Qualidade de Vida

Colaboradores apresentam ideias para
ambiente mais limpo

Meio ambiente não combina com graxa.
Esse foi o tema central da palestra do
diretor geral Moacir Bogo, proferida aos
profissionais das áreas de manutenção da
Matriz, Itaum e Verdes Mares. Com citação
de frase de Chico Xavier “Ambiente limpo
não é o que mais se limpa e sim o que menos se suja.”, Bogo lançou um desafio aos
colaboradores: transformar as oficinas, que
já são exemplos para muitas empresas, em
modelo de gestão nos quesitos eficiência,
organização, limpeza e proteção ao meio
ambiente. “A Gidion é referência nacional e
regional pela suas práticas e gestão e quer
continuar sendo assim, por isso sempre se

renova e adota novas práticas. Meio ambiente
não combina com óleo e graxa”, enfatizou.
Para buscar essa transformação, a empresa
lançou o concurso “Melhores Ideias para
evitar óleo e graxa no chão”. Os colaboradores apresentaram 56 sugestões. A ideia
vencedora, apresentada pelo colaborador da
Matriz Odair dos Santos, propõe a realização
de reuniões semanais entre os integrantes
das equipes para falar sobre a importância
da limpeza e da organização. “O ser humano aprende fácil e também esquece fácil.
Com as reuniões, o assunto será retomado
constantemente e será possível avaliar o
desempenho da equipe.”

Ideais premiadas e que serão implantadas
1º lugar
Reuniões semanais – Odair dos Santos –
prêmio Bicicleta Motorizada (usada)
2º lugar
Revisão preventiva – Agnaldo
Luchterberg (Itaum) e Bruno da Silva
Martins (Verdes Mares) – prêmio R$
200,00

Ler para aprender
O colaborador Adão Steffen é leitor
assíduo desde criança. O hábito de leitura vem de família. Ele gosta tanto que
resolveu disseminar sua preferência,
sugerindo a criação da Frase da Semana
para ser colocada nos murais da empresa. A ideia foi aceita e, a partir de
março, os colaboradores poderão enviar
suas sugestões de frases pelo e-mail
marketing@gidion.com.br com o nome
completo e matrícula, e o nome do autor
da frase. A primeira frase a ser fixada nos
murais é sugestão dele.
Adão gosta de ler, especialmente livros
sobre espiritualidade. “Os livros, além de
nos ensinar muito, nos levam a pensar,
a meditar. Por isso pensei em dividir o
meu hábito com os colegas.” Entre os
últimos livros que leu, Adão indica a obra
do Pe. Marcelo Rossi “Ágape”. No livro
o sacerdote tece suas reflexões sobre
passagens do Evangelho de São João e
convida o leitor a enveredar por inspiradas orações.

“Basta um instante
para forjar um
herói, mas é preciso
uma vida inteira
para formar um
homem de bem”.

3º lugar
Kit de limpeza – Ana Maria Rodrigues
(Matriz), Carlos Eduardo Pereira (Matriz),
Emerson Marcelo Silva (Itaum) e Rafael
Farias Ledoux (Matriz)
prêmio R$ 150,00
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Pesquisa de clima apresenta
sugestões de melhoria
A Pesquisa de Clima Organizacional realizada entre
os colaboradores pela Gidion e Verdes Mares no
mês de novembro de 2011 aponta caminhos para
proporcionar melhores condições de trabalho. A
pesquisa é feita a cada dois anos desde 2003 e
os resultados são analisados para a elaboração do
plano de ações que são implementados a curto,
médio e longo prazos.
Neste ano, 454 colaboradores responderam à
pesquisa que apontou o índice médio de satisfação de 7,9. O bom ambiente de trabalho é
apontado por 87,2% dos entrevistados que consideram que o relacionamento entre os colegas
de trabalho é muito bom.

Satisfação do Cliente
Mais de 91% dos entrevistados reco
nhecem as políticas da empresa e sabe
m que
o trabalho é voltado principalmente
para
a satisfação do cliente. Isso mostra
que a
preocupação com satisfação dos clien
tes
é constante na empresa.

