Profissional do Mês

Amor pela jardinagem

Informativo das empresas Gidion e Verdes Mares
Julho/2011 - Nº 152

Há três anos Cláudio da Costa, jardineiro profissional, é o responsável por manter o jardim da Gidion (matriz) impecável, com a
grama sempre aparada e as árvores bem podadas. Mais do que
uma profissão, para Cláudio seu trabalho é uma terapia. “Gosto
e me sinto motivado com o que eu faço. Como ando de um lado
para o outro, conheço muitas pessoas, que elogiam o cuidado que
eu tenho com as plantas”, comenta. Cláudio também conta que,
mesmo com outras oportunidades de trabalho que existem na
Gidion, não se imagina fazendo outra coisa. “Faço o que eu gosto
e nenhuma outra profissão me realizaria como a jardinagem.”

Recursos Humanos

Parabéns motorista!

Segurança no Trabalho

Oficina de oratória
No mês de junho, 22 colaboradores participaram da “Oficina
de Oratória e Técnica Verbal”, mais um módulo do Programa
de Desenvolvimento de Lideranças. Com foco na comunicação,
verbal e não verbal, o curso apresentou meios de aprimorar a
comunicação no ambiente profissional e também pessoal.
A naturalidade é ótima aliada da boa comunicação
Estabeleça começo, meio e fim
l Procure olhar para o público que está ouvindo
l Cuide com a gesticulação excessiva
l Não deixe que o nervosismo domine
l Prepare-se para falar, conheça e estude
o tema a ser abordado
l Grave e ouça sua voz para identificar
o que melhorar em seu discurso
l Treine em frente ao espelho e se
observe com atenção

A data em que se comemora o Dia do Motorista, 25 de julho,
é mais uma oportunidade para reconhecer a importância
do trabalho desses profissionais no dia a dia de milhares
de cidadãos. Dirigir num trânsito repleto de automóveis,
motos, cliclistas e pedestres é uma tarefa que requer muita
responsabilidade e atenção. E quando o motorista ainda é
responsável pelo transporte de centenas de pessoas, todos
os dias, essa tarefa exige ainda mais do profissional, por
isso ele deve ser homenageado pelo seu dia. Mas, além dos
motoristas, que estão nas ruas e são vistos e lembrados
nessa data, há mais gente que merece o reconhecimento
por participar ativamente dessa “engrenagem”. É por meio
do trabalho conjunto da equipe de manutenção, dos fiscais e
de profissionais de outros setores que é possível dar suporte
ao trabalho dos motoristas, prestando um serviço de transporte coletivo de qualidade. Para todos os colaboradores da
Gidion e da Verdes Mares, nossos parabéns!

l
l

Treinamentos
A higiene pessoal e a ergonomia foram temas de dois treinamentos oferecidos no mês de junho. Na palestra de Ergonomia
os colaboradores foram conscientizados sobre os males que a
postura incorreta pode gerar e receberam dicas sobre como
trabalhar corretamente para prevenir lesões decorrentes da
atividade profissional. Já o treinamento de Limpeza e Higiene
Pessoal foi feito com os colaboradores da Manutenção. O objetivo foi conscientizá-los sobre os riscos do contato direto com
óleos, graxas, produtos químicos e riscos biológicos decorrentes
do processo de limpeza e manutenção dos ônibus.

Equipe de treinamento –
Lorivaldo Bastos e
Leandro André Ehrlich

O motorista de fretamento Amarildo Junkes, com quase 15 anos de
estrada, acredita na importância
de um bom relacionamento entre
o motorista e o passageiro. Para
ele, um depende do outro e a cordialidade anda lado a lado com a
atenção no trânsito.
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Para o motorista da Verdes Mares
Vânio Amaral, com mais de 30
anos de profissão, a rua é cheia de
surpresas e nem sempre agradáveis, o que exige muita atenção
e dedicação. Vânio destaca que o
cliente bem atendido reconhece
o trabalho do motorista e isso
faz com que a sua profissão seja
muito gratificante.

