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Encarte especial - Meio Ambiente

Gidion é destaque na gestão ambiental
A Gidion leva a sério a questão ambiental. Desde 2006 a empresa tem um programa de Preservação Ambiental que vem implementando ações
e criando recursos e processos que otimizam a coleta e a utilização dos recursos naturais e permitem a destinação apropriada dos resíduos. Além
disso, promover o desenvolvimento dos funcionários é uma premissa básica adotada pela empresa desde sua fundação. “Os colaboradores que
fazem parte da empresa são incentivados a praticar ações de preservação ambiental na empresa e em sua vida pessoal”, garante Moacir Bogo.
Conheça as principais iniciativas da empresa voltadas para a sustentabilidade, segurança e economia nos serviços.

Reconhecimento nacional no
programa Economia Verde
A Gidion foi homenageada pela DPaschoal por desenvolver uma série de
ações voltadas à preservação do meio ambiente, entre elas o programa
Economia Verde, promovido pela DPaschoal - empresa especializada
em produtos automotivos. Em uma iniciativa pioneira, a Gidion foi a
primeira empresa de Santa Catarina a sediar o programa. As primeiras
ações da parceria começaram em setembro de 2010, durante a Sipat – Semana Interna de Prevenção de Acidentes, e continuam a ser
realizadas mensalmente por meio da palestra de “Direção Econômica”
voltada aos motoristas da empresa.
As ações do programa Economia Verde favorecem o uso eficiente
(racional) de combustível, peças e pneus. “A Gidion já tem uma política
de sustentabilidade incorporada e isso veio ao encontro do projeto
Economia Verde, que ajuda na gestão da frota, no consumo de peças,
contribuindo para a preservação do meio ambiente para as futuras
gerações“, diz Julio Cesar Marzzani, gerente regional DPaschoal.
“Com esta iniciativa, a Gidion cumpre seu papel de empresa sustentável e contribui para um mundo melhor, ajudando a preservar a natureza
e a garantir uma vida mais saudável para todos”, afirma Moacir Bogo,
diretor geral da Gidion.

Plantio de uma muda de árvore nativa para
representar o compromisso com o meio ambiente

Os colaboradores foram orientados durante a Semana

Trabalho consciente

Homenagem da DPaschoal à Gidion

De acordo com Julio Cesar, a mobilização de toda a empresa na
conscientização da importância de preservar o meio ambiente traz
bons resultados para a organização, as famílias e a comunidade, e
isso foi um aspecto favorável observado na Gidion. “Todos foram
receptivos e entenderam nossa proposta, oferecendo-nos todo o
apoio necessário ao bom desempenho das atividades”, conta.
Segundo Renato Protti, gerente de Manutenção da Gidion, a participação dos colaboradores no projeto da DPaschoal tornou-os mais
conscientes sobre seu papel para com a empresa e, principalmente,
com o meio ambiente. “Nos sentimos mais envolvidos com a comunidade e motivados a fazer sempre mais”, afirmou.

Instalações elétricas atualizadas
geram economia e trabalho seguro
A Gidion, visando manter o programa da sustentabilidade
e de segurança dos colaboradores, implementou uma adequação de sua subestação na norma NR10, que melhorou
todo o sistema de segurança dos equipamentos.
Todo o trabalho foi realizado pela equipe de Manutenção,
em conjunto com uma equipe terceirizada.
Após estas modificações, a empresa solicitou a mudança
tarifária para horo sazonal verde, que proporciona uma redução de custos. E com isso, o sistema de energia da Gidion
no horário de pico passa a utilizar energia própria, gerada
por equipamentos da empresa (gerador).

A subestação de
energia foi toda
renovada

Gidion participa do projeto
“Água e óleo não se misturam”
Água e óleo não se misturam, fato que ocorre pelas suas diferentes características, por isso a
simples ação de jogar óleo de cozinha no ralo da pia causa danos à natureza comparados aos
maiores desastres naturais provocados pelo ser humano. Pensando nisso, a Gidion aderiu à
campanha ”Água e Óleo não se Misturam” da Companhia Águas de Joinville, para incentivar a
coleta adequada do óleo. Além do trabalho de conscientização, a empresa tem pontos de coleta
específicos para recolher recipientes com óleo, que depois são destinados para uma empresa
recicladora que o transforma em sabão e biodiesel.
O que fazer com o óleo de cozinha
1- Após a fritura dos alimentos, espere o óleo esfriar totalmente.
2- Despeje o óleo usado em uma garrafa de plástico limpa, com auxílio de um funil.
3- Após armazená-lo na garrafa, com a tampa bem fechada, encaminhe-a para o posto de coleta
mais próximo ou para a coleta seletiva do município.

Pontos de coleta na Gidion: garagem Matriz
(próximo ao gerador) e garagem Itaum (portaria).
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