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Papel reciclado

Sipat 2011 e Semana Nacional de Trânsito

Qualidade

Profissional do Mês 

Concurso de 
desenho

Para envolver os filhos e os netos 

dos colaboradores com a Sipat, a 

empresa lançou um concurso de 

desenho com o tema “Sáude e Qua-

lidade de Vida”, destinado a crianças 

de 6 a 12 anos. A intenção é incen-

tivar a prática de uma vida saudável, 

além de estimular a criatividade, a 

arte e a participação da família do 

colaborador nas ações internas da 

empresa. A eleição dos desenhos 

será no dia 22 de setembro, das 

10h às 13h30, na Estação da Segu-

rança. Os três melhores desenhos 

ganharão um vale-brinquedo no 

valor de R$100,00. 

saúde e segurança no Trabalho

Segurança no trânsito
Em relação à Semana Nacional de Segurança no Trânsito, 

destaque para a realização da Estação da Segurança, uma 

exposição a ser montada no estacionamento de motos, e 

também para a palestra “Ações para um trânsito seguro”, 

dirigida por Maurus Siedler, personificando um motorista. 

De forma dinâmica e interativa, ele apresentará as atitudes 

comuns no trânsito do transporte coletivo, dando dicas de 

como se comportar em cada situação. 

Endereço: Rua Copacabana, 1308 • CEP 89211-380 • Joinville – SC 
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Vigilante da qualidade
Monitorar a constante entrada e saída de veículos urbanos e de fretamento da 

Matriz, dar suporte aos supervisores dos terminais na reposição de ônibus para as 

linhas e primar pela segurança física das instalações da empresa são algumas das 

principais funções do vigilante Elias Roberto Cardoso, que trabalha há quatro anos 

na Gidion. Mas, no dia a dia do seu trabalho, ele vai além, se destacando pelo pro-

fissionalismo, pela postura gentil e por levar à empresa sugestões de melhorias em 

prol da segurança e do conforto de colaboradores e visitantes. “Com o suporte da 

minha equipe, estou sempre procurando aprimorar o atendimento aos funcionários 

e clientes para garantir a qualidade final do serviço”, afirma. Uma de suas sugestões 

foi colocar placas de limite de velocidade no estacionamento, ideia prontamente 

implementada pela empresa para a segurança dos transeuntes. 

Recertificação 
ISO 9001 
Em novembro, a Gidion buscará 

a recertificação ISO 9001. Uma 

auditoria externa analisará o Sistema 

de Gestão da Qualidade da empresa 

e o atendimento dos requisitos da 

referida norma.

Auditorias do programa 10’S 
Implantado em abril, o programa 10’S agora é bimestralmente auditado. O primeiro ciclo de auditorias 

foi realizado nos meses de junho e julho em todos os setores da empresa. Do total de 47 departamen-

tos analisados, nove se destacaram: Telefonia, Almoxarifado Itaum, Estação Nova Brasília, Bilheteria 

Terminal Central, Recursos Humanos e, na Matriz, os setores de Almoxarifado, Portaria, Administrativo 

da Manutenção e Pintura. No processo de avaliação, foram atribuídas notas para cada um dos 10 

sensos e, em uma escala de 0 a 5 (nota máxima), os setores que se destacaram obtiveram pontuação 

final média igual ou superior a 4,5. “O resultado foi satisfatório, mostrando que os colaboradores es-

tão focados na melhoria do ambiente de trabalho, mas ainda temos muito a evoluir”, afirma Michele 

Schneider, da área Qualidade/Fretamento. Um dos setores elogiados, o Almoxarifado Itaum é um bom 

exemplo de local de trabalho limpo, organizado e seguro. Os almoxarifes Paulo Würges e Volmar Migon 

são os responsáveis pelo setor 

em diferentes turnos. “Começo 

o trabalho fazendo a limpeza e 

depois primo pela ordenação 

de mercadorias e peças”, conta 

Paulo. Volmar completa: “Pro-

curo fazer tudo com bastante 

qualidade e organização para 

melhorar o atendimento do 

setor”. 

Relembre os 10 sensos: Utilização, Organização, Limpeza, Saúde e 
Segurança, Disciplina, Determinação e União, Treinamento, Economia e 
Combate ao Desperdício, Princípios Morais e Éticos e Responsabilidade Social.

