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O uso racional da água
No dia 22 de março é celebrado o Dia Mundial da Água. Embora dois terços do
planeta Terra sejam formados por água, sabe-se que apenas 0,008 % deste total
é potável, própria para o consumo. É um bom momento para refletir e se conscientizar sobre a importância de usar a água de forma racional, sem desperdício.

Programa Cidadania em Trânsito
inicia atividades em 2013

Veja algumas dicas

Monitores e motoristas
preparados para 2013
Motoristas e monitores da Verdes Mares que trabalham
do transporte municipal de Araquari participaram de treinamento no dia 13 de fevereiro. O objetivo do curso foi
levar informações sobre questões importantes que fazem
parte do trabalho de quem transporta pessoas, em especial
crianças. Entre os temas, o treinamento enfocou as fases do
desenvolvimento infantil e suas principais características e
como lidar com elas. Os motoristas também receberam informações sobre direção defensiva, preventiva e econômica.
O motorista Daniel da Silva trabalha há mais de 2 anos na
Verdes Mares, em Araquari. A maior parte deste
tempo com o transporte
escolar. Ele, como todos
os demais motoristas que
trabalham com o transporte escolar, participou
do treinamento. “É importante a promoção desses
treinamentos específicos.
Sempre aprendemos coisas novas e relembramos
informações importantes
para o nosso dia a dia na
condução das crianças que
frequentam as escolas.”
A monitora Jaqueline Budal compartilha a mesma
opinião. “O treinamento foi
muito bom e está nos auxiliando a realizar o nosso
trabalho.”

Em casa
• Ao escovar os dentes e se barbear,
mantenha a torneira fechada.
• Na hora do banho, procure se ensaboar com o chuveiro fechado.
• Seja rápido no banho.
• Faça uma limpeza prévia das louças,
retirando o máximo de resíduos
sólidos antes do momento de lavar.
• Mantenha a torneira fechada enquanto ensaboar as louças e talheres.
• Use a máquina de lavar roupas na
capacidade máxima.
• Não jogue óleo de fritura pelo ralo
da pia. Além de correr o risco de entupir o encanamento da residência,
esta prática polui os rios e dificulta
o tratamento da água.

Área externa
• Reutilize a água sempre que possível.
• Verifique os vazamentos da sua casa,
tanto em canos como em torneiras, e
faça consertos e manutenção regulares, para evitar o desperdício de água.
• Capte a água da chuva para lavar
carros, calçadas e regar plantas.
• Utilize regador e não mangueira
para regar as plantas.
• Lave o carro com balde em vez de
mangueira.
• Ao lavar a calçadas não utilize a
mangueira como se fosse vassoura.
• Quando for construir ou reformar a
casa, opte por sistemas que ajudem
a evitar o desperdício.
• Não jogue lixo nas ruas. Ele pode acabar contaminando os rios da região.

As atividades do Programa Cidadania em Trânsito foram retomadas em
março na Gidion. Os diretores de escolas públicas e privadas de Joinville
conheceram o balanço do primeiro ano do programa e as novidades para
2013 em eventos realizados no dia 12 de março, na Gidion.
Durante a apresentação do programa, Moacir Bogo, diretor consultivo e
presidente do Conselho Administrativo, destacou a importância do programa na formação da cidadania dos estudantes e pela contribuição que
gera à sociedade. “Creditamos o sucesso do Cidadania em Trânsito aos
nossos parceiros: Ittran (Instituto de Trânsito e Transporte de Joinville),
Secretaria Municipal de Educação e a ONG Anamob (Agência Nacional em

Em 2012
5.370 estudantes
244 educadores
91 escolas

Em 2012
mais de
5 mil crianças
participaram
do programa

Meta para 2013
6.500 crianças

Acessibilidade

Palestra para conscientização
Acessibilidade é um assunto do dia a dia. A Gidion convidou o arquiteto Mário Cezar da
Silveira, do Comde (Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência) para
proferir palestra na empresa sobre o tema, em dois horários, no dia 6 de março. Em
sua abordagem, Mário Cezar relatou as dificuldades que as pessoas com mobilidade
reduzida e deficientes têm por falta de acessos adequados em casas, estabelecimentos
comerciais, calçadas e ruas.