Rosenil Capeleti carrega consigo seis anos de experiência e a
satisfação de sentir-se realizado
fazendo aquilo que gosta. “A única
dificuldade que enfrento no meu
trabalho é o trânsito, mas nunca
tive problema no relacionamento
com os passageiros”, acrescenta.

Fonte: Equipe de treiname
Motoristas

Reportagem: Sara Menezes e Cláudia Lopes Castanheira. Fotografia: André Kopsch e Marcelo Kupicki. Diagramação: R2 Studio Design.

Profissionais do trânsito

“No dia 25 de julho (segunda-feira) haverá a
tradicional comemoração do Dia do Motorista, que
também é estendida a todos os profissionais das
empresas. Não perca!”

Artigo

Respeito ao
profissional
Poucos trabalhadores são tão expostos ao stress
diário em suas funções quanto os motoristas. Na
boleia do ônibus, do caminhão ou do táxi, é um
profissional que precisa ir além dos conhecimentos técnicos de seu trabalho. No caso do motorista de ônibus, o sentimento mais importante é o
respeito. Afinal, eles formam a categoria profissional mais numerosa, tanto na Gidion quanto na
Verdes Mares. Em relação ao transporte coletivo
urbano em Joinville, por exemplo, constatamos
que 380 motoristas rodam 900 mil quilômetros
por mês, o que significa 2.370 quilômetros por
mês/motorista. Temos ainda os números do fretamento: 10.000 viagens por mês, percorrendo
400.000 quilômetros mensais. Os motoristas da
Verdes Mares fazem 3.570 viagens intermunicipais, o que dá 135.000 quilômetros por mês.
Paralelamente ao treinamento proporcionado
pelas empresas, existe a situação prática, vivenciada nas ruas e nas estradas. Cada hora de curso
que o motorista recebe na empresa corresponde,
a grosso modo, a um dia inteiro de expediente
ao volante. Pelos resultados demonstrados a
cada edição do Zero Acidente, percebemos que
os ensinamentos vêm sendo assimilados de
forma eficaz. Num período de 20 anos em que
a frota automotiva da cidade aumentou 470%,
o número de acidentes foi reduzido em 42%. A
competência dos motoristas se destaca quando
se constata a dificuldade de circular em Joinville,
onde o trânsito urbano é caótico na maior parte
do tempo, fruto da falta de uma política voltada
ao transporte coletivo. O mesmo vale para a
estrada, com uma BR-280 ultrapassada em sua
pista simples e insegura.
Gidion e Verdes Mares têm feito o possível para
contornar os problemas, investindo na renovação das frotas e, principalmente, na formação
de um quadro de motoristas de primeira linha.
Há críticas, claro, como em qualquer segmento
profissional. Nas mãos dos motoristas está a responsabilidade de conduzir um veículo geralmente
grande, sujeito a estradas mal conservadas.
Comemorando mais um Dia do Motorista, neste
25 de julho, queremos cumprimentar os profissionais da Gidion e da Verdes Mares, assim como
todos que fazem da profissão uma atividade
digna de nosso respeito. Parabéns!

Moacir Bogo
Diretor Geral
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Promovidos/mudança de categoria
JUNHO
gidion

Arlindo Martinho*
Cleber Pacheco de Oliveira*
Dionei Soares*
Emerson Kumer*
Jorge Amaro*
José Carlos dos Santos*
Júlio César Santana Gobbi
Leandro Rodrigues Padilha*
Leozir Silvestro
Loreni Silvestro*
Marcelo Aparecido Studzinski*
Marines Baltazar da Luz Stanissoski
Neila Schusler dos Santos
Sivonei A. Silveira de Bitencourt*
Susana Beatriz da Silva

Cargo Anterior

Vencedores do
Concurso Bottom Zero Acidente

Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Emissor de passagens
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Ajudante de serviços
Motorista veículo leve

Cargo Atual

Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Auxiliar contábil
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista veículo leve
Motorista