Os almoxarifes do 
Itaum, Volmar e Paulo

De 19 a 23 de setembro, Gidion 

e Verdes Mares convidam seus 

colaboradores para participar da 

edição 2011 da Sipat (Semana In-

terna de Prevenção de Acidentes) 

e também da mobilização para a 

Semana Nacional de Segurança 

no Trânsito. Serão dias de intensa 

programação, voltados para a 

conscientização da segurança no 

trabalho e para a qualidade de vida 

de todos. A proposta das empresas 

é disseminar informações sobre 

cuidados com saúde e segurança 

por meio de palestras interativas 

e diversas atrações, como aulões 

de Ginástica Laboral, simulado de 

resgate dos bombeiros, jogo de 

Perguntas e Respostas e Mutirão 

da Saúde nos terminais, que terá 

medição de glicemia, peso, altura e aferição da pressão 

arterial. “A nossa expectativa é que haja aumento da par-

ticipação, pois nosso foco será na qualidade de vida e no 

bem-estar pessoal dos colaboradores, além se segurança 

no trabalho e no trânsito”, afirma Saulo Lima, da Segurança 

do Trabalho. Em todos os eventos haverá distribuição de 

brindes e todos os participantes concorrerão a prêmios 

especiais no encerramento da Sipat. Confira a programação 

completa e participe!

A exemplo da Sipat 2010, 
neste ano também haverá 

Mutirão da Saúde



VERDES MARES CARGO ANTERIOR CARGO ATUAL

Dilso Kobielski Motorista Motorista rodoviário
Genilson Nascimento dos Santos Cobrador urbano Cobrador rodoviário
Patrick Borba Cobrador urbano Cobrador rodoviário

AGOSTO
gidion CARGO ANTERIOR CARGO ATUAL

Claudiney Ferreira dos Reis Auxiliar de pintor Pintor
Eberson Sandré Ribeiro Motorista veículo leve Motorista
Elton Schilikmam* Motorista veículo leve Motorista
Geraldo José Marcelino Kuhnen* Motorista veículo leve Motorista
Leandro Knopf Motorista veículo leve Motorista
Marcos Roberto Conte* Motorista veículo leve Motorista
Michel Jacomasso Motorista veículo leve Motorista
Ronaldo Fernandes de Oliveira Motorista veículo leve Motorista
Sidnei Soares Medeiros Auxiliar mecânico Mecânico
Valdecir Luis Jacinto Ajudante de serviços Manobrista
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Transporte coletivo, 
mobilidade sustentável

No dia 22 de setembro, apoiaremos a 

realização do Dia Mundial sem Carro, um 

evento que promete sensibilizar a popu-

lação em torno do debate sobre a questão 

da mobilidade urbana de Joinville. Será um 

dia atípico, um marco para a cidade, com 

ruas do Centro interditadas para o trân-

sito de carros e motos, ou seja, abertas 

exclusivamente para a circulação a pé, de 

bicicleta ou de ônibus. 

Mesmo que apenas por um dia, o trans-

porte coletivo será priorizado e isso já 

será uma grande conquista para nós. Em 

um primeiro momento, muitos poderão 

condenar a atitude de restringir o trânsi-

to, mas será um dia de reflexão, já que o 

modelo de mobilidade vigente em nosso 

país incentiva a locomoção individual, na 

qual os automóveis e as motos ganham 

cada vez mais espaço em detrimento 

do transporte público coletivo e do não 

motorizado. 

Como cada ônibus transporta grande 

número de passageiros, a expectativa 

é que a campanha estimule o uso do 

transporte coletivo e assim favoreça a 

trafegabilidade em Joinville. Iniciativas 

como estas favorecerem a circulação de 

usuários, ampliando a qualidade do sis-

tema por meio da redução das distâncias 

a percorrer, dos tempos de viagem, dos 

custos operacionais, do consumo ener-

gético e do impacto ambiental.

Por isso, o Dia Mundial sem Carro pre-

tende dar um primeiro passo rumo à 

conscientização de toda a população do 

município, levando as pessoas a experi-

mentar formas alternativas de mobilidade. 

As pessoas perceberão que andar de ôni-

bus é optar por um meio mais sustentável, 

que gera mais espaço nas vias e mais 

qualidade de vida nas cidades.

Moacir Bogo

Diretor Geral

ProMovidos/Mudança de caTegoria

*Colaboradores promovidos que passaram pela Escola de Motoristas

curTas

Meio aMbienTe

Reforço mecânico

A equipe de Manutenção da Garagem Itaum trabalha 

como uma perfeita engrenagem, gerando movimento 

para os ônibus da Gidion. O mais novo eixo dessa 

máquina é Sidnei Soares Medeiros, recém-promovido 

de auxiliar de mecânico para mecânico. Prestes a 

completar o primeiro ano de empresa, no novo posto 

ele conta com a ajuda de toda a equipe, em especial 

do encarregado do setor, Sinézio Oliveira de Souza 

Filho, e dos experientes mecânicos Ademir Veridiano 

e Arnaldo Machado. “É uma equipe ‘show de bola’. Graças aos colegas eu tenho aprendido bastante 

e estou muito contente com a oportunidade de crescer que a empresa me proporcionou”, conta. 

