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Experiência no ramo de transportes
A experiência de mais de 15 anos no ramo de transporte credenciou Rogério
Tomazi ao cargo de assistente de supervisor para trabalhar com o transporte
executivo, um novo serviço oferecido pela Gidion. Há seis meses na empresa,
Rogério está bem adaptado ao ambiente de trabalho e aos colegas. “A Gidion é
como uma família. Existe entrosamento entre as pessoas e espírito de cooperação,
independente do setor em que cada um atua. Tenho facilidade de entrosamento
e tem sido positivo.”O destaque como profissional do mês o deixou feliz pelo
reconhecimento. “O trabalho é novo para mim e para a empresa. O mercado
está aquecido e a tendência é de crescimento, o que abre novas oportunidades.”

Dica de Saúde

Qualidade

O verdadeiro espírito de Natal
No Natal as pessoas celebram o aniversário de nascimento de Jesus Cristo e por isso é considerado um momento de paz, alegria e boa vontade. Colaboradores da Gidion e da Verdes Mares mantêm vivo o espírito
natalino e celebram junto com os familiares a data. O TransNotícias ouviu colaboradores que falaram sobre
seus desejos de presentear, caso fossem o Papai Noel, considerado um dos símbolos do Natal.

Se você fosse o Papai Noel, que presente você daria e pra quem?

Os benefícios da água

Auditoria externa
com sucesso
Nos dias 12 e 13 de novembro o Sistema de Gestão
da Qualidade (SGQ) da Gidion passou por auditoria
de acompanhamento realizada pela Fundação Carlos
Alberto Vanzolini. A auditoria verificou se os requisitos
relacionados aos serviços oferecidos pela empresa, incluindo melhorias e ações de prevenção, entre outros,
estão sendo seguidos e cumpridos de forma eficaz,
atendendo à proposta da norma ISO 9001:2008.
Simultaneamente a Gidion também passou por uma
auditoria determinada por uma multinacional para
verificar se o requisitos de qualidade, meio ambiente,
saúde e segurança no trabalho estão sendo cumpridos.
Nas duas auditorias a empresa foi aprovada.

A partir desta edição, o TransNotícias terá a coluna Dica de Saúde com informações
úteis para os leitores manter cuidados que vão garantir a saúde e prevenir doenças.
Na estreia, a coluna fala sobre a importância e os benefícios da ingestão de água
regularmente, como um bom hábito. É muito importante lembrar que não se deve
esperar pela sede para então consumir água. Os médicos recomendam a ingestão
diária de cerca de 1,5 litro de água por dia. O importante é ingerir água várias vezes
por dia, não tudo de uma vez só.

Ônibus de Natal

Por que tomar água
• Ela favorece o funcionamento adequado de músculos e dos nervos
• É essencial para manter as funções vitais, como o coração, o cérebro e os pulmões
• A água é importante para a digestão, assegura a saúde dos rins, da bexiga e da
próstata e a absorção de oxigênio pelos pulmões.
• Atua também como lubrificante nos olhos e entre os ossos, reduz os impactos e
diminui consequentemente a possibilidade de sofrer lesões
• A água é importante para o transporte dos alimentos e sais minerais, essencial
para o bom desempenho da função cardiocirculatória.

Segurança

Formação para brigadistas
A Gidion promoveu o curso de formação de brigadistas no dia 1º de dezembro. O curso foi
realizado para capacitar pessoas a atuar na prevenção e no combate a incêndios e atender possíveis vítimas. A capacitação com aula teórica e prática objetivou reciclar o conhecimento dos
brigadistas e formar novos para manter o contingente de membros da brigada. Mensalmente
são realizadas reuniões para vistoriar as instalações e manter as práticas de combate a incêndio.
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O transporte coletivo de Joinville entrou
no clima de Natal com seis ônibus adesivados
com imagens natalinas. A circulação dos ônibus de
Natal faz parte da programação do Natal dos Sonhos
promovido pela CDL e Prefeitura de Joinville e conta
com o apoio de Transtusa e Gidion. Dois ônibus de Natal
terão a presença do Papai Noel. A Verdes Mares também
adesivou um ônibus com motivos de Natal.

Promovidos/mudança de categoria

Artigo

Saúde

O desafio de 2012

Melhores
oportunidades
em 2013
Existe um ditado que diz: ”Ano Novo, vida nova”. Para
começar vida nova, é importante que façamos um
balanço do que já produzimos e tracemos os objetivos de como chegar a eles no novo ano que começa
em janeiro. Dificuldades existiram em 2012 e vão
continuar existindo a vida toda. Quanto melhor preparados estivermos, mais fácil será para superá-las.
Isso vale para todas as áreas da vida, seja ela familiar,
profissional ou financeira.
Na avaliação do ano que passou é importante lembrar
e agradecer todos os momentos felizes. Não falo só
das grandes conquistas, mas também das pequenas
coisas que têm importância, como a família, a saúde,
o trabalho e os amigos. O mundo consumista que
vivemos muitas vezes nos impede de valorizar o que
realmente tem importância.
Para nós, que representamos a diretoria da Gidion e
Verdes Mares, é o momento de agradecer a todos
os colaboradores que dedicam seu esforço e profissionalismo para juntos obtermos as oportunidades e
continuar crescendo como pessoa e empresa. Temos
certeza que em 2013 vamos continuar lado a lado
com a mesma dedicação, oferecendo as melhores
oportunidades de crescimento.
Nossos votos de um Feliz Natal e um grandioso 2013,
repleto de realizações, conquistas, sucesso e muitas
alegrias a todos os colaboradores e suas famílias.

