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Janeiro/2011 - Nº 147 - Informativo das empresas Gidion e Verdes Mares

Reconhecimento da comunidade
Simpatia e proatividade são as principais características que fazem parte
do dia a dia do motorista Josué Sidinei Mafra. Na sua avaliação, essas
qualidades devem ser básicas para o ser humano. “Eu faço o que gosto e
trabalho na empresa com a qual sonhei desde criança. Tenho uma família
linda, só posso estar feliz. Procuro fazer aos outros aquilo que gostaria
que fizessem pra mim.”
Essa atitude de cooperação ficou mais evidente quando, há algum tempo,
parou o ônibus que conduzia na Av. Paulo Schroeder para ajudar a apagar
o fogo de um carro na garagem de uma casa. Rapidamente ele pegou o

extintor de incêndio do ônibus e apagou as chamas. “De longe avistei
o fogo e não tive dúvidas, parei para ajudar. Depois pedi desculpas
aos passageiros, mas todos me elogiaram pela iniciativa. Foi tudo
muito rápido, nem atrasou a viagem”, revela.

Comunidade
Um ano dos Bombeiros
A Unidade Operacional 3 – Sul do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, instalada junto à
garagem da Gidion no bairro Itaum, completou,
em novembro, um ano de sua inauguração no
novo endereço. A pedido da corporação, o espaço foi construído pela empresa para atender
os chamados, em função do sistema viário da
região. Para o comandante operacional Heitor
Ribeiro Filho, a instalação da unidade Sul, junto à garagem da Gidion, foi muito positiva. “A
parceria com a empresa tem se mostrado fundamental para o bom desempenho dos
serviços de atendimento a emergências, assim como as outras ações realizadas junto à
iniciativa privada, com a comunidade e com o poder público, que tem sido decisivas na
manutenção do modelo de bombeiros civis voluntários.”

Homenagem Verdes Mares
A Verdes Mares foi homenageada com o título
“Amigo do Batalhão” pelo 27º Batalhão de Polícia Militar (BPM),
de São Francisco
do Sul, por ser
uma das empresas que prestaram relevantes
serviços à PM de
SC . A homenagem ocorreu dia
15 de dezembro,
junto com outras
solenidades.

Qualidade de vida

Começando 2011 com o pé direito
Na hora de estabelecer metas para o ano novo, as pessoas imaginam que precisam estabelecer grandes mudanças para ganhar qualidade de vida e
obter sucesso. Não é bem assim. Às vezes, atitudes simples mas bem pensadas podem gerar ganhos a longo prazo.
Veja algumas dicas e estabeleça suas metas para 2011.
u Alimente-se de maneira adequada – evite gorduras, diminua a quantidade de sal, substitua o açúcar por adoçante ou mel, coma mais
frutas e verduras
u Tome mais água – tenha sempre uma garrafinha de água ao lado. O
recomendado é tomar 2 litros de água por dia
u Use filtro solar – passe diariamente pela manhã e repasse no início
da tarde
u Faça exercícios - a regularidade e a frequência nas atividades físicas
são fundamentais para obter bom condicionamento físico
u Faça exames médicos com regularidade
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O tema mobilidade é cada vez mais difundido e presente no dia a dia das
pessoas. Um exemplo é o lançamento do Projeto “Cidade Acessível é Direitos
Humanos” no final de 2010, com a apresentação de planos e ações para esta
área em 2011. Joinville está entre as seis cidades escolhidas pelo governo
federal para ser modelo em acessibilidade.
O tema também integra há 2 anos a programação do treinamento Atualização
Profissional, de que os motoristas e supervisores da Gidion participam ao retornar de férias. O módulo Acessibilidade é desenvolvido pelos integrantes da
Comissão de Transporte do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com
Deficiência (Comde). De acordo com Silvane Penkal, terapeuta ocupacional
do Serviço de Apoio do Conselho e integrante da Comissão, o foco principal

