Profissional do Mês

Processo Seletivo Premiado
contrata 16 pessoas
O Processo Seletivo Premiado promovido pelas empresas
Gidion e Verdes Mares, de março a junho, recebeu 25 indicações que resultaram em 16 contratações efetivadas. Uma
dessas indicações foi feita pelo motorista Osni Rodrigues, que
trabalha há 19 anos na Gidion. Ele indicou Adenilson de Lara.
Sua indicação está contribuindo
No mês de
para que o colega realize um
outubro mais nove
sonho: ser motorista de ônibus.
colaboradores
Ele trabalhava como operador
receberam o valor de
de empilhadeira em uma grande
R$ 100,00 como
empresa e não hesitou em se
premiação
por suas
candidatar a uma vaga. “Passei
indicações.
pela Escola de Motorista, fiz os
testes e fui contratado em junho. Sempre gostei de trabalhar
em contato com as pessoas e ser motorista era um sonho.”
Osni já havia indicado outras pessoas para trabalhar na empresa. “Quando soube da promoção, lembrei do Adenilson porque
o conhecia bem, sabia do interesse pela profissão e deu certo.”

Informativo das empresas Gidion e Verdes Mares
Novembro/2012 - Nº 168

Dedicação ao trabalho
Motorista de fretamento
e de linhas urbanas de São
Francisco do Sul, Wanderlei
Francischetti é o profissional do Mês. Sempre prestativo e dedicado ao trabalho
na Verdes Mares, Vanderlei
ficou feliz e mais animado
ao saber que seu trabalho
está sendo reconhecido
pelos coordenadores da
empresa. “Sempre quis essa
profissão, gosto de ser motorista e procuro fazer tudo certinho.
Esforço-me para fazer minhas atividades da melhor maneira
para a empresa.”
Vanderlei, há um ano na Verdes Mares também está satisfeito
com o ambiente de trabalho e com o relacionamento com os
colegas. Quando não está trabalhando, gosta de estar com a
família e cuidando das coisas de casa.

Segurança

Nova Cipa do Itaum

Osni Rodrigues com o colega indicado, Adenilson de Lara

Quem indicou
José Bento Oliveira - motorista (Gidion)
Osni Rodrigues - motorista (Gidion)
Vanderlei Costa - motorista (Gidion)
Adecir Santos Elias – controller (Gidion)
João Edgard dos Santos – motorista (Gidion)
Osmar Ferreira - motorista (Gidion)
José Roberto Farias – motorista (Gidion)
Gilson da Rocha Carlos – motorista (Gidion)
Katia Regina Tils - auxiliar estofaria (Gidion)

IMPRESSO

Recursos Humanos

Estudantes participam de concurso
Natal no Ônibus
O Concurso de Desenho “Natal no Ônibus” contou neste ano com a criatividade de estudantes que participaram do
Programa Cidadania em Trânsito. Estudantes do 4º ano de 13 escolas de Joinville apresentaram 53 trabalhos, representando de forma original a magia do Natal e a mobilidade urbana. Os três desenhos escolhidos pela comissão julgadora
estamparão o Cartão de Natal das empresas Gidion e Verdes Mares e todas as peças comemorativas relacionadas.
Durante a entrega da premiação aos estudantes,
Alcides Bertoli, diretor geral da Gidion, disse
que a promoção do concurso é uma forma de
a empresa contribuir com o desenvolvimento
das crianças e participação da comunidade no
Programa Cidadania em Trânsito. “Agradecemos
muito aos estudantes, aos pais e aos professores
das escolas que incentivaram a participação. Os
trabalhos apresentados nos dão muito orgulho”.
De acordo com a diretora da Escola Municipal
Vereador Arinor Volgelsanger, Anelir Menegaro,
os estudantes gostam de participar e ficaram
mais empolgados ainda quando souberam que a
colega Larissa Caroline da Silva foi a vencedora
do concurso. “É importante o envolvimento das
crianças com a comunidade. A participação no
Programa Cidadania em Trânsito reforça os ensinamentos que são passados em sala de aula.”
Larissa ficou feliz com o primeiro lugar, já que é
a primeira vez que participa e também pelo prêmio, um celular. “Não esperava ganhar e gostei
porque não tinha celular.”