VERDES MARES

Cargo Anterior

Cargo Atual

Alexsandro Ribeiro Lautere
Marcio Francisco Schotz
Vergílio Machado Cidral Neto

Cobrador urbano
Motorista
Cobrador urbano

Cobrador rodoviário
Motorista rodoviário
Ajudante de serviços

*Colaboradores promovidos que passaram pela Escola de Motoristas

Uma conquista para comemorar
Quando começou a trabalhar na Gidion como ajudante de serviços,
há um ano e sete meses, Sivonei Aparecida Silveira já almejava ser
motorista da empresa. Sabia que para seu sonho virar realidade era
necessário uma combinação de dedicação e oportunidade. Assim
que demonstrou interesse, ela teve todo o apoio da empresa, que a
incentivou a fazer a escolinha de motoristas. Agora que é motorista
da veículo leve, comemora sua conquista, a receptividade dos colegas de trabalho e dos passageiros. “Eu sonhava com isso, me sinto
ainda mais motivada para sair de casa para trabalhar”, conta.

Os três primeiros colocados na 24ª edição do Concurso Bottom Zero Acidente foram
premiados no dia 30 de junho, no auditório da Gidion. Os alunos da Escola de Educação
Básica Rudolfo Meyer receberam os prêmios das mãos de Moacir Bogo, diretor-geral da
empresa. “Nem imaginava que ganharia o concurso. A ideia do desenho veio enquanto
eu observava a movimentação dos ônibus em frente à escola. Achei a iniciativa ótima e
fiquei muito feliz quando soube que era o vencedor”, disse Guilherme Francisco Martiusi.
De acordo com a diretora da escola, Leila de Oliveira, a iniciativa
contribuiu muito para o conhecimento dos alunos em relação à Alunos premiados
educação no trânsito. “O concurso foi um grande incentivo para 1º lugar - Guilherme F. Martiusi
eles aprenderem mais sobre segurança, transporte coletivo e o 2º lugar - Samuel R. Pinto
3º lugar - Manuel P. Gomes Neto
histórico de uma das principais empresas do bairro”, afirma.

Da esquerda:
Samuel, Guilherme
e Manuel

Verdes Mares

Ônibus itinerante promove atividades culturais
Da parceria entre a Verdes Mares e a Prefeitura Municipal de São Francisco do
Sul nasceu o Programa Cultura nos Verdes Mares. Nele, um ônibus itinerante,
doado pela empresa e adaptado e equipado pela Prefeitura, circula pela cidade
com o objetivo de levar atividades culturais às comunidades de São Francisco.
Outra finalidade do programa, segundo a Fundação Cultural do município, é
mostrar que a cultura de São Francisco do Sul vai além do Centro Histórico,
promovendo um intercâmbio cultural muito importante para a cidade.
As principais atrações do programa são contação de histórias, apresentação de
filmes e oficinas da Casa da Cultura. A primeira beneficiada pela iniciativa foi a
comunidade da Gamboa, durante as festividades do Dia de Santo Antônio.

Curtas
Curiosidades
Saiba o significado dos números nos ônibus das empresas Gidion e Verdes Mares.

Saúde e Bem-Estar

1
Numeração do serviço

Passe o inverno com saúde

1 - Urbano Joinville

Com a chegada dos dias frios e úmidos, muitas vezes ficamos tentados a fechar as janelas e portas para manter o
ambiente aquecido. No entanto, essa atitude pode ameaçar
a nossa saúde, pois ambientes fechados e com aglomeração
de pessoas são locais propícios para a transmissão da gripe e
de outras infecções causadas por vírus e bactérias. Quando
a pessoa gripada espirra, tosse ou fala, os vírus se dispersam
no ar por tempo suficiente para ser inalados e contaminar
outras pessoas. Casas, locais de trabalho, ônibus, salas de
aula e reuniões devem possuir ventilação e isso só é possível
se for mantida, ao menos, uma fresta aberta nas janelas
ou portas.
prevenir a gripe:
Outras formas de
Renovação do ar
ues térmicos, como
l Evite choq
o
Mesmo em dias frios ou chuvosos é importante
quente e sair no fri
o
nh
tomar ba
manter as janelas dos ônibus abertas para mere as mãos
l Lave semp
lhor circulação do ar. Essa medida simples ajuda
e evite a poluição
l Não fume
a conservar o ar limpo e saudável, prevenindo-se
ite
nte líquido, mas ev
a disseminação de doenças respiratórias comuns,
l Beba basta
as
lad
como a gripe. O sistema de ventilação/exaustão
bebidas ge
s
dos veículos também tem papel importante, pois
bi to s ali m en ta re
l Cu lti ve há
propicia a circulação e troca de ar.
saudáveis