Sidnei se integrou bem ao grupo e vem se destacando pelo comprometimento com o trabalho, graças 

ao seu perfil prestativo. “Estou sempre disposto a ajudar, escuto os motoristas e dou suporte na 

largada dos veículos para um novo dia de transporte”, diz.

Qualidade de vida

Como lidar com o estresse

Conhecido como o “mal moderno”, o estresse afeta 

milhões de pessoas no mundo, podendo causar danos 

para a saúde física e mental, como doenças cardía-

cas, ansiedade ou depressão. Para os profissionais 

que atuam no trânsito e no atendimento a clientes, 

o desgaste pode ser ainda maior, por isso é preciso 

combater o estresse para alcançar um estilo de vida 

mais saudável. 

Confira algumas dicas
l Tenha uma dieta saudável, rica em cereais 

integrais, vegetais e frutas.

l Evite o álcool, cafeína e cigarro.

l Pratique exercícios, em especial uma ati-

vidade física que lhe proporcione prazer.

l Participe da ginástica laboral oferecida 

pela empresa

l Procure relaxar e exercitar a paciên-

cia, principalmente no atendimento aos 

clientes.

l Tenha tempo para o lazer e procure se 

ocupar com atividades agradáveis nas 

horas vagas.

Atenção: durante a Sipat, participe da 

palestra “Redescobrindo o valor da vida” e 

obtenha mais informações sobre estresse 

e qualidade de vida.

Apoio ao Hospital 
São José
Como entidade apoiadora, a Gidion partici-

pou da festa dos 105 anos do Hospital São 

José. No dia da comemoração, a empresa 

realizou o transporte do Grupo de Dança da 

Terceira Idade, do bairro Bom Retiro.

Dia Mundial Sem Carro 
O Dia Mundial sem Carro é comemorado no dia 22 de setembro (quinta-feira). Neste ano, 

Joinville participará desta celebração e pretende estimular a população a refletir sobre as 

atuais necessidades de mobilidade na cidade. A proposta do Ippuj e Prefeitura de Joinville, 

com apoio da Gidion e demais parceiros, é incentivar as pessoas a deixar o carro ou a moto 

em casa para se deslocar de forma mais sustentável, ao menos uma vez por semana. 

Neste dia, das 5h às 19h, a área entre as ruas Nove de Março, do Príncipe, Jerônimo Coelho, 

São Francisco, São Joaquim e Travessa Bachmann será interditada para o trânsito de veículos 

individuais e estará aberta exclusivamente para a circulação a pé, de bicicleta ou de ônibus. 

Ao longo de todo o dia, haverá nestes espaços ampla programação de lazer, atividades 

culturais, artísticas, educativas e esportivas, de forma a priorizar o bem-estar das pessoas 

em um dia voltado à conscientização. Considerando que o volume de passageiros pode 

aumentar neste dia, a 

Gidion colocará toda 

a sua frota em ope-

ração para atender da 

melhor forma possível 

os usuários durante a 

realização do evento.

Venha de ônibus  
Para ampliar a divulgação da campanha e incentivar 

o uso do transporte coletivo, cerca de 150 cartazes 

informativos do Dia Mundial sem Carro foram afixa-

dos nos ônibus da Gidion e busdoors foram aplicados 

em cinco veículos - linhas Itaum Via Procópio Gomes, 

Sul Centro, Guanabara, Itaum e Guanabara. 

Atitude sustentável
Lembre-se que neste dia a Gidion fechará os 

estacionamentos para que seus colaboradores 

deem um bom exemplo para a sociedade dei-

xando seus carros em casa e se desloquem até o 

trabalho de ônibus, a pé ou de bike. Participe! 

Ippuj agradece doações 
ao Parque da Cidade
A presidente do Ippuj, Roberta Noroschny Schiessl, e 

os diretores da fundação, Vladimir Constante e Vânio 

Kuntze, estiveram na Gidion no dia 19 de agosto para 

agradecer as doações para o Parque da Cidade, em 

construção na zona Sul de Joinville, com inauguração 

prevista para outubro de 2011. A Gidion doou ao 

parque bebedouros, mastros e bandeiras.

Homenagem
No dia 5 de agosto o ex-supervisor de Negócios Osmar 

Antônio Schio foi homenageado pela Gidion. Foram 

22 anos de dedicação à empresa, período em que ele 

obteve diversas conquistas, como a graduação no en-

sino superior.  “Foi na Gidion que adquiri todos os meus 

conhecimentos profissionais, como os cursos de admi-

nistração, gestão de pessoas e liderança”, afirma.

Parceria com o Ielusc
Dentro de suas políticas de respeito ao ser humano 

e à cidadania, a Gidion apoia o Programa de Edu-

cação de Jovens e Adultos no Bom Jesus/Ielusc 

(EJA), voltado para o ensino gratuito de pessoas 

que desejam concluir o ensino fundamental e/ou 

médio. No projeto, a empresa ajuda com materiais 

e fornece transporte aos alunos.
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dirigida por Maurus Siedler, personificando um motorista. 