No dia 9 de novembro tomou posse a nova diretoria da Cipa do Itaum.
Jackson Costa, supervisor da Estação do Guanabara assumiu como
novo presidente.
INTEGRANTES DA CIPA: Alex Caio Ferreira - motorista; Catarina
Aparecida dos Santos - ajudante de serviços; Eurides Wanderley de
Lima - motorista; Jackson Costa - supervisor da Estação do Guanabara
Joel Pinheiro - porteiro; Vitor Gamba - supervisor; Viviane Maciel
Fortunato - ajudante de serviços; Vlademir José Pereira - motorista

1º lugar
Larissa Caroline da Silva
E.M. Vereador Arinor Volgelsanger
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Romulo Ricardo Caldart, gerente de Manutenção, os estudantes Carlos Eduardo, Larissa e Gabriel
Vailatti Lopes, Alcides Bertoli, diretor Geral, Gilmar Léo Kalckmann, gerente de Controladoria e
Edmilson Viana, gerente de Operações da Gidion

2º lugar
Carlos Eduardo Nass
E.M. Senador Gomes de Oliveira

3º lugar
Gabriel Vailatti Lopes
E.M. Laura Andrade

Artigo

Hora de
planejar os gastos
No dia 20 de novembro, as empresas pagam a
primeira parcela do 13° salário e até o dia 20
de dezembro, a segunda. É um momento muito
esperado, mas deve ser bem planejado para se
fazer o melhor uso deste salário extra. Pesquisa
feita pela Associação Nacional dos Executivos de
Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac) mostra que 60% das pessoas que recebem
salário utilizam o 13º para pagamento de dívidas.
Realmente é uma boa hora para quitar contas
atrasadas e começar o ano com orçamento planejado, sem dívidas pendentes. Quem não tem
dívidas também pode planejar bem como gastar
esse salário extra e não cair nas tentações das
promoções de final do ano, comprando coisas
não previstas no orçamento doméstico.
No final do ano o calendário de pagamentos
da empresa muda, mas é importante que cada
família mantenha o orçamento bem programado.
As festas de final de ano e os presentes de Natal
geram despesas extras e é preciso ter cuidado
para não contrair novas dívidas. Também precisamos lembrar que em janeiro temos as despesas
extras com pagamento de IPTU, material escolar
dos filhos, entre outras.
O cuidado para quem tem férias neste período
também deve ser redobrado, já que o salário
é um adiantamento, mas o valor é o mesmo,
apenas com o adicional de um terço.
O planejamento é fundamental nessa hora, lista
de compras, pesquisas de preço e calcular o juro,
no caso de compras parceladas. Na maioria das
vezes vale mais a pena economizar e comprar
à vista do que cair na tentação de oferta de
parcelas pequenas, mas que levam o ano todo
para serem pagas.
Pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e da Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG) mostra que 81% das
pessoas com as contas em dia têm casa própria,
56% planejam as compras, 59% fazem algum
tipo de controle do dinheiro que entra e sai ao
longo do mês. Não existe segredo, nem milagre.
É importante ter organização e planejamento
para um ano todo tranquilo, sem atropelos. Sem
esquecer o espírito natalino.

Alcides Bertoli - Diretor Geral
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Saúde

Promovidos/mudança de categoria

Outubro Rosa na Gidion

OUTUBRO
Adilson Soares da Silva
Arlei Luis Weber Bruinsma *
Geraldo Luiz Sauerbeck Junior
Gilson Correa *
Irisnaldo Farias dos Santos
Joelson Schutt *
José Carlos Silva
José Juarez Alves Pereira *
Joselito de Jesus
Osni Mafra
Radamés Xavier Rosa *
Ronaldo Gonçalves
Rosinei da Silva *
Sidnei Schluter
Valmir Ascari *
Gilson Prochnow

Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Ajudante de serviços
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista

Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Lavador
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista

A Gidion também participou do Outubro Rosa, com a promoção de palestras
sobre a importância da realização dos exames preventivos ao câncer de colo de
útero e de mama. Maria das Graças dos Santos, ajudante de serviço, participou
ativamente das palestras porque conhece bem este assunto. Desde que sua filha
nasceu recebeu orientação médica e passou a fazer exames anualmente. “Como
há casos da doença na minha família, faço os exames a cada seis meses. Com
isso fico mais tranquila e continuo me cuidando.”
O câncer de mama é o segundo mais comum
no mundo e o primeiro entre a população
feminina, mas se tratado precocemente tem
99% de chance de cura.

Como prevenir
• Realizando anualmente o exame preventivo,
conhecido como Papanicolau.

Já o câncer de colo de útero é o segundo mais
frequente entre as mulheres e tem 100% de
chance de cura se diagnosticado precocemente.