3 - Urbano Araquari

11

20

Ano de fabricação

Ordem de aquisição

2 - Fretamento Gidion - Joinville
5 - Urbano São Francisco do Sul
6 - Intermunicipal característica Urbano
7 - Fretamento Verdes Mares - SFS

Exemplo: 11120
1 - urbano Joinville
11 - ano de aquisição
20 - ordem de aquisição no ano

8 - Intermunicipal característica Rodoviário

Meio Ambiente
Para marcar o Dia do Meio Ambiente, 5 de junho, a Gidion lançou uma campanha em busdoor sobre o uso consciente da água. Além de chamar a atenção da
população para esta questão, a empresa incentiva o uso do transporte coletivo,
que é um meio de locomoção mais sustentável que carros e motos.

Admiradores do transporte coletivo
Dois jovens fãs de ônibus visitaram a Gidion em junho para
conhecer as instalações e a frota da empresa.
Ônibus para brincar - O menino Júlio
Roberto Erbane, de 8 anos, desde muito
pequeno é um apaixonado por ônibus.
Após uma visita à garagem da Gidion,
Júlio trouxe à empresa uma pequena
amostra de seu dom: um ônibus de papel.
Para retribuir o carinho, um grupo formado por latoeiros, pintores e eletricistas da garagem do Itaum confeccionou um ônibus em tamanho miniatura para presenteá-lo.
Registros de internauta - O interesse do estudante Romney
Alves Pereira, de 20 anos, pelo transporte coletivo começou cedo.
Desde criança se interessava pelos grandes veículos e há três anos
passou a fotografá-los, catalogar as imagens, participar de fóruns
de discussão e administrar comunidades
virtuais sobre o tema. No mês de junho
ele visitou as instalações da Gidion. “Me
surpreendi pela organização e pelas explicações que recebi”, afirmou.

Artigo

Respeito ao
profissional
Poucos trabalhadores são tão expostos ao stress
diário em suas funções quanto os motoristas. Na
boleia do ônibus, do caminhão ou do táxi, é um
profissional que precisa ir além dos conhecimentos técnicos de seu trabalho. No caso do motorista de ônibus, o sentimento mais importante é o
respeito. Afinal, eles formam a categoria profissional mais numerosa, tanto na Gidion quanto na
Verdes Mares. Em relação ao transporte coletivo
urbano em Joinville, por exemplo, constatamos
que 380 motoristas rodam 900 mil quilômetros
por mês, o que significa 2.370 quilômetros por
mês/motorista. Temos ainda os números do fretamento: 10.000 viagens por mês, percorrendo
400.000 quilômetros mensais. Os motoristas da
Verdes Mares fazem 3.570 viagens intermunicipais, o que dá 135.000 quilômetros por mês.
Paralelamente ao treinamento proporcionado
pelas empresas, existe a situação prática, vivenciada nas ruas e nas estradas. Cada hora de curso
que o motorista recebe na empresa corresponde,
a grosso modo, a um dia inteiro de expediente
ao volante. Pelos resultados demonstrados a
cada edição do Zero Acidente, percebemos que
os ensinamentos vêm sendo assimilados de
forma eficaz. Num período de 20 anos em que
a frota automotiva da cidade aumentou 470%,
o número de acidentes foi reduzido em 42%. A
competência dos motoristas se destaca quando
se constata a dificuldade de circular em Joinville,
onde o trânsito urbano é caótico na maior parte
do tempo, fruto da falta de uma política voltada
ao transporte coletivo. O mesmo vale para a
estrada, com uma BR-280 ultrapassada em sua
pista simples e insegura.
Gidion e Verdes Mares têm feito o possível para
contornar os problemas, investindo na renovação das frotas e, principalmente, na formação
de um quadro de motoristas de primeira linha.
Há críticas, claro, como em qualquer segmento
profissional. Nas mãos dos motoristas está a responsabilidade de conduzir um veículo geralmente
grande, sujeito a estradas mal conservadas.
Comemorando mais um Dia do Motorista, neste
25 de julho, queremos cumprimentar os profissionais da Gidion e da Verdes Mares, assim como
todos que fazem da profissão uma atividade
digna de nosso respeito. Parabéns!
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Promovidos/mudança de categoria
JUNHO
gidion

