Convite na hora certa

Frase da Semana

O perfil e a formação profissional, aliados ao
crescimento da empresa e à evolução da área
de tecnologia, geraram uma nova oportunidade
para Jackson Ragel Correa. Ele passou a integrar
a equipe de TI (Tecnologia da Informação) do
grupo, na função de analista de sistemas no final
do ano passado. Na Gidion há 20 anos, oito dos
quais na área de Operações, Jackson formou-se
no curso Sistema de Informação em 2007 para
ampliar sua formação em TI, já que é técnico em
informática. O convite para integrar a equipe veio
na hora certa. A Gidion é a única empresa na qual
Jackson trabalhou. “A Gidion está no meu sangue.
Busquei a formação em TI porque sempre gostei
e o conhecimento me ajudava a exercer o cargo anterior. Com o crescimento do grupo, a demanda
aumentou e a equipe também. Tudo tem seu momento certo para acontecer, mas temos de estar preparados.” As novas perspectivas profissionais também geram novas necessidades. Por isso, Jackson já
está fazendo um novo curso, o de Gestão de Projetos, oferecido pela empresa.

Os murais aguardam suas sugestões.
Participe da promoção Frase da Semana enviando suas sugestões de frases
pelo e-mail marketing@gidion.com.br
com o nome completo, matrícula e o
nome do autor.
A frase escolhida será fixadas nos
murais da empresa.
“Só existem dois dias no ano que nada
pode ser feito. Um se chama ontem e
o outro se chama amanhã, portanto
hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver.”
(autor: Dalai Lama)

Enviada por Rodrigo Ribeiro, supervisor
de vendas do Terminal Central

Sustentabilidade

Consumo consciente de água
O Dia Mundial da Água é celebrado no
dia 22 de março. A Gidion preocupa-se
diariamente com o uso racional por meio
do seu sistema de captação e de tratamento que resulta numa recuperação de
3,5 milhões de litros de água por mês.
A empresa tem um importante papel na
conscientização da população e de seus
colaboradores no que diz respeito ao meio
ambiente. Além de estimular o consumo
consciente, as ações implementadas têm
estimulado também os colaboradores.
Sinézio de Oliveira, encarregado de
Manutenção do Itaum, levou a ideia da
Gidion para sua casa e hoje mantém um
reservatório de água captada da chuva
para irrigar sua horta e lavar as calçadas
e o carro.
O reservatório tem capacidade de armazenar dois mil litros de água, o que
proporciona para a família uma economia
de 10 mil litros de água na conta mensal
de água. Além disso, colabora com o meio
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Novos ônibus no transporte coletivo
Entraram em circulação 12 novos ônibus
no transporte coletivo urbano de Joinville
(de um total de 14 encomendados, sendo
8 da Gidion). Os veículos de piso baixo,
que se enquadram perfeitamente na lei
da acessibilidade, foram adquiridos em
novembro do ano passado pelas empresas
Gidion e Transtusa e passam a integrar a
frota municipal a partir desse mês.
A compra, realizada conforme determinação da Prefeitura, foi feita junto ao
fabricante de Joinville, a empresa Busscar.
Os motivos principais desta decisão levam
em conta a ótima qualidade do veículo
fabricado e o incentivo ao emprego e
renda do trabalhador joinvilense. Com esta
aquisição, 72% das viagens passam a ser
realizadas com veículos acessíveis, sendo
26 ônibus de piso baixo (8% da frota operante) e 164 com elevador. Os carros são
montados sobre chassi Volkswagen modelo 17260 EOT V-Tronic (motor traseiro),
com rebaixamento e carrocerias modelo
Urbanuss Pluss LOW ENTRY (piso baixo),
fabricados pela Busscar, considerados os
mais modernos da categoria.

Características
técnicas dos veículos

Acessibilidade

n Chassi Volkswagen modelo 17260 EOT V-Tronic
(motor traseiro)
n Carroceria Busscar – modelo Urbanuss Pluss LOW
ENTRY (piso baixo)
n Suspensão a ar
n Câmbio automatizado (modelo V-Tronic)
n Sistema de renovação do ar que reduz em média
5º C a temperatura interna do veículo
n Motor eletrônico de 260 cv versão EURO III
n Capacidade de 93 passageiros – 5 passageiros /m2

n Piso baixo nas portas dianteira e central
n Rampa de acesso para cadeirantes na
porta central (operação mais fácil e ágil
que o elevador)
n Sistema de ajoelhamento (reduz em 6
centímetros o primeiro degrau de cada
porta)
n 20% dos assentos (6) para usuários
com dificuldades de locomoção