P. Brulat
Frase da Semana indicada
por Adão Steffen

4º lugar
Estrutura e Garagem – Carlos Pereira
(Matriz) e Ezequiel Alves Dias (Itaum) prêmio R$ 100,00
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Capacitação de lideranças
A pesquisa de clima aponta um índice de satisfação de
77,6% no quesito aprovação de gestores/lideranças.
Houve um acréscimo de 2% neste indicador em relação
ao ano anterior. O número não representa o percentual
esperado e, para melhorá-lo, será intensificado o Programa de Capacitação de Lideranças da Gidion e Verdes
Mares. O Programa foi criado a partir dos resultados
da Pesquisa de Clima de 2009. Em 2012 e 2013, os
investimentos em treinamentos para capacitação e
desenvolvimento de pessoal terão um acréscimo de
75%, comparado ao valor investido em 2011. “Os
resultados dos programas de capacitação de lideranças
são mais complexos e por isso tendem a apresentar
resultados mais perceptíveis a médio e longo prazos”,
destaca Adriane Hasse, coordenadora de RH
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Colaboradores em curso sobre a importância de preservar o meio ambiente realizado em agosto de 2011

A pesquisa demonstrou que 94,4% dos colaboradores reconhecem as políticas voltadas
ao meio ambiente. Este dado revela que a
empresa também promove um aculturamento
dos colaboradores para as questões ambientais, estimulando-os a ter boas práticas.

Liberdade de expressão
Os colaboradores apontaram a liberdade de
expressão como fator positivo no ambiente
da empresa, com um crescimento de 9,6%
com relação ao último levanta mento. De
acordo com Adriane Hasse, graças ao estímulo da Gidion e Verdes Mares, as pessoas
têm express ado mais seu ponto de vista,
o que confirm a a gestão descent ralizada ,
participativa e transparente praticada pela
empresa.
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Profissional do Mês

Os percalços do transporte coletivo
A última notícia sobre o tema transportes
foi a aprovação pela presidente Dilma
da Lei 12.587 de 03/01/2012, que
institui a Política Nacional de Mobilidade
Urbana e que tramitou no congresso por
longos 17 anos. É uma lei importante
porque disciplina um grande elenco de
assuntos pertinentes, mas que não prevê
qualquer barateamento nas tarifas. E
a penúltima notícia sobre o tema foi a
Lei 12.546, sancionada pela presidente
Dilma em 15/12/2011. O projeto previa
a desoneração da folha de pagamento de
diversos setores, inclusive dos transportes públicos, o que resultaria num
barateamento das tarifas. O texto final
contemplou setores como confecções,
couros, calçados, tecnologia da informação, inclusive os call centers, mas excluiu
o setor de transportes. Na Europa, o
custo da tarifa gira entre 3 a 5 euros, dependendo do modal, mas o usuário paga

apenas 1/3 desse valor. O restante é pago
pelo Estado em forma de subsídio.
Na América do Sul, em vez de subsídio, a
opção foi pela desoneração das tarifas. Em alguns casos, parte do imposto sobre a gasolina
permanece no município e se transforma em
verba destinada à infraestrutura do transporte, como os corredores exclusivos. A carga
tributária é reduzida, o diesel é mais barato e
a tarifa fica em média 30 a 40% mais barata
que as brasileiras.
Sem os subsídios europeus, sem a desoneração dos países sul-americanos e com a
socialização invertida, onde os descontos
e as gratuidades devidas pelo Estado são
custeados pelos usuários pagantes, temos no
Brasil uma tarifa incompatível com a renda da
população. Predomina a falsa ideia de que
as gratuidades penalizam a empresa operadora, quando na verdade elas entram
no cálculo tarifário e encarecem o ticket
cada vez mais. Há um obstinado incentivo