Arlindo Martinho*
Cleber Pacheco de Oliveira*
Dionei Soares*
Emerson Kumer*
Jorge Amaro*
José Carlos dos Santos*
Júlio César Santana Gobbi
Leandro Rodrigues Padilha*
Leozir Silvestro
Loreni Silvestro*
Marcelo Aparecido Studzinski*
Marines Baltazar da Luz Stanissoski
Neila Schusler dos Santos
Sivonei A. Silveira de Bitencourt*
Susana Beatriz da Silva

Cargo Anterior

Vencedores do
Concurso Bottom Zero Acidente

Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Emissor de passagens
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Ajudante de serviços
Motorista veículo leve

Cargo Atual

Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Auxiliar contábil
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista veículo leve
Motorista

VERDES MARES

Cargo Anterior

Cargo Atual

Alexsandro Ribeiro Lautere
Marcio Francisco Schotz
Vergílio Machado Cidral Neto

Cobrador urbano
Motorista
Cobrador urbano

Cobrador rodoviário
Motorista rodoviário
Ajudante de serviços

*Colaboradores promovidos que passaram pela Escola de Motoristas

Uma conquista para comemorar
Quando começou a trabalhar na Gidion como ajudante de serviços,
há um ano e sete meses, Sivonei Aparecida Silveira já almejava ser
motorista da empresa. Sabia que para seu sonho virar realidade era
necessário uma combinação de dedicação e oportunidade. Assim
que demonstrou interesse, ela teve todo o apoio da empresa, que a
incentivou a fazer a escolinha de motoristas. Agora que é motorista
da veículo leve, comemora sua conquista, a receptividade dos colegas de trabalho e dos passageiros. “Eu sonhava com isso, me sinto
ainda mais motivada para sair de casa para trabalhar”, conta.

Os três primeiros colocados na 24ª edição do Concurso Bottom Zero Acidente foram
premiados no dia 30 de junho, no auditório da Gidion. Os alunos da Escola de Educação
Básica Rudolfo Meyer receberam os prêmios das mãos de Moacir Bogo, diretor-geral da
empresa. “Nem imaginava que ganharia o concurso. A ideia do desenho veio enquanto
eu observava a movimentação dos ônibus em frente à escola. Achei a iniciativa ótima e
fiquei muito feliz quando soube que era o vencedor”, disse Guilherme Francisco Martiusi.
De acordo com a diretora da escola, Leila de Oliveira, a iniciativa
contribuiu muito para o conhecimento dos alunos em relação à Alunos premiados
educação no trânsito. “O concurso foi um grande incentivo para 1º lugar - Guilherme F. Martiusi
eles aprenderem mais sobre segurança, transporte coletivo e o 2º lugar - Samuel R. Pinto
3º lugar - Manuel P. Gomes Neto
histórico de uma das principais empresas do bairro”, afirma.