Atualização profissional
O presidente do Comde, Sergio Luiz
Celestino da Silva, também avalia
como positivo para a comunidade
o retorno dos treinamentos. “Nós
falamos da nossa experiência e os
motoristas relatam as dificuldades
encontradas no dia a dia. O trabalho
é importante, está tendo um resultado muito bom e deve continuar em
2011”, comenta.
O motorista Jonas Júlio, no seu retorno de férias, participou da Atualização

Profissional. O treinamento, segundo
ele, auxilia bastante na rotina do trabalho, já que se deparam com pessoas
com diferentes necessidades. “Todos
gostariam de não ter dificuldades, por
isso precisamos ter paciência, bom
senso para atender e saber como agir
em cada situação”, comentou Jonas.
Em 2010 foram realizados sete
treinamentos na Gidion, com a
participação de 320 motoristas da
empresa.

do treinamento é sensibilizar os motoristas sobre as necessidades das
pessoas com deficiência e alertar sobre os seus direitos de locomoção.
“Percebemos uma expressiva redução no número de reclamações
relacionadas à abordagem dos motoristas da Gidion, desde que começamos a ministrar os treinamentos. Quando têm dúvidas, os motoristas
ligam para o Comde em busca de esclarecimento”, destaca.

Mais de uma década do
transporte eficiente
Na área de transporte, a cidade conta há uma década
com um serviço diferenciado e exclusivo para pessoas
com necessidades especiais e seus acompanhantes:
o Transporte Eficiente. O serviço é realizado diariamente
por 12 micro-ônibus especialmente fabricados e adaptados para atender a este cliente.
Durante os 10 anos de operação, o serviço oferecido pela
Gidion já transportou mais de 280 mil passageiros.

Cartilha do Transporte Eficiente

u Mantenha sua postura – sente-se direito, ajuste a cadeira e o banco
do carro
u Caso você fume, pense se não está na hora de parar e ganhar mais
saúde
u Economize – faça um planejamento mensal de receitas e despesas e
compre somente o necessário
u Seja mais solidário – não pense só em você, ajude os outros, a humanidade se torna melhor quando as pessoas são gentis e solidárias
u Seja otimista – não desanime, persista, invista nos seus sonhos

TransNotícias Gidion e Verdes Mares • Envie comentários e sugestões para marketing@gidion.com.br . Coordenação: Departamento de Marketing. Endereço: rua Copacabana,
Dalires Somavilla. Fotografia: André Kopsch. Diagramação: R2 Bureau.

Mobilidade em Foco

Jonas Júlio

A Gidion é uma das apoiadoras da
Cartilha do Transporte Eficiente,
produzida pelo Conselho Municipal
dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A cartilha foi produzida para
esclarecer os direitos e deveres
dos envolvidos no Transporte
Eficiente, com o objetivo de
aprimorar seus serviços.

Artigo

Equilíbrio e
qualidade de vida
O novo ano começa trazendo desafios,
como é comum no início de qualquer
jornada. Mas os desafios não nascem
sozinhos, eles devem fazer parte do
nosso planejamento a longo prazo. Assim também é na nossa vida pessoal. Se
queremos melhorar e progredir, devemos
planejar e traçar metas. A mudança de
endereço da Unidade Operacional 3 – Sul
do Corpo de Bombeiros Voluntários de
Joinville é um exemplo: estava prevista
no Planejamento Estratégico da Corporação, e já completou um ano junto
à garagem da Gidion, no bairro Itaum. A
avaliação do Comandante Operacional da
Corporação, Heitor Ribeiro Filho, comprova que o planejamento estava certo.
Outro exemplo é do motorista Leandro
André Ehlich que foi promovido e faz
planos para crescer no novo cargo, como
relata na entrevista desta edição do
TransNotícias.
O jornal traz também dicas simples, mas
importantes, para começarmos 2011
com equilíbrio e qualidade de vida. Boa
alimentação e exercícios físicos regulares
são importantes para a saúde do corpo
e da mente. Importante também aproveitar a ginástica laboral que a empresa
disponibiliza aos colaboradores. Não se
esquecer do orçamento pessoal que, se
não for observado, se não houver planejamento, pode transformar-se numa
grande dor de cabeça.
Moacir Bogo
Diretor geral