Esforço e dedicação ao trabalho
ao transporte individual, carros e motos, e uma
teimosa resistência em contemplar o transporte
coletivo com o mínimo de incentivo. Chega-se
ao absurdo de ver o óleo diesel utilizado no
transporte de pessoas e cargas subsidiar a
gasolina que serve os veículos de passeio.
Muitos municípios, como é o caso de Joinville, já
fizeram sua parte reduzindo o ISS e iniciando a
criação de corredores. O Estado e a União continuam surdos aos apelos. Assim, o diesel que
nos anos 90 contribuía com 7% nos custos da
tarifa, hoje representa cerca de 18%. Um ônibus
de piso baixo, compatível com os mais modernos conceitos do transporte coletivo, custa, por
excesso de tributos, 50% a mais que um veículo
convencional. É utópico pensar que os sistemas de transporte se tornem mais atraentes
e competitivos sem uma política que mire na
melhoria dos veículos, na prioridade no trânsito
e na redução das tarifas.
Moacir Bogo
diretor geral da Gidion

Promovidos/mudança de categoria
JANEIRO
GIDION

CARGO ANTERIOR

CARGO ATUAL

Acácio José da Silva *

Motorista veículo leve

Motorista

Adecir Santos Elias

Especialista financeiro

Controller

Adir Nilton Dias

Motorista veículo leve

Motorista

Altair Silveira Junior

Auxiliar de lubrificador

Lubrificador

Daniel Rossweiler *

Motorista veículo leve

Motorista

Diogo da Maia

Assistente de supervisor

Controlador Operacional

Jackson Ragel Correa

Assessor superv. oper. urbano

Analista de Sistema

Jeverson Andre Grein

Motorista veículo leve

Motorista

João Gomes da Silva

Motorista veículo leve

Motorista

Joel Gambirazi *

Manobrista

Motorista

Paulo Roberto Vriesman

Motorista veículo leve

Motorista

Reinaldo Akira Nakazato *

Motorista veículo leve

Motorista

Rodson Lucas Dreves

Motorista veículo leve

Motorista

Verdes Mares

CARGO ANTERIOR

CARGO ATUAL

Adriano Alexssander da Luz

Motorista rodoviário

Controlador operacional

Claudio Alino Volkmer

Motorista

Motorista rodoviário

Ivo Antonio Farias

Auxiliar de operações

Controlador operacional

Laudeir Aparecido Marmol Ribeiro

Motorista veículo leve

Motorista rodoviário

Marcos Fernando de Almeida

Emissor de passagens

Motorista veículo leve

Mais
responsabilidades
O jovem Diogo Da Maia, promovido a controlador operacional na Gidion, é decidido e
ciente de suas responsabilidades. A experiência como assistente de supervisão tem
lhe auxiliado a desempenhar as funções no
novo cargo. “Procuro trabalhar certinho,
atender bem aos clientes e conversar com
os motoristas sempre.”
Além da promoção, Diogo está satisfeito
com a empresa pelas condições de trabalho
que oferece e pelas oportunidades de crescimento. “A Gidion é uma empresa grande
e está sempre crescendo. Estou atento a
novas oportunidades.”

Sérgio Debarba, motorista de fretamento da
Verdes Mares, é o Profissional do Mês em fevereiro. Perguntado sobre o que tem feito para
ter se destacado, Sérgio disse que se esforça
para cumprir bem as atividades relacionadas
ao seu trabalho. “É claro que sempre temos
como melhorar e aprender coisas novas que
contribuem com o nosso desempenho profissional. Estou aberto a críticas e as recebo como

incentivo para crescer”, assinala.
Há quase três anos na Verdes Mares, Sérgio
a considera uma das melhores em que já trabalhou. Destaca o ambiente, o suporte que
recebe para executar sua função de motorista,
os benefícios oferecidos, o horário, entre outros
fatores. “Eu faço a minha parte, executando
minhas funções de forma a atender às expectativas da empresa.”