Da esquerda:
Samuel, Guilherme
e Manuel

Verdes Mares

Ônibus itinerante promove atividades culturais
Da parceria entre a Verdes Mares e a Prefeitura Municipal de São Francisco do
Sul nasceu o Programa Cultura nos Verdes Mares. Nele, um ônibus itinerante,
doado pela empresa e adaptado e equipado pela Prefeitura, circula pela cidade
com o objetivo de levar atividades culturais às comunidades de São Francisco.
Outra finalidade do programa, segundo a Fundação Cultural do município, é
mostrar que a cultura de São Francisco do Sul vai além do Centro Histórico,
promovendo um intercâmbio cultural muito importante para a cidade.
As principais atrações do programa são contação de histórias, apresentação de
filmes e oficinas da Casa da Cultura. A primeira beneficiada pela iniciativa foi a
comunidade da Gamboa, durante as festividades do Dia de Santo Antônio.

Curtas
Curiosidades
Saiba o significado dos números nos ônibus das empresas Gidion e Verdes Mares.
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Com a chegada dos dias frios e úmidos, muitas vezes ficamos tentados a fechar as janelas e portas para manter o
ambiente aquecido. No entanto, essa atitude pode ameaçar
a nossa saúde, pois ambientes fechados e com aglomeração
de pessoas são locais propícios para a transmissão da gripe e
de outras infecções causadas por vírus e bactérias. Quando
a pessoa gripada espirra, tosse ou fala, os vírus se dispersam
no ar por tempo suficiente para ser inalados e contaminar
outras pessoas. Casas, locais de trabalho, ônibus, salas de
aula e reuniões devem possuir ventilação e isso só é possível
se for mantida, ao menos, uma fresta aberta nas janelas
ou portas.
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Meio Ambiente
Para marcar o Dia do Meio Ambiente, 5 de junho, a Gidion lançou uma campanha em busdoor sobre o uso consciente da água. Além de chamar a atenção da
população para esta questão, a empresa incentiva o uso do transporte coletivo,
que é um meio de locomoção mais sustentável que carros e motos.

Admiradores do transporte coletivo
Dois jovens fãs de ônibus visitaram a Gidion em junho para
conhecer as instalações e a frota da empresa.
Ônibus para brincar - O menino Júlio
Roberto Erbane, de 8 anos, desde muito
pequeno é um apaixonado por ônibus.
Após uma visita à garagem da Gidion,
Júlio trouxe à empresa uma pequena
amostra de seu dom: um ônibus de papel.
Para retribuir o carinho, um grupo formado por latoeiros, pintores e eletricistas da garagem do Itaum confeccionou um ônibus em tamanho miniatura para presenteá-lo.
Registros de internauta - O interesse do estudante Romney
Alves Pereira, de 20 anos, pelo transporte coletivo começou cedo.
Desde criança se interessava pelos grandes veículos e há três anos
passou a fotografá-los, catalogar as imagens, participar de fóruns
de discussão e administrar comunidades
virtuais sobre o tema. No mês de junho
ele visitou as instalações da Gidion. “Me
surpreendi pela organização e pelas explicações que recebi”, afirmou.

Profissional do Mês

Amor pela jardinagem

Informativo das empresas Gidion e Verdes Mares
Julho/2011 - Nº 152

Há três anos Cláudio da Costa, jardineiro profissional, é o responsável por manter o jardim da Gidion (matriz) impecável, com a
grama sempre aparada e as árvores bem podadas. Mais do que
uma profissão, para Cláudio seu trabalho é uma terapia. “Gosto
e me sinto motivado com o que eu faço. Como ando de um lado
para o outro, conheço muitas pessoas, que elogiam o cuidado que
eu tenho com as plantas”, comenta. Cláudio também conta que,
mesmo com outras oportunidades de trabalho que existem na
Gidion, não se imagina fazendo outra coisa. “Faço o que eu gosto
e nenhuma outra profissão me realizaria como a jardinagem.”

Recursos Humanos

Parabéns motorista!

