trânsito e 

professoras da Escola João Bernardino.

Auditoria externa

Está programada para novembro a auditoria externa da ISO 9001:2008. 

A Gidion recebeu a certificação ISO 9001:2000 no ano de 2002 e, em 

novembro de 2009, foi certificada na versão 2008 (ISO 9001:2008). 

A ISO 9001 é focada na satisfação do cliente. O índice da satisfação do 

cliente é medido anualmente por meio de pesquisas realizadas em campo. 

Provenientes desta pesquisa são criados planos de ação, a fim de identi-

ficar alternativas para melhorar a prestação dos serviços.

Apaixonados por ônibus

Gustavo Campos de Oliveira, Romney Alves Pereira  e Rodrigo Martins Cabral,  

apaixonados por ônibus, visitaram a Gidion, no dia 17 de setembro, para co-

nhecer o Programa Cidadania em Trânsito e o setor de Operações da empresa.

Campanha do Brinquedo da RBS

A Gidion participou, de 7 de setembro a 6 de outubro, da campanha de 

arrecadação para o Pedágio do Brinquedo promovido pela RBS TV. Durante 

o período foram colocadas caixas de arrecadação no Terminal Sul, Estação 

Itaum e na Matriz para que os colaboradores e clientes do transporte coletivo 

doassem brinquedos que serão distribuídos a crianças carentes da cidade.
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Alegria com 
consciência

O mês de outubro é aguardado pelos 

turistas catarinenses e de todo o Brasil 

pela diversidade de festas promovidas 

no estado. São festas consagradas, 

como a Oktoberfest, que está na sua 

29ª edição, realizada em Blumenau e 

que sabemos levam muito joinvilenses 

à cidade vizinha. Na euforia das festas, 

o que muita gente esquece são os 

cuidados com a preservação da saúde. 

Beber e dirigir são duas ações que não 

combinam. Longas distâncias, cansaço 

e o sono, também são fatores que 

devem ser levados em conta antes de 

pegar o volante. A responsabilidade 

aumenta quando estamos 

transportando mais pessoas no carro.

A alegria deve vir sempre acompanhada 

de consciência. 

Esse pensamento deve estar presente 

antes, durante e depois da viagem.

Em setembro na Semana Interna de 

Prevenção de Acidentes de Trabalho 

e Trânsito (Sipatran) debatemos os 

temas que devem ser constantes 

no nosso dia a dia na empresa e 

nas atividades fora dela. A empresa 

promove as condições para que 

os colaboradores trabalhem com 

dignidade e segurança e que possam 

retornar a suas casas, no final do 

dia, com saúde. É importante que 

cada pessoa tenha essa consciência 

e pense sempre antes de agir. A 

segurança deve ser pensada e aplicada  

durante as 52 semanas do ano. 

Boas festas de outubro!

Alcides Bertoli - Diretor Geral

SETEMBRO Amor à profissão
Há 3 anos, Vanduir Antonio Moraes não imaginava que estava tão perto de realizar 

seu sonho e se tornar um motorista da Gidion. Por indicação de um amigo, procurou 

o RH da Gidion e passou a frequentar a Escola de Motoristas da empresa. Três meses 

depois viu seu sonho realizado.

Atualmente trabalha como motorista na Estação Guanabara. “Quando gostamos 

do que fazemos nos dedicamos ainda mais a nossa atividade. Procuro fazer tudo 

certo, o grupo de trabalho é muito bom, há o apoio dos colegas, trabalhamos em 

conjunto.” Para ele, o reconhecimento, como Profissional do Mês, é um motivo a 

mais para continuar se dedicando e sendo um exemplo para seus filhos. Vanduir 

também destaca a importância de ter uma base familiar sólida, que dá tranquilidade 

para trabalhar, sabendo que no que final do dia a família lhe espera em casa. 

Quando não está trabalhando, Vanduir gosta de estar com a esposa Juliane e os 

filhos Thainá (7 anos) e Victor (2 meses), além de freqentar a igreja, pois considera 

importante a formação religiosa.

PRofiSSional do mêS

Testando o conhecimento
Durante a Sipatran os colaboradores responderam a um 
questionário sobre segurança. Veja as respostas corretas.

O que é a Brigada de Emergência?
São grupos de pessoas treinadas, organizadas e capacitadas dentro de uma organização 
para realizar atendimento em situações de emergência. Geralmente na prevenção e 
combate de incêndios, prestação de primeiros socorros e evacuação de ambientes.

Para combater o fogo com extintor de incêndio, é correto utilizar:
Para fogos em líquidos inflamáveis – pó químico. Em equipamentos elétricos - CO2.