Depois do Expediente

Promovidos/mudança de categoria
DEZEMBRO
gidion

Cargo Anterior

Cargo Atual

Abimael Batista
Adalberto Carlos Monteiro
Alanderson Massaneiro
Claudionor Maia *
Clayton de Jesus Silveira *
Cristiano Cassio de Campos
Devanir Geraldo
Fábio José Borgmann
Felipe Borges *
Genoil Loures da Cunha
Izelio Lara dos Santos *
Jacson Rogério da Costa
João de Campos Teixeira
Leandro André Ehrlich
Marcio Gil Zimmermann
Ramon Vieira Coelho *
Ronaldo Cardoso de Amedina
Sidnei Correa

Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Auxiliar de mecânico
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Controlador operacional
Motorista veículo leve
Motorista
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve

Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Mecânico
Motorista
Motorista
Motorista
Supervisor de negócios
Motorista
Instrutor operacional
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista

VERDES MARES

Cargo Anterior

Cargo Atual

Geferson Cardoso da Silva
Jonatas Rubens Tavares
Pedro Assis Eli

Cobrador urbano
Cobrador rodoviário
Motorista

Cobrador rodoviário
Auxiliar de almoxarifado
Motorista rodoviário

O mês de dezembro movimenta a casa de Hercílio e a esposa Roseliane
Rosa. Nos fundos da moradia, o casal tem um lugar especial no qual projetam e produzem barcos artesanais. Nas datas especiais, como o Natal,
as encomendas aumentam. Os barcos preferidos são com tema esportivo,
ligados aos clubes de futebol. O barco do Fluminense está em alta, por
isso eles não têm conseguido manter no estoque, só sob encomenda.
Hercílio, que trabalha como porteiro no Terminal do Itaum, aprendeu a
fazer os barcos com um vizinho há 10 anos e hoje ele e a esposa fazem

juntos, tudo artesanalmente. “O trabalho é um hobby e possibilita
uma renda extra para a família. Com o aumento das vendas em
dezembro, foi possível comprar um computador para nosso filho
Bruno (10 anos).”

Curtas

Natal movimentou Gidion e Verdes Mares
Ecobag

*Colaboradores promovidos que passaram pela Escola de Motoristas

Um novo aprendizado
Depois de 10 anos como motorista
Zero Acidente, Leandro André Ehlich
recebeu um novo desafio na Gidion:
desempenhar a função de instrutor
operacional. Para assumir o novo
posto, Leandro passou por várias
avaliações e entrevistas e está feliz
com a nova rotina de trabalho. “Comecei do zero de novo porque meu
trabalho mudou totalmente. Estou
feliz, aprendendo coisas novas todos
os dias”, conta.
Motivado a aprender ainda mais,
Leandro planeja para 2011 a participação em cursos para adquirir mais conhecimento sobre mecânica e sobre a função de instrutor.
“A empresa me deu a oportunidade e quero aproveitá-la da melhor forma.”

Recursos Humanos

Mudança de data-base
Os colaboradores da Gidion e da Verdes Mares aprovaram a antecipação da data-base para janeiro e o reajuste de 5,6% sobre a remuneração total
para todos que passou a valer a partir de 1º de janeiro de 2011. Com a aprovação, o reajuste salarial de 2011 e dos respectivos anos subsequentes
ocorrerão sempre no mês de janeiro. As assembleias, realizadas no final de novembro (Gidion) e no final de dezembro (Verdes Mares), foram convocadas pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros de Joinville. As propostas de alteração de data-base
e de reajuste salarial obtiveram 91% de aprovação dos colaboradores da Gidion e 83% de aprovação na Verdes Mares.
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Hobby e trabalho

Abertura do Natal em Joinville
Além de alegrar a cidade com o
ônibus de Natal, a Gidion também participou da programação natalina promovida
pela Prefeitura. A empresa foi responsável
pelo transporte de estudantes que participaram das atividades realizadas nos
bairros e na abertura oficial do Natal da
Cidade, no Centreventos Cau Hansen.