Segurança no Trabalho

Oficina de oratória
No mês de junho, 22 colaboradores participaram da “Oficina
de Oratória e Técnica Verbal”, mais um módulo do Programa
de Desenvolvimento de Lideranças. Com foco na comunicação,
verbal e não verbal, o curso apresentou meios de aprimorar a
comunicação no ambiente profissional e também pessoal.
A naturalidade é ótima aliada da boa comunicação
Estabeleça começo, meio e fim
l Procure olhar para o público que está ouvindo
l Cuide com a gesticulação excessiva
l Não deixe que o nervosismo domine
l Prepare-se para falar, conheça e estude
o tema a ser abordado
l Grave e ouça sua voz para identificar
o que melhorar em seu discurso
l Treine em frente ao espelho e se
observe com atenção

A data em que se comemora o Dia do Motorista, 25 de julho,
é mais uma oportunidade para reconhecer a importância
do trabalho desses profissionais no dia a dia de milhares
de cidadãos. Dirigir num trânsito repleto de automóveis,
motos, cliclistas e pedestres é uma tarefa que requer muita
responsabilidade e atenção. E quando o motorista ainda é
responsável pelo transporte de centenas de pessoas, todos
os dias, essa tarefa exige ainda mais do profissional, por
isso ele deve ser homenageado pelo seu dia. Mas, além dos
motoristas, que estão nas ruas e são vistos e lembrados
nessa data, há mais gente que merece o reconhecimento
por participar ativamente dessa “engrenagem”. É por meio
do trabalho conjunto da equipe de manutenção, dos fiscais e
de profissionais de outros setores que é possível dar suporte
ao trabalho dos motoristas, prestando um serviço de transporte coletivo de qualidade. Para todos os colaboradores da
Gidion e da Verdes Mares, nossos parabéns!

l
l

Treinamentos
A higiene pessoal e a ergonomia foram temas de dois treinamentos oferecidos no mês de junho. Na palestra de Ergonomia
os colaboradores foram conscientizados sobre os males que a
postura incorreta pode gerar e receberam dicas sobre como
trabalhar corretamente para prevenir lesões decorrentes da
atividade profissional. Já o treinamento de Limpeza e Higiene
Pessoal foi feito com os colaboradores da Manutenção. O objetivo foi conscientizá-los sobre os riscos do contato direto com
óleos, graxas, produtos químicos e riscos biológicos decorrentes
do processo de limpeza e manutenção dos ônibus.

Equipe de treinamento –
Lorivaldo Bastos e
Leandro André Ehrlich

O motorista de fretamento Amarildo Junkes, com quase 15 anos de
estrada, acredita na importância
de um bom relacionamento entre
o motorista e o passageiro. Para
ele, um depende do outro e a cordialidade anda lado a lado com a
atenção no trânsito.

ve...
Um bom motorista de

Ser atencioso
de trânsito
l Respeitar as leis
urança
seg
de
l Usar o cinto
direção preventiva e
ter
e
l Evitar acidentes

l

defensiva
o que está conduzindo
l Cuidar do veícul
mizado
l Trabalhar unifor
ários de trabalho
l Cumprir os hor
dirigir
bebida alcoólica antes de
l Jamais ingerir
nto da Escola de
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Para o motorista da Verdes Mares
Vânio Amaral, com mais de 30
anos de profissão, a rua é cheia de
surpresas e nem sempre agradáveis, o que exige muita atenção
e dedicação. Vânio destaca que o
cliente bem atendido reconhece
o trabalho do motorista e isso
faz com que a sua profissão seja
muito gratificante.

Rosenil Capeleti carrega consigo seis anos de experiência e a
satisfação de sentir-se realizado
fazendo aquilo que gosta. “A única
dificuldade que enfrento no meu
trabalho é o trânsito, mas nunca
tive problema no relacionamento
com os passageiros”, acrescenta.

Fonte: Equipe de treiname
Motoristas

Reportagem: Sara Menezes e Cláudia Lopes Castanheira. Fotografia: André Kopsch e Marcelo Kupicki. Diagramação: R2 Studio Design.

Profissionais do trânsito

“No dia 25 de julho (segunda-feira) haverá a
tradicional comemoração do Dia do Motorista, que
também é estendida a todos os profissionais das
empresas. Não perca!”