Durante acesso na manutenção, quais EPIs são obrigatórios?
Protetor auricular tipo plug ou de espuma e calçado fechado.

Quando verificamos pessoas sem o uso de EPIs na manutenção, devemos:
Orientá-los sobre o uso obrigatório de EPIs na manutenção e cobrar o uso.

Qual o prazo para entregar atestados para o setor de medicina do trabalho:
24 horas a contar da data de atestado.

Sentar-se corretamente ao dirigir previne:
Dores nas costas, nos braços e pernas.

CuRtaS

Isabel Cristina Ribeiro trabalha na Manutenção do Itaum 

e foi promovida de auxiliar de latoeiro para latoeiro I e 

está feliz com a promoção. “Sei que terei mais responsa-

bilidades, mas era isso que eu queria e fui atrás. Concluí 

o ensino médio e fiz carteira de habilitação categoria D. 

Agora minha meta é buscar mais conhecimento, com 

novos cursos, preparando-me para novos desafios.”

Há mais de 5 anos trabalhando na Gidion, Isabel considera 

a empresa sua segunda família e valoriza o apoio que 

recebe dos colegas e o reconhecimento dos gestores. “A 

cada dia é um aprendizado a mais e sei da importância da 

união da equipe no trabalho.”
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Meta é buscar mais conhecimento

Visita de intercambistas

A Gidion recebeu a vista de três estudantes que participam do programa 

de intercâmbio cultural Cidadão Global, promovido pela Aiesec, organi-

zação internacional formada por estudantes do mundo. A plataforma 

permite que jovens descubram e desenvolvam seus potenciais de modo 

a ter um impacto positivo na sociedade. A visita foi agendada pela Escola 

Municipal João Bernardino da Silveira Júnior.

Ao centro da foto, da esquerda para direita Maria Isabel Báez Torres 

(Equador), Melanie Remmele (Alemanha) e Anika Waschkawitz (Alema-

nha) com os agentes de trânsito do Programa Cidadania em Trânsito e 

professoras da Escola João Bernardino.

Auditoria externa

Está programada para novembro a auditoria externa da ISO 9001:2008. 

A Gidion recebeu a certificação ISO 9001:2000 no ano de 2002 e, em 

novembro de 2009, foi certificada na versão 2008 (ISO 9001:2008). 

A ISO 9001 é focada na satisfação do cliente. O índice da satisfação do 

cliente é medido anualmente por meio de pesquisas realizadas em campo. 

Provenientes desta pesquisa são criados planos de ação, a fim de identi-

ficar alternativas para melhorar a prestação dos serviços.

Apaixonados por ônibus

Gustavo Campos de Oliveira, Romney Alves Pereira  e Rodrigo Martins Cabral,  

apaixonados por ônibus, visitaram a Gidion, no dia 17 de setembro, para co-

nhecer o Programa Cidadania em Trânsito e o setor de Operações da empresa.

Campanha do Brinquedo da RBS

A Gidion participou, de 7 de setembro a 6 de outubro, da campanha de 

arrecadação para o Pedágio do Brinquedo promovido pela RBS TV. Durante 

o período foram colocadas caixas de arrecadação no Terminal Sul, Estação 

Itaum e na Matriz para que os colaboradores e clientes do transporte coletivo 

doassem brinquedos que serão distribuídos a crianças carentes da cidade.



 

Projeto Resgate

Os coordenadores do Projeto Resgate apresentaram aos cola-

boradores da Gidion e Verdes Mares o programa “Abrindo Portas 

para o aluno”. Pelo projeto escolas particulares de Joinville abrem 

inscrições para os respectivos processos de seleção de bolsistas 

para 2013, para alunos dos ensinos fundamental e médio. 

Durante os encontros realizados na empresa os colaboradores 

receberam informações sobre como seus filhos podem concorrer a 

uma bolsa de estudo nas escolas. Têm direito a bolsa estudantes cuja 

renda familiar per capita seja de até 1,5 salário mínimo (aproxima-

damente R$ 933,00). A seleção dos bolsistas é feita pelas escolas.

Dia Mundial sem Carro

No Dia Mundial sem Carro, 22 de setembro, a Gidion participou 

das atividades levando até o centro da cidade o ônibus do Pro-

grama Cidadania 

em Trânsito. O 

Programa Cida-

dania em Trân-

sito é destinado 

a estudantes de 

4º ano do ensino 

fundamental de 

escolas da ci-

dade.

Programa Cidadania  
em Trânsito

O Programa Cidadania em Trânsito sorteia mensalmente um 

prêmio entre os participantes do mês. No mês de setembro o 

ganhador foi o estudante Josuel Levi Cardoso da Escola Municipal 

Prefeito Baltasar Buschle. A visita ocorreu no dia 26 de setembro. 