Curtas

Dia da Mulher
no Terminal

Linhas universitárias
com Wi-Fi

Indique
profissionais

Para homenagear as mulheres, a Gidion promoverá o Dia da Mulher no Terminal, com dicas de
beleza e de cuidados com a saúde. Durante o
dia 8 de março, uma equipe estará nos terminais
Itaum e Sul. Entre as atividades estão previstas
demonstrações de automaquiagem, aferição
de pressão arterial e distribuição de folders com
informações sobre saúde. O Dia da Mulher no
Terminal conta com a parceria da Drogaria Catarinense e as empresas Vult Cosmética e Medley
Medicamentos.
O evento será dia 8 de março, das 8 às 11h30
e das 14h30 às 17h30, simultaneamente nos
terminais Sul e Itaum.

A partir de 27 de fevereiro, os
clientes de três linhas universitárias da Gidion poderão ter acesso
à internet através de rede Wi-Fi.
Como as linhas funcionam somente no horário
de aula, os ônibus estarão circulando em outras
linhas durante o dia, permitindo que os demais
clientes também usufruam do serviço.
Linhas que terão Wi-Fi
0022 – Sul/Campus
0305 – Itaum/Campus
0306 – Itaum/Campus via Guanabara
Os carros com Wi-Fi estarão identificados.

A Gidion e a Verdes Mares estão sempre
oferecendo vagas para profissionais que
buscam oportunidade no mercado de
trabalho. O colaborador da empresa pode
indicar amigo ou familiar que esteja habilitado às vagas oferecidas. Para isso basta
procurar o RH ou os sites das empresas
para saber quais as
vagas disponíveis
e encaminhar currículo ou solicitar
ficha cadastral para
preenchimento.

Passeio ao Unipraias

Projetos 2012
Os diretores Moacir Bogo e Alcides Bertoli
estiveram reunidos com gestores e lideranças da Gidion e Verdes Mares para alinhar os

projetos e ações planejadas para 2012. O
encontro aconteceu dia 31 de janeiro, no
auditório.

No aniversário de Joinville, dia 9 de março, a Gidion e a Verdes Mares promovem
um passeio para o Parque Unipraias, em
Balneário Camboriú. Os colaboradores
interessados em participar da excursão
devem confirmar até o dia 29 de fevereiro junto ao setor de Operações, com
Michele.

*Colaboradores promovidos que passaram pela Escola de Motoristas
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Colaboradores apresentam ideias para
ambiente mais limpo

Meio ambiente não combina com graxa.
Esse foi o tema central da palestra do
diretor geral Moacir Bogo, proferida aos
profissionais das áreas de manutenção da
Matriz, Itaum e Verdes Mares. Com citação
de frase de Chico Xavier “Ambiente limpo
não é o que mais se limpa e sim o que menos se suja.”, Bogo lançou um desafio aos
colaboradores: transformar as oficinas, que
já são exemplos para muitas empresas, em
modelo de gestão nos quesitos eficiência,
organização, limpeza e proteção ao meio
ambiente. “A Gidion é referência nacional e
regional pela suas práticas e gestão e quer
continuar sendo assim, por isso sempre se

renova e adota novas práticas. Meio ambiente
não combina com óleo e graxa”, enfatizou.
Para buscar essa transformação, a empresa
lançou o concurso “Melhores Ideias para
evitar óleo e graxa no chão”. Os colaboradores apresentaram 56 sugestões. A ideia
vencedora, apresentada pelo colaborador da
Matriz Odair dos Santos, propõe a realização
de reuniões semanais entre os integrantes
das equipes para falar sobre a importância
da limpeza e da organização. “O ser humano aprende fácil e também esquece fácil.
Com as reuniões, o assunto será retomado
constantemente e será possível avaliar o
desempenho da equipe.”

Ideais premiadas e que serão implantadas
1º lugar
Reuniões semanais – Odair dos Santos –
prêmio Bicicleta Motorizada (usada)
2º lugar
Revisão preventiva – Agnaldo
Luchterberg (Itaum) e Bruno da Silva
Martins (Verdes Mares) – prêmio R$
200,00

