IMPRESSO

Homenagem

Pronto para novos desafios
Adair da Silva Passos (nono da esquerda para a
direita), supervisor técnico de negócios, recebeu
uma homenagem de despedida dos colegas da
Gidion. Depois de trabalhar mais de 20 anos na
empresa, Adair decidiu encarar novos desafios no
mercado de trabalho. “Comecei a me entender
como gente na Gidion, onde comecei a trabalhar
com 13 anos. Toda a experiência profissional
que tenho adquiri aqui, única empresa na qual
trabalhei. Aprendi a respeitar e ser respeitado”,
relata Adair. Além das amizades que conquistou,
Adair também destaca o incentivo que recebeu
para estudar e construir uma carreira profissional.
“Trabalhar na Gidion foi uma grande experiência
de vida. Agradeço a todas as pessoas com as
quais trabalhei.”

Informativo das empresas Gidion e Verdes Mares
Julho/2012 - Nº 164

Unidos ainda mais pela profissão de motorista
Para fazer uma homenagem aos motoristas, que têm seu dia celebrado em
25 de julho, a edição do TransNotícias mostra histórias de algumas pessoas da
mesma família que escolheram esta profissão e trabalham juntos na Gidion.

Saúde

Fique longe das doenças de inverno
No inverno aumenta a incidência de casos de doenças respiratórias. O vírus da gripe transmite-se
pelo ar, de pessoa para pessoa, através de
gotículas de saliva de um indivíduo doente, sobretudo através da tosse e dos espirros, mas
também por contato das mãos com objetos e/ou
superfícies contaminados.
Para prevenir e evitá-las, de acordo com as normas
e orientações dos serviços de vigilância sanitária,
recomenda-se cuidados simples, mas eficazes:
“É importante manter as janelas abertas e os ambientes arejados. Além de manter o ambiente mais
agradável, evita a proliferação de doenças contagiosas. A manutenção de uma boa alimentação é
fundamental para aumentar a imunidade física.
Os cuidados com a higiene devem ser intensificados para evitar o contágio por vírus, principalmente
ao circular em ambientes públicos”.

O que fazer em caso de gripe e resfriado
• Cubra a boca e o nariz com um lenço descartável
ao espirrar ou tossir, desprezando-o no lixo
• Mantenha as mãos limpas, lavando-as com água
e sabão sempre que possível. Na rua, o ideal é
carregar álcool em gel
• Em caso de doença febril com tosse, calafrios,
mal-estar, dores de cabeça, dores no corpo e
garganta e dificuldade respiratória, o melhor é
procurar o médico e evitar sair de casa
• Mantenha-se afastado das pessoas e só tome
medicação com prescrição médica.

Parceria que dá certo De pai para filho

Boas referências

Claudio Volkmer é motorista da Verdes Mares há 5 anos e convenceu o irmão Wilson a
também trocar o caminhão pelo ônibus para
ter uma vida mais sossegada e estar mais
perto da família no dia a dia. O irmão aceitou
o conselho e está feliz pela escolha. “Valeu
a pena ouvir o conselho. É outra vida. Aqui
o trabalho é em equipe, se trabalha um por
todos e todos por um”, destaca Wilson.
Agora os dois irmãos constroem um sobrado
em conjunto. “Enquanto um trabalha o outro
segue na construção, já que trabalhamos em
horários diferentes”,conta Claudio.

O motorista Paulo Alflen sugeriu que seu filho
Gilson fizesse a carteira de habilitação para
dirigir ônibus. Com carteira pronta, foram
até a Gidion para que ele se candidatasse
a uma vaga de motorista. A contratação foi
imediata. Gilson fez o curso na Escolinha
de Motoristas e está contratado há 2 anos.
“Eu gosto da profissão e sabia que o Gilson
gostava de dirigir. Estou feliz porque ele está
num trabalho e numa empresa muito bons”,
diz Paulo.
“O fato de meu pai estar na empresa há mais
de 10 anos ajudou”, pondera Gilson.