Novos veículos no fretamento

ambiente, pois deixa de utilizar água potável
para outras finalidades que não para o consumo. “Observei que a instalação era fácil e
o investimento baixo. Penso em ampliar o

O serviço de fretamento da Gidion também renovou a frota. Neste mês de março foram adquiridos
13 ônibus rodoviários, Spectron 350, Chassis
VW 17230, com 48 lugares e equipados com ar
condicionado. O objetivo da renovação é oferecer conforto e tranquilidade para os clientes do
serviço de fretamento. Além dos ônibus, também
foram adquiridos mais duas vans para ampliar a
oferta de soluções de transporte, prestando atendimento a empresas de Joinville e região.

sistema, de forma que possa utilizar a
água captada também para os banheiros
e para lavar roupas, já que a água é de
excelente qualidade”, explica Sinézio.
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Parte do novo lote foi exposta no
Expocentro Edmundo Doubrawa, no dia do
aniversário da cidade, 9 de março
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Promovidos/mudança de categoria

Qualidade de Vida

Artigo
Fevereiro

Renovação
No início de cada ano letivo, compartilhamos
com nossos filhos pequenos a alegria de estar
encarando uma nova etapa. A ansiedade começa
na compra do material escolar, na preparação da
mochila e ao imaginar quem serão os colegas e
os professores. No final do primeiro dia de aula,
nem conseguimos entender todas as novidades
que nos relatam, tamanha é a rapidez ao falar
para contar tudo. Ficamos felizes, mas podemos
ir além. Aprender o quanto é motivador encarar
novos desafios. As crianças também sentem um
frio na barriga, mas seguem em frente porque
querem crescer e logo ser “gente grande”, como
os pais e os professores que servem de modelo
para elas.
Assim como as crianças, as empresas passam
continuamente por mudanças e novos desafios.
A comunidade de Joinville também comemorou;
afinal, completou 161 anos, motivo de alegria
para todos os moradores. A data foi celebrada com
vários eventos. Entre eles a exposição de parte
dos 14 novos ônibus no transporte coletivo urbano, oito deles adquiridos pela Gidion. Com isso,
os clientes continuam desfrutando de conforto
e segurança ao utilizar o serviço de transporte
urbano. O principal diferencial dos novos ônibus
é que eles são fabricados com 100% de acessibilidade, propiciando fácil acesso e agilidade no
embarque e desembarque. Além disso, 20% da
capacidade dos assentos são destinados às pessoas com deficiência, idosos, obesos, gestantes
e mães com crianças de colo, o que supera a
exigência da legislação, que é de 10%. Oferecem
também assentos mais confortáveis para essas
classes de passageiros.
A frota do fretamento da Gidion também está
renovada com a compra de 13 novos ônibus e
mais duas vans. A aquisição faz parte da política da
empresa, de sempre oferecer o melhor serviço.

Gidion
Amarildo Gonçalves
Eliel de Souza Fagundes *
José Oladir de Oliveira *
Marcos Luis Ferreira da Silva
Odair Alexandre Felippe
Reinaldo Freitas *
Sergio Adriano Domingo

Cargo anterior
Motorista veículo leve
Ajudante de serviços
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve

Cargo Atual
Motorista
Motorista veículo leve
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista

Verdes Mares
Alessandro Lopes Pinheiro *
Cleber Soares de Souza
Fabricio L. A. do Nascimento
Henrique Silva de Chaves *
Jerry Lucio Pinto
Paulo Henrique Ferrari Doin

Cargo anterior
Motorista veículo leve
Cobrador urbano
Cobrador urbano
Cobrador rodoviário
Motorista
Cobrador urbano

Cargo atual
Motorista
Cobrador rodoviário
Cobrador rodoviário
Motorista veículo leve
Motorista rodoviário
Cobrador rodoviário

Fique atento e faça alongamentos quando
sentir cansaço.
n Para cada incômodo sentido, é necessário dar
uma pausa e realizar alongamentos específicos na região afetada.
n A pausa com movimento realiza ativação
da circulação sanguínea, evitando o formigamento dos membros superior e inferior e
dormências, descomprime as articulações,
oxigena o cérebro, reduz o estresse e a fadiga
muscular durante o período de trabalho.
n Aliviando o desconforto, aumenta a concentração no trabalho.