Ao som do violino
No dia 17 de dezembro, durante
as paradas do ônibus de Natal no terminal
Central e na Estação Guanabara, os garotos Henrique Pinto,13 anos, e Antônio B.
Teixeira dos Santos, 10 anos, executaram
músicas natalinas no violino.

A Gidion e a Verdes
Mares presentearam
seus colaboradores
com uma cesta de
Natal diferente. Os
produtos foram colocados em uma ecobag, uma sacola reutilizável para futuras compras
que permite a redução de uso de sacolas plásticas.
Com a ação, a empresa demonstra sua preocupação com o meio ambiente e presenteia também a
natureza. O motorista Sebastião Vanderlei da Silva,
elogiou a iniciativa. “É importante o incentivo da
empresa para que as pessoas façam sua parte em
favor do meio ambiente. Em casa, minha família tem
o hábito de separar o lixo. A sacola vai nos ajudar na
hora das compras.”

Premiação
Os colaboradores que participaram da ginástica laboral
concorreram a
uma camiseta
Natal da Família,
que foi adquirida pela empresa em prol da
campanha, promovida pela Ajos (Associação Joinvilense de Organizações Sociais) e
pelo Rotary Club de Joinville Manchester
para arrecadação de alimentos para as
famílias assistidas pelo projeto.

Coral na Gidion
Em dezembro o coral Bonja esteve na empresa e promoveu momentos de
descontração e cultura entre os colaboradores, com um repertório diversificado
de músicas populares e natalinas.
Solidariedade
A Gidion colaborou com o transporte de
1.200 crianças para a Colônia de Férias
do 62o Batalhão de Infantaria.

Natal Verdes Mares
Os ônibus da Verdes Mares também entraram no clima de natal. Eles circularam adesivados
com imagens natalinas pelas cidades de São Francisco do Sul e Araquari.
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Reconhecimento da comunidade
Simpatia e proatividade são as principais características que fazem parte
do dia a dia do motorista Josué Sidinei Mafra. Na sua avaliação, essas
qualidades devem ser básicas para o ser humano. “Eu faço o que gosto e
trabalho na empresa com a qual sonhei desde criança. Tenho uma família
linda, só posso estar feliz. Procuro fazer aos outros aquilo que gostaria
que fizessem pra mim.”
Essa atitude de cooperação ficou mais evidente quando, há algum tempo,
parou o ônibus que conduzia na Av. Paulo Schroeder para ajudar a apagar
o fogo de um carro na garagem de uma casa. Rapidamente ele pegou o

extintor de incêndio do ônibus e apagou as chamas. “De longe avistei
o fogo e não tive dúvidas, parei para ajudar. Depois pedi desculpas
aos passageiros, mas todos me elogiaram pela iniciativa. Foi tudo
muito rápido, nem atrasou a viagem”, revela.
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garagem da Gidion no bairro Itaum, completou,
em novembro, um ano de sua inauguração no
novo endereço. A pedido da corporação, o espaço foi construído pela empresa para atender
os chamados, em função do sistema viário da
região. Para o comandante operacional Heitor
Ribeiro Filho, a instalação da unidade Sul, junto à garagem da Gidion, foi muito positiva. “A
parceria com a empresa tem se mostrado fundamental para o bom desempenho dos
serviços de atendimento a emergências, assim como as outras ações realizadas junto à
iniciativa privada, com a comunidade e com o poder público, que tem sido decisivas na
manutenção do modelo de bombeiros civis voluntários.”

Homenagem Verdes Mares
A Verdes Mares foi homenageada com o título
“Amigo do Batalhão” pelo 27º Batalhão de Polícia Militar (BPM),
de São Francisco
do Sul, por ser
uma das empresas que prestaram relevantes
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SC . A homenagem ocorreu dia
15 de dezembro,
junto com outras
solenidades.