FONTE:
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Laços familiares fortalecidos
Élcio Ramos decidiu parar de dirigir caminhão e ser motorista de
ônibus. Na Gidion foi contratado para o Transporte Eficiente há
5 anos. Convenceu o irmão Oseas a seguir o mesmo caminho, o
que ocorreu há 3 anos. Ele também foi trabalhar como motorista
no Transporte Eficiente. Há 2 anos, indicou o primo Donizete a se
candidatar a uma vaga também, já que ele estava trocando a categoria da carteira de habilitação. Hoje os três trabalham juntos.
Além de fortalecer os laços familiares pela convivência e afinidade profissional, os três motoristas são unânimes: o trabalho no
Transporte Eficiente é uma lição de vida todos os dias.
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Magnus Particheli era garoto e gostava de
viajar com o pai Américo, motorista. Seu
primeiro emprego foi de cobrador, junto
com o pai, quando moravam na região Oeste de Santa Catarina. Adulto e morando em
Joinville, Magnus fez habilitação para dirigir
ônibus e veio trabalhar na Gidion há 9 anos,
junto com pai que já estava na empresa, há
13 anos. “Magnus sempre gostou de me ver
trabalhar como motorista, isso o incentivou
a seguir a mesma profissão”, conta Américo.
“Eu gosto da profissão e de trabalhar com
meu pai, um ajuda o outro”, relata Magnus.

Artigo

Homenagem por
merecimento
A profissão de motorista é a
principal responsável pelo negócio
da empresa. A partir dela, todas
as áreas estão estruturadas para
dar condições e sustentação ao
seu desempenho. Neste mês,
comemora-se o Dia do Motorista,

Promovidos/mudança de categoria
Profissional do Mês
JUNHO
Clemir Pereira Batista
Cleverson Augusto da Silva Ferreira
Flavio Isaías da Silva
Francisco Carlos Braz da Silva
Italo Stedile
Jailton Junior Krobbel
Osmar Souza Hempkemaier*
Paulo Cardoso
Ronilso Borges de Jesus
Valci Grimm

motorista
assistente de supervisor
motorista veículo leve
motorista
assistente de supervisor
motorista veículo leve
motorista veículo leve
motorista veículo leve
motorista veículo leve
motorista veículo leve

instrutor operacional
controlador operacional
motorista
instrutor operacional
controlador operacional
motorista
motorista
motorista
motorista
motorista

José de Paula Ferraz
Laudecir Soares*
Thiago Dionatan Franco de Lima
Vergilio Machado Cidral Neto

motorista
cobrador urbano
cobrador urbano
ajudante de serviços

motorista rodoviário
motorista veiculo leve
cobrador rodoviário
auxiliar de almoxarifado

que recebe uma homenagem
com a matéria de capa, em que
destacamos profissionais que
escolheram seguir juntos na
família e também no dia a dia
da empresa. Para nós é motivo
de orgulho saber que indicam a
Gidion ou a Verdes Mares para
seu filho ou irmão trabalhar, pois
sempre queremos o melhor para
os nossos familiares.
O grupo incentiva a indicação
porque preza pelo ambiente
familiar e de cordialidade
no ambiente de trabalho.
Consideramos a empresa uma
grande família, que trabalha em
equipe com objetivos alinhados.
A valorização e o reconhecimento
dos profissionais que trabalham
conosco também serão
externados efusivamente nos

*Colaboradores promovidos que passaram pela Escola de Motoristas

É preciso estudar
De olho em novas oportunidades na Verdes
Mares, Vergílio Machado Cidral Neto se
candidatou à vaga de auxiliar de almoxarifado e foi aprovado. Há 3 anos como
ajudante de serviços, Vergílio ficou feliz
com a promoção e já está participando do
curso de formação de lideranças promovido pela empresa, porque pretende estar
preparado para exercer novos desafios.
“Para crescer profissionalmente é preciso
estudar. Por isso penso em fazer um curso
superior. Temos exemplos de colegas nossos que receberam novas oportunidades na
Verdes Mares e que servem de estímulo”,
destaca Vergílio.