Como prevenir
• Com visitas anuais ao ginecologista
• Realizando o autoexame uma vez por mês
• Submetendo-se ao exame de mamografia anualmente após os 40 anos

As palestras foram realizadas por Melissa
Perozin e Maria José Varela (Hospital
Dona Helena) e Zulma Soares de Melo
(Rede Feminina de Combate ao Câncer)

Motorista rodoviário

*Colaboradores promovidos que passaram pela Escola de Motoristas

Curtas

Oportunidade para crescer

Visitantes

Depois de trabalhar 15 anos como motorista de caminhão, Sidnei Schluter buscou na
Gidion uma oportunidade para continuar na
profissão e ficar mais perto da família. Há
três meses na empresa, passou de motorista
veículo leve para motorista.
Bem adaptado ao novo ambiente de trabalho, Sidnei vê na Gidion oportunidades para
crescer profissionalmente. “Gosto do que
faço, mas quero voltar a estudar, fazer um
curso superior de Logística e ficar preparado
para novas oportunidades.”

No mês de outubro Elisa
Pereira, Paulo Rodrigo
Sestrem e Mahuane Moro
Matos (na foto ao lado),
visitaram a Gidion para
conhecer o Projeto Cidadania em Trânsito. No final
da visita, Paulo Sestrem,
da prefeitura de Brusque,
disse estar emocionado com a estrutura da
empresa, com o material
didático, “a iniciativa social
da empresa em parceria
com o poder público, a vontade do motorista
Vanderlei, dos agentes e das professoras que
participam, levando as crianças e aprendendo
juntamente com elas”.

Calendário de pagamentos
Como nos meses de novembro e dezembro haverá o pagamento das parcelas do
13º salário, o calendário de pagamento dos colaboradores terá alteração.
Programe-se, para não comprometer o seu orçamento familiar após as festas de
final de ano.
• 20/11/2012
Adiantamento de 50% do 13º salário (1ª parcela)
• 06/12/2012
Pagamento integral do salário de Novembro/2012
• 20/12/2012
Pagamento da 2ª parcela do 13º salário
(com desconto do INSS e IR)
• 07/01/2013
Pagamento integral do salário de Dezembro/2012
Os colaboradores que foram admitidos após 16 de julho de 2012 terão as suas
parcelas de 13º salário complementadas com adiantamento salarial, limitando-se
aos 40% do salário.

Cidadania em Trânsito
No mês de outubro, a estudante Paola Ivanovite
Salin, da Escola Estadual Rudolfo Meyer, foi a
ganhadora do prêmio sorteado entre os participantes do Programa Cidadania em Trânsito.
A visita ocorreu no dia 1º de novembro.

Projeto Resgate
O diretor Consultivo de Administração da
Gidion e Verdes Mares, Moacir Bogo foi o
escolhido pela estudante Juliana Fabiam (à
esquerda na foto), do Projeto Resgate, para
ser entrevistado. A entrevista fez parte de
uma oficina promovida pelo jornal A Notícia.
Durante a entrevista Juliana esteve acompanhada pela jornalista Marina Andrade (à
direita na foto), editora assistente do veículo.

Elogio
Equipe de futebol da Gidion chegou às
oitavas de final do Copão Kurt Meinert,
que teve a participação de 65 equipes. No ranking geral do campeonato
classificou-se em 15º.

O conselho editorial do TransNotícias recebeu um importante retorno do Superintendente do
Aeroporto de Joinville, Rones Rubens Heidemann. Segundo o executivo, que tem recebido
o jornal da empresa regularmente, a equipe consegue, mês a mês, “fazer um novo exemplar
do informativo e os protagonistas sempre são os empregados, porém não fica cansativo ou
repetitivo. TransNotícias é um informativo de agradável leitura, mesmo para pessoas que não
fazem parte do time Gidion/Verdes Mares, parabéns a todos os envolvidos”.
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a primeira vez que participa e também pelo prêmio, um celular. “Não esperava ganhar e gostei
porque não tinha celular.”

No dia 9 de novembro tomou posse a nova diretoria da Cipa do Itaum.
Jackson Costa, supervisor da Estação do Guanabara assumiu como
novo presidente.
INTEGRANTES DA CIPA: Alex Caio Ferreira - motorista; Catarina
Aparecida dos Santos - ajudante de serviços; Eurides Wanderley de
Lima - motorista; Jackson Costa - supervisor da Estação do Guanabara
Joel Pinheiro - porteiro; Vitor Gamba - supervisor; Viviane Maciel
Fortunato - ajudante de serviços; Vlademir José Pereira - motorista

1º lugar
Larissa Caroline da Silva
E.M. Vereador Arinor Volgelsanger
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Romulo Ricardo Caldart, gerente de Manutenção, os estudantes Carlos Eduardo, Larissa e Gabriel
Vailatti Lopes, Alcides Bertoli, diretor Geral, Gilmar Léo Kalckmann, gerente de Controladoria e
Edmilson Viana, gerente de Operações da Gidion

2º lugar
Carlos Eduardo Nass
E.M. Senador Gomes de Oliveira

3º lugar
Gabriel Vailatti Lopes
E.M. Laura Andrade