Curtas

Atenção no trânsito
O motorista da Verdes Mares Jerry Lucio Pinto
mudou sua rotina de trabalho e está feliz com a
promoção para motorista rodoviário. Com isso,
passou a fazer diariamente o trajeto São Francisco
do Sul/Joinville. O trajeto mudou, mas os cuidados
no exercício da profissão que desempenha há mais
de 10 anos não mudam. “Estava esperando essa
oportunidade, por isso estou muito satisfeito. A
Verdes Mares é a melhor empresa em que já trabalhei. Temos as melhores condições de trabalho.”

Mulheres no Terminal
As mulheres que circularam pelos terminais Itaum e Sul no dia 8 de março foram homenageadas com dicas de beleza e com demonstrações de automaquiagem. Também tiveram
oportunidade de aferir a pressão arterial e receberam informações sobre saúde.
O Dia da Mulher no Terminal contou com a parceria da Drogaria Catarinense e a empresa
Vult Cosmética.

n O alongamento, além do alívio, previne doenças provocadas por movimentos repetitivos
ou expostas a um estresse contínuo.
n O alongamento pode ser feito durante o
expediente, sem necessitar de vestes adequadas ou sair do seu setor.

Recursos Humanos

Os trabalhadores com renda mensal de até R$ 915,05 têm direito ao salário família para auxiliar
no sustento dos filhos de até 14 anos ou inválidos. De acordo com a Portaria interministerial
nº 2 de 6 de janeiro de 2012, o trabalhador tem direito à cota do salário-família no valor
de R$ 31,22 ou de R$ 22,00, conforme tabela salarial. Para garantia do recebimento deste
benefício, informamos o prazo para entrega dos documentos no Setor Pessoal.

Data de Entrega

Documentos Necessários

25/05/2012

n Comprovante de frequência escolar do (a) filho (a),
entre 6 e 14 anos de idade.
n Apresentação da Carteira de Vacinação obrigatória para
filhos até 5 anos de idade.
n Comprovante de frequência escolar do (a) filho (a),
entre 6 e 14 anos de idade.

A falta de comprovação de frequência escolar ou vacinação obrigatória, dentro dos períodos
demonstrados acima, suspenderá o benefício do salário família.

Processo
Seletivo Premiado
“INDIQUE UM AMIGO
E GANHE $$”
Para cada indicação aprovada, você receberá
R$100,00.
Vagas Disponíveis para Indicações
n Ajudante de Serviços
n Assistente de Supervisão
n Cobrador Rodoviário
n Cobrador Urbano
n Motorista de Ônibus

Salário família: fique atento!

23/11/2012

2

A Gidion mantém o programa de Ginástica Laboral, realizada no local de trabalho, para estimular
o corpo a contrapor a ausência de movimentos
e para corrigir posturas incorretas no local de
trabalho.
Mesmo assim, durante o expediente de trabalho
é comum, em meio a tantas atividades, esquecer
a forma correta de se sentar, de manter as pernas
no solo, como posicionar o mouse e o teclado do
computador, entre outros objetos do ambiente
laboral. Além de cansativo, não corrigir a postura
e permanecer estático por períodos longos pode
acarretar lesões.

*Colaboradores promovidos que passaram pela Escola de Motoristas

CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA SALÁRIO FAMÍLIA

Alcides Bertoli
Diretor
de Operações

A importância do alongamento

CONSULTE O REGULAMENTO!
Mais informações: setor de RH e nos regulamentos nos murais.

Passeio
ao Unipraias
Colaboradores da Gidion e
da Verdes Mares participaram do passeio para o Parque Unipraias, em Balneário
Camboriú. O passeio aconteceu no dia 9 de março,
aniversário de Joinville.
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n 20% dos assentos (6) para usuários
com dificuldades de locomoção

Novos veículos no fretamento

ambiente, pois deixa de utilizar água potável
para outras finalidades que não para o consumo. “Observei que a instalação era fácil e
o investimento baixo. Penso em ampliar o

O serviço de fretamento da Gidion também renovou a frota. Neste mês de março foram adquiridos
13 ônibus rodoviários, Spectron 350, Chassis
VW 17230, com 48 lugares e equipados com ar
condicionado. O objetivo da renovação é oferecer conforto e tranquilidade para os clientes do
serviço de fretamento. Além dos ônibus, também
foram adquiridos mais duas vans para ampliar a
oferta de soluções de transporte, prestando atendimento a empresas de Joinville e região.

sistema, de forma que possa utilizar a
água captada também para os banheiros
e para lavar roupas, já que a água é de
excelente qualidade”, explica Sinézio.
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Parte do novo lote foi exposta no
Expocentro Edmundo Doubrawa, no dia do
aniversário da cidade, 9 de março
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