próximos meses, quando serão
realizadas as duas festas Zero
Acidente, uma dia 25 de agosto e
a outra no dia 1° de setembro.
Parabéns aos motoristas, que,
juntamente com todas as áreas
de apoio, fazem a empresa crescer
e oferecer novas oportunidades
de trabalho.
Alcides Bertoli - Diretor Geral
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Solução com criatividade
No total, Osni M. Schulze já trabalhou na Gidion mais de 15
anos na função de latoeiro. O empenho, criatividade e dedicação ao trabalho se destacam entre os gestores e colegas e
por isso é o profissional do mês de julho.
Osni encara o reconhecimento com naturalidade. “Gosto do
meu trabalho e procuro fazer bem feito. Gosto de ônibus,
principalmente. Fico feliz que meu trabalho seja visto pelas
outras pessoas e reconhecido.“
Osni conta que não tem rotina no seu trabalho. Cada dia é um
novo desafio que exige soluções para deixar os ônibus impecáveis. E, como sempre, tem soluções criativas e caprichadas.

Comunidade

Desembarque seu talento
Depois de passar
pelos terminais de
ônibus durante as
seletivas, os vencedores do Desembarque seu Talento
foram escolhidos no
dia 16 de junho, em
evento na Praça da
Bandeira, durante
transmissão ao vivo
no Jornal do Almoço da RBS TV. Os
candidatos das três
categorias (música,
dança e variedades) foram escolhidos por um júri técnico.
A Gidion e a Transtusa, apoiadoras do evento, promovido pela RBS
Joinville, acompanharam todas as etapas que escolheram os melhores candidatos. Na foto, Alcides Bertoli, diretor geral da Gidion, entrega a premiação
aos vencedores da categoria dança, Hemellyn Felipe e Darlan da Silva.

Estudantes ganham
prêmio por participação

Comde aprova transporte coletivo

O Programa Cidadania em Trânsito sorteia mensalmente um prêmio entre os participantes do mês. Os ganhadores de maio e junho foram os estudantes Ivo Luan (Escola
Municipal Vereador Arinor Vogelsanger) e Janaina Pelens (Escola Municipal Professor
Bernando Tank). O programa tem a participação de estudantes de 4º ano do ensino
fundamental da cidade. A iniciativa pretende educar as crianças para um trânsito mais
humano e seguro e conscientizá-las sobre as vantagens do uso do transporte público
para a sustentabilidade das cidades.

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Comde),
acompanhado pela equipe de reportagem da RBS, fez um novo teste para
verificar se as empresas do transporte coletivo de Joinville estão cumprindo
a legislação referente à acessibilidade. A vistoria foi realizada com utilização
de quatro ônibus, da zona Sul à zona Norte, passando pelo terminal central.
O presidente do Comde, Sérgio da Silva, que é cadeirante, não encontrou
nenhuma dificuldade. Todos os motoristas envolvidos aplicaram os conhecimentos e a operação foi um sucesso. Não houve espera pelo ônibus acessível,
já que as linhas são servidas por ônibus com elevador e piso baixo.

Curtas

Agradecimento
O gerente do Sesc de Joinville, Adriano Koenig Pessoa, enviou
correspondência à diretoria da Gidion para agradecer o apoio da
empresa ao evento Dia do Desafio. O evento mobilizou neste ano
205.022 pessoas, que praticaram algum tipo de atividade física.
“Obrigado por aceitar o desafio de 2012 e colaborar com este
evento. Esperamos que novas parcerias frutifiquem, mantendo
essa boa relação com a sociedade”, destaca a correspondência.

Campanha do Agasalho
A Gidion participa mais uma vez da Campanha do Agasalho
– Aqueça uma Comunidade – promovida pela RIC Record. A
campanha já arrecadou neste ano mais de quatro mil peças entre roupas, calçados e cobertores doados pelos colaboradores e
clientes do transporte coletivo.
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