Qualidade de vida

Começando 2011 com o pé direito
Na hora de estabelecer metas para o ano novo, as pessoas imaginam que precisam estabelecer grandes mudanças para ganhar qualidade de vida e
obter sucesso. Não é bem assim. Às vezes, atitudes simples mas bem pensadas podem gerar ganhos a longo prazo.
Veja algumas dicas e estabeleça suas metas para 2011.
u Alimente-se de maneira adequada – evite gorduras, diminua a quantidade de sal, substitua o açúcar por adoçante ou mel, coma mais
frutas e verduras
u Tome mais água – tenha sempre uma garrafinha de água ao lado. O
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O tema mobilidade é cada vez mais difundido e presente no dia a dia das
pessoas. Um exemplo é o lançamento do Projeto “Cidade Acessível é Direitos
Humanos” no final de 2010, com a apresentação de planos e ações para esta
área em 2011. Joinville está entre as seis cidades escolhidas pelo governo
federal para ser modelo em acessibilidade.
O tema também integra há 2 anos a programação do treinamento Atualização
Profissional, de que os motoristas e supervisores da Gidion participam ao retornar de férias. O módulo Acessibilidade é desenvolvido pelos integrantes da
Comissão de Transporte do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com
Deficiência (Comde). De acordo com Silvane Penkal, terapeuta ocupacional
do Serviço de Apoio do Conselho e integrante da Comissão, o foco principal

Atualização profissional
O presidente do Comde, Sergio Luiz
Celestino da Silva, também avalia
como positivo para a comunidade
o retorno dos treinamentos. “Nós
falamos da nossa experiência e os
motoristas relatam as dificuldades
encontradas no dia a dia. O trabalho
é importante, está tendo um resultado muito bom e deve continuar em
2011”, comenta.
O motorista Jonas Júlio, no seu retorno de férias, participou da Atualização

Profissional. O treinamento, segundo
ele, auxilia bastante na rotina do trabalho, já que se deparam com pessoas
com diferentes necessidades. “Todos
gostariam de não ter dificuldades, por
isso precisamos ter paciência, bom
senso para atender e saber como agir
em cada situação”, comentou Jonas.
Em 2010 foram realizados sete
treinamentos na Gidion, com a
participação de 320 motoristas da
empresa.

do treinamento é sensibilizar os motoristas sobre as necessidades das
pessoas com deficiência e alertar sobre os seus direitos de locomoção.
“Percebemos uma expressiva redução no número de reclamações
relacionadas à abordagem dos motoristas da Gidion, desde que começamos a ministrar os treinamentos. Quando têm dúvidas, os motoristas
ligam para o Comde em busca de esclarecimento”, destaca.

Mais de uma década do
transporte eficiente
Na área de transporte, a cidade conta há uma década
com um serviço diferenciado e exclusivo para pessoas
com necessidades especiais e seus acompanhantes:
o Transporte Eficiente. O serviço é realizado diariamente
por 12 micro-ônibus especialmente fabricados e adaptados para atender a este cliente.
Durante os 10 anos de operação, o serviço oferecido pela
Gidion já transportou mais de 280 mil passageiros.

Cartilha do Transporte Eficiente

u Mantenha sua postura – sente-se direito, ajuste a cadeira e o banco
do carro
u Caso você fume, pense se não está na hora de parar e ganhar mais
saúde
u Economize – faça um planejamento mensal de receitas e despesas e
compre somente o necessário
u Seja mais solidário – não pense só em você, ajude os outros, a humanidade se torna melhor quando as pessoas são gentis e solidárias
u Seja otimista – não desanime, persista, invista nos seus sonhos
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Mobilidade em Foco

Jonas Júlio

A Gidion é uma das apoiadoras da
Cartilha do Transporte Eficiente,
produzida pelo Conselho Municipal
dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A cartilha foi produzida para
esclarecer os direitos e deveres
dos envolvidos no Transporte
Eficiente, com o objetivo de
aprimorar seus serviços.