De forma dinâmica e interativa, ele apresentará as atitudes 

comuns no trânsito do transporte coletivo, dando dicas de 

como se comportar em cada situação. 

Endereço: Rua Copacabana, 1308 • CEP 89211-380 • Joinville – SC 

IM
P

R
E

S
S

O

Vigilante da qualidade
Monitorar a constante entrada e saída de veículos urbanos e de fretamento da 

Matriz, dar suporte aos supervisores dos terminais na reposição de ônibus para as 

linhas e primar pela segurança física das instalações da empresa são algumas das 

principais funções do vigilante Elias Roberto Cardoso, que trabalha há quatro anos 

na Gidion. Mas, no dia a dia do seu trabalho, ele vai além, se destacando pelo pro-

fissionalismo, pela postura gentil e por levar à empresa sugestões de melhorias em 

prol da segurança e do conforto de colaboradores e visitantes. “Com o suporte da 

minha equipe, estou sempre procurando aprimorar o atendimento aos funcionários 

e clientes para garantir a qualidade final do serviço”, afirma. Uma de suas sugestões 

foi colocar placas de limite de velocidade no estacionamento, ideia prontamente 

implementada pela empresa para a segurança dos transeuntes. 

Recertificação 
ISO 9001 
Em novembro, a Gidion buscará 

a recertificação ISO 9001. Uma 

auditoria externa analisará o Sistema 

de Gestão da Qualidade da empresa 

e o atendimento dos requisitos da 

referida norma.

Auditorias do programa 10’S 
Implantado em abril, o programa 10’S agora é bimestralmente auditado. O primeiro ciclo de auditorias 

foi realizado nos meses de junho e julho em todos os setores da empresa. Do total de 47 departamen-

tos analisados, nove se destacaram: Telefonia, Almoxarifado Itaum, Estação Nova Brasília, Bilheteria 

Terminal Central, Recursos Humanos e, na Matriz, os setores de Almoxarifado, Portaria, Administrativo 

da Manutenção e Pintura. No processo de avaliação, foram atribuídas notas para cada um dos 10 

sensos e, em uma escala de 0 a 5 (nota máxima), os setores que se destacaram obtiveram pontuação 

final média igual ou superior a 4,5. “O resultado foi satisfatório, mostrando que os colaboradores es-

tão focados na melhoria do ambiente de trabalho, mas ainda temos muito a evoluir”, afirma Michele 

Schneider, da área Qualidade/Fretamento. Um dos setores elogiados, o Almoxarifado Itaum é um bom 

exemplo de local de trabalho limpo, organizado e seguro. Os almoxarifes Paulo Würges e Volmar Migon 

são os responsáveis pelo setor 

em diferentes turnos. “Começo 

o trabalho fazendo a limpeza e 

depois primo pela ordenação 

de mercadorias e peças”, conta 

Paulo. Volmar completa: “Pro-

curo fazer tudo com bastante 

qualidade e organização para 

melhorar o atendimento do 

setor”. 

Relembre os 10 sensos: Utilização, Organização, Limpeza, Saúde e 
Segurança, Disciplina, Determinação e União, Treinamento, Economia e 
Combate ao Desperdício, Princípios Morais e Éticos e Responsabilidade Social.

Os almoxarifes do 
Itaum, Volmar e Paulo

De 19 a 23 de setembro, Gidion 

e Verdes Mares convidam seus 

colaboradores para participar da 

edição 2011 da Sipat (Semana In-

terna de Prevenção de Acidentes) 

e também da mobilização para a 

Semana Nacional de Segurança 

no Trânsito. Serão dias de intensa 

programação, voltados para a 

conscientização da segurança no 

trabalho e para a qualidade de vida 

de todos. A proposta das empresas 

é disseminar informações sobre 

cuidados com saúde e segurança 

por meio de palestras interativas 

e diversas atrações, como aulões 

de Ginástica Laboral, simulado de 

resgate dos bombeiros, jogo de 

Perguntas e Respostas e Mutirão 

da Saúde nos terminais, que terá 

medição de glicemia, peso, altura e aferição da pressão 

arterial. “A nossa expectativa é que haja aumento da par-

ticipação, pois nosso foco será na qualidade de vida e no 

bem-estar pessoal dos colaboradores, além se segurança 

no trabalho e no trânsito”, afirma Saulo Lima, da Segurança 

do Trabalho. Em todos os eventos haverá distribuição de 

brindes e todos os participantes concorrerão a prêmios 

especiais no encerramento da Sipat. Confira a programação 

completa e participe!

A exemplo da Sipat 2010, 
neste ano também haverá 

Mutirão da Saúde