Sidnei Vedoveto estabeleceu um desafio no começo de 2012: assumir a vaga
de Hilário Serpa na Verdes Mares. Passado o período de transição foi oficializada sua transferência da Gidion para a Verdes Mares, onde foi promovido ao
cargo de supervisor operacional. Há 20 anos no grupo onde começou como
cobrador, Sidnei trabalhou em vários terminais. Antes mesmo de completar
25 anos tentou uma vaga para supervisor, cargo que lhe deu a oportunidade
de conhecer o processo operacional do transporte coletivo de Joinville.
Há 10 meses trabalhando na Verdes Mares, Sidnei está bem ambientado na
empresa com os colegas e também com a cidade de São Francisco do Sul para
onde se mudou com a família. “A transição foi bem tranquila, fui bem recebido
por todos e o ambiente de trabalho é extensão da Gidion, muito bom. Estamos
trabalhando para atender à população da cidade e aos turistas que chegam
na temporada de verão 2012/2013”, destaca.

Curso de especialização
Sidnei lembra que começou a trabalhar na Gidion muito jovem, com 14 anos,
e, paralelamente à carreira profissional, construiu sua família com a esposa
Marcia com quem tem dois filhos, Caroline e Gabriel. Durante esse tempo
também voltou aos estudos e graduou-se em administração de empresas.
Seu projeto para 2013 é fazer uma especialização em curso relacionado ao
negócio da empresa.

Ginástica Laboral
sorteia cestas

Palestra alerta para os riscos do diabetes
A médica endocrinologista Julia Appel apresentou aos colaboradores da Gidion informações
que servem de alerta para a prevenção e cuidados com o diabetes, doença que atinge cerca
de 27 mil pessoas em Joinville e região e é a 4ª
causa de morte no Brasil. A palestra foi promovida no Dia Mundial do Diabetes, 14 de novembro.
Nilton Fernandes da Rosa, latoeiro na Gidion, não
tinha conhecimento da gravidade da doença.
Ficou mais tranquilo porque tem como hábito uma
alimentação saudável e pratica atividade física. Prova disso é que consegue manter o peso adequado.
“A palestra serviu de alerta para continuar me cuidando e fazer os exames médicos.” Nilton tem
o hábito de parar três pontos de ônibus antes de casa e o restante do trajeto, faz caminhando.
Agora já está pensando em caminhar um pouco mais.

Entenda a doença

Como prevenir

• Diabetes Mellitus é uma
doença crônica cuja principal característica é a
elevação da taxa de glicose (açúcar) no sangue,
acima dos índices considerados normais.

• Mantenha-se dentro do peso ideal
• Adote uma alimentação leve e saudável, evitando os excessos
de sal, açúcar e gorduras.
• Dê preferência aos alimentos integrais, verduras e legumes,
frutas, queijos e carnes magras
• Pratique atividade física 3 a 4 vezes por semana
• Se você tiver pessoas com diabetes na família faça o controle de
sua glicose periodicamente

Oito colaboradores foram sorteados
no mês de novembro com uma cesta
básica de alimentos pela participação
na Ginástica Laboral promovida nas
áreas administrativas e de manutenção, nos Terminais Central e Sul e nas
Estações de Cidadania Nova Brasília,
Guanabara e Itaum. O sorteio acontece
mensalmente entre os colaboradores
que participam mais de quatro vezes na
ginástica que é a realizada de segunda
a sexta-feira.

Ganhadores de novembro
•
•
•
•
•
•
•
•

Carla Glória da Cruz
Carlos Américo
Claudinei de Jesus Ristow
Geize Carolina Lemos Pereira
José Roberto Farias dos Santos
Mauro Adriano Emmerich
Paulo Alflen
Sandra Regina Chaquete

Alcides Bertoli
Diretor Geral

Curtas

NOVEMBRO
Alderi Camargo *
Dirlei Correa *
Edilson Aparecido Monteiro *
Geraldo Jeferson de Freitas
Ginei João Garda *
Guilherme Furlaneto de Aguiar
Joel Siqueira de Carvalho
Sandro Tobler
Sergio Luis Puga

Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Vigilante
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Atendente de Guichê
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve

Motorista
Motorista
Motorista
Assistente de supervisor
Motorista
Motorista
Auxiliar administrativo
Motorista
Motorista

Sidnei Torres Vedoveto

Coordenador segurança patrimonial

Supervisor operacional

Programa

Jovem
Aprendiz

A Gidion reabre o processo de seleção para 2013.
Os candidatos devem ter idade entre 14 e 24
anos e estar cursando o ensino fundamental ou
médio. Interessados devem procurar o RH da
empresa até o dia 18 de janeiro com documentos
pessoais e carteira de trabalho para preenchimento de ficha cadastral.

Cidadania em Trânsito
Em novembro, a estudante Steffani da Silva de Souza, da E.M. Pauline Parucker,
foi a ganhadora do prêmio sorteado entre os participantes do Programa Cidadania
em Trânsito. A visita ocorreu no dia 27 de novembro.

Estudantes conhecem sistema
de reciclagem
Estudantes da Assessoritec visitaram a Gidion no dia 7 de novembro com o objetivo de
saber como a empresa descarta seu lixo eletrônico sem agredir o meio ambiente. As
informações foram incluídas em projeto elaborado por Carmen Caetano, Viviane Rode
Kuehekamp e Alexandre de Lima.

*Colaboradores promovidos que passaram pela Escola de Motoristas
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• A água é importante para a digestão, assegura a saúde dos rins, da bexiga e da
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