Ler para aprender
O colaborador Adão Steffen é leitor
assíduo desde criança. O hábito de leitura vem de família. Ele gosta tanto que
resolveu disseminar sua preferência,
sugerindo a criação da Frase da Semana
para ser colocada nos murais da empresa. A ideia foi aceita e, a partir de
março, os colaboradores poderão enviar
suas sugestões de frases pelo e-mail
marketing@gidion.com.br com o nome
completo e matrícula, e o nome do autor
da frase. A primeira frase a ser fixada nos
murais é sugestão dele.
Adão gosta de ler, especialmente livros
sobre espiritualidade. “Os livros, além de
nos ensinar muito, nos levam a pensar,
a meditar. Por isso pensei em dividir o
meu hábito com os colegas.” Entre os
últimos livros que leu, Adão indica a obra
do Pe. Marcelo Rossi “Ágape”. No livro
o sacerdote tece suas reflexões sobre
passagens do Evangelho de São João e
convida o leitor a enveredar por inspiradas orações.

“Basta um instante
para forjar um
herói, mas é preciso
uma vida inteira
para formar um
homem de bem”.

3º lugar
Kit de limpeza – Ana Maria Rodrigues
(Matriz), Carlos Eduardo Pereira (Matriz),
Emerson Marcelo Silva (Itaum) e Rafael
Farias Ledoux (Matriz)
prêmio R$ 150,00
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Pesquisa de clima apresenta
sugestões de melhoria
A Pesquisa de Clima Organizacional realizada entre
os colaboradores pela Gidion e Verdes Mares no
mês de novembro de 2011 aponta caminhos para
proporcionar melhores condições de trabalho. A
pesquisa é feita a cada dois anos desde 2003 e
os resultados são analisados para a elaboração do
plano de ações que são implementados a curto,
médio e longo prazos.
Neste ano, 454 colaboradores responderam à
pesquisa que apontou o índice médio de satisfação de 7,9. O bom ambiente de trabalho é
apontado por 87,2% dos entrevistados que consideram que o relacionamento entre os colegas
de trabalho é muito bom.

Satisfação do Cliente
Mais de 91% dos entrevistados reco
nhecem as políticas da empresa e sabe
m que
o trabalho é voltado principalmente
para
a satisfação do cliente. Isso mostra
que a
preocupação com satisfação dos clien
tes
é constante na empresa.

P. Brulat
Frase da Semana indicada
por Adão Steffen

4º lugar
Estrutura e Garagem – Carlos Pereira
(Matriz) e Ezequiel Alves Dias (Itaum) prêmio R$ 100,00
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Capacitação de lideranças
A pesquisa de clima aponta um índice de satisfação de
77,6% no quesito aprovação de gestores/lideranças.
Houve um acréscimo de 2% neste indicador em relação
ao ano anterior. O número não representa o percentual
esperado e, para melhorá-lo, será intensificado o Programa de Capacitação de Lideranças da Gidion e Verdes
Mares. O Programa foi criado a partir dos resultados
da Pesquisa de Clima de 2009. Em 2012 e 2013, os
investimentos em treinamentos para capacitação e
desenvolvimento de pessoal terão um acréscimo de
75%, comparado ao valor investido em 2011. “Os
resultados dos programas de capacitação de lideranças
são mais complexos e por isso tendem a apresentar
resultados mais perceptíveis a médio e longo prazos”,
destaca Adriane Hasse, coordenadora de RH

Meio ambiente
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Colaboradores em curso sobre a importância de preservar o meio ambiente realizado em agosto de 2011

A pesquisa demonstrou que 94,4% dos colaboradores reconhecem as políticas voltadas
ao meio ambiente. Este dado revela que a
empresa também promove um aculturamento
dos colaboradores para as questões ambientais, estimulando-os a ter boas práticas.

Liberdade de expressão
Os colaboradores apontaram a liberdade de
expressão como fator positivo no ambiente
da empresa, com um crescimento de 9,6%
com relação ao último levanta mento. De
acordo com Adriane Hasse, graças ao estímulo da Gidion e Verdes Mares, as pessoas
têm express ado mais seu ponto de vista,
o que confirm a a gestão descent ralizada ,
participativa e transparente praticada pela
empresa.

Plano de carreira
pesquisa
Uma das questões abordadas na
fação é a
satis
de
or
que registrou índice men
estudo
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