O programa pretende 

educar as crianças para 

um trânsito mais humano 

e seguro e conscientizá-

-las sobre as vantagens 

do uso do transporte 

público para a sustenta-

bilidade das cidades.
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Saúde
Comunidade

Dia Mundial do Diabetes
O dia 14 de novembro é conhecido como o Dia Mundial do Diabe-

tes. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, aproximada-

mente 5,8% da população a partir dos 18 anos têm diabetes tipo 

2, o que equivale a 7,6 milhões de pessoas. 

A Gidion promove duas palestras no dia 14 de novembro para os 

colaboradores e familiares. Após a palestra serão realizados testes 

de Glicemia Capilar e de Glicemia Glicada, para as pessoas que já 

têm o diagnóstico de diabetes.

Mais segurança e mais saúde para todos
A Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho e Trânsito 

(Sipatran), realizada de 17 a 21 de setembro, promoveu palestras e 

ações de conscientização para os familiares e colaboradores da Gidion 

e Verdes Mares. Uma das novidades deste ano foi a apresentação da 

banda do 62º Batalhão de Infantaria de Joinville, que abriu oficialmente 

a programação da semana. O diretor geral da Gidion Alcides Bertoli 

disse, na abertura, que o bem-estar gerado pelas músicas executadas 

mostra a importância de as pessoas trabalharem relaxadas, mas sem 

perder a atenção e o foco nas atividades realizadas. “Os números 

mostram que a maioria dos acidentes no trânsito ocorre pela falta de 

atenção, normalmente quando as pessoas estão mais perto de casa. 

O mesmo vale para as atividades corriqueiras, quando pensamos que 

é fácil e nos distraímos. O importante é praticar segurança sempre, 

também nas demais semanas do ano.”

A recomendação de Alcides está alinhada com a palestra-show “Faça 

a coisa certa” apresentada por Joel Vasconcelos, da empresa Qualiville 

Treinamentos, que orienta para a importância de se criar uma rotina 

segura, transformando-a em força de hábito. “Cada um de nós tem o 

poder e a habilidade para prevenir lesões e doenças para nós e para 

os outros”, recomenda Vasconcelos.

“A Gidion é muito 
especial, é como uma 
família, se preocupa 
com os seus 
integrantes. Cabe 
a cada um seguir 
as regras e utilizar 
os equipamentos 
corretos para cada 
atividade.” Katia Regina Tils, 
auxiliar de estofaria na 
Manutenção da Matriz

“O evento 
reforça 
questões de 
segurança e 
nos faz refletir 
sobre temas 
importantes. 
O trânsito hoje exige 
muita atenção e nós, que 
transportamos passageiros 
todos os dias, temos uma 
responsabilidade ainda maior.” 
Amilton Guaraci Veridiano, 
motorista da Verdes Mares

“Além de ter a 
oportunidade 
de conhecer 
a empresa na 
qual trabalho, 
Luiza aprendeu 
um pouco 
mais sobre os 
cuidados que devemos ter. Ela já 
aprende em casa e na escola e o que 
aprendeu hoje, não vai esquecer.” 
Jean Muriel Antunes Lima, 
assistente de supervisão, com 
a filha Luiza Caroline, 6 anos

Seletivo Premiado 
As empresas Gidion e Verdes Mares criaram o Processo 

Seletivo Premiado por meio do qual os colaboradores 

indicaram profissionais para trabalhar nas empresas. Mais  

três indicações foram efetivadas após o período de ex-

periência e os colaboradores receberam a premiação no  

dia 20 de setembro.

Das 20 pessoas indicadas durante a campanha, de março 

a junho de 2012, sete foram efetivadas.  

Quem indicou

Adriano Maia de Araujo – Motorista (Verdes Mares)

Moacir Ribeiro – Lubrificador (Gidion)

Rogério Soares – Assistente de supervisão (Gidion)

ReCuRSoS HumanoS

Cidadão Honorário

A Câmara de Vereadores de São Francisco do Sul homenageou, no 

dia 17 de setembro, Moacir Bogo, diretor Consultivo de Adminis-

tração da Gidion e Verdes Mares, com o título Cidadão Honorário 

da cidade. A homenagem está alicerçada na contribuição da Verdes 

Mares na geração de em-

pregos em São Francisco 

do Sul. Na foto, Clóvis Ma-

tias de Souza, presidente 

da Câmara de Vereadores 

de São Francisco do Sul, 

Moacir e a fi lha Nicole 

Bogo, e Marlon Negri, juiz 

de direito.