Moacir Bogo apresentou o Programa Cidadania em Trânsito

Novidades em 2013
A novidade para 2013 é a participação de dois pedagogos destacados
para acompanhar as turmas de alunos participantes do programa. As
visitas continuam com acompanhamento de agentes de trânsito e de um
professor. Os estudantes se deslocam da escola até a empresa em ônibus
especial preparado pela Gidion. O Programa é constituído por aulas teóricas e práticas, com duas turmas diariamente, uma no período matutino
e outra no vespertino.

Endereço: Rua Copacabana, 1308 • CEP 89211-380 • Joinville – SC

Diretores conheceram o Circuito Prático de Trânsito criado especialmente para o programa

Programa aprovado
Em novembro de 2012, a Gidion contratou uma pesquisa com estudantes, professores e pais para avaliar a assimilação e a disseminação do
Programa Cidadania em Trânsito e conhecer os pontos mais valorizados
do projeto. A pesquisa apontou a aprovação unânime ao programa pelos
professores e estudantes. Como era de se esperar, as aulas no Circuito
Prático de Trânsito foram as de que os alunos mais gostaram, seguidas
dos vídeos e das aulas em sala. Os professores também consideram as
aulas práticas mais importantes para o aprendizado dos alunos.
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Mobilidade). Também ao empenho e dedicação dos colaboradores, agentes
de trânsito e educadores.”
O diretor presidente do Ittran, Herto Santana, disse que o programa tem
tudo para dar certo e garantiu a continuidade para os próximos anos. “O
programa é de fundamental importância porque precisamos ter motoristas
melhores no trânsito e as crianças serão os futuros motoristas.”
A preocupação com o perfil dos motoristas de carros também foi relatada
pela diretora executiva da Secretaria Municipal de Educação, Anelise Poffo.
“O programa é muito importante para Joinville, pois atende a todas as redes
de ensino, municipal, estadual e particular”, destacou.

O que as crianças mais assimilaram foi aprender a ter cuidado no trânsito, respeito às leis e regras, como andar na rua e o uso do cinto de
segurança. Além de aprender a importância do cinto de segurança, passaram a corrigir seus pais a usar (62,4%) e a chamar a atenção dos pais
também quanto ao uso do celular ao volante (57,3%). Os pais, segundo
a pesquisa, acreditam que as crianças aprenderam a ser cidadãos mais
conscientes para o trânsito. Deste total, 65% tiveram aprendizagem
reforçada na escola por meio de prova ou trabalho valendo nota.

Artigo

Colaboradores concluem ensino no Ceja

Fevereiro

Mais rigor, mesma
responsabilidade
As mudanças na Lei Seca que estão valendo desde dezembro do ano passado
trazem ainda mais rigor para quem dirige.
Quem vai pegar no volante, não pode
nem pensar em beber, sob o risco de
provocar um acidente envolvendo todo
o seu entorno, vai perder a carteira de
motorista, além das multas que ficaram
ainda mais salgadas. Para pagar a multa,
embora ela chegue a quase 2 mil reais,
dá-se um jeito, mas como ficar sem
poder dirigir? Para um motorista profissional isso representa a impossibilidade
de trabalhar.
A Secretaria de Segurança Pública e
da Polícia Civil registra um aumento de
149% no número de multas aplicadas por
embriaguez ao volante em SC nos dois
primeiros meses de 2013. Os aumentos
dos flagrantes se devem às facilidades de
fiscalização, pois bastam sinais de ingestão de álcool para caracterizar a infração.
Devemos aplicar os mesmos conceitos
nos momentos em que estamos fora do
período de trabalho e nunca ingerir álcool
quando formos dirigir, mesmo que seja só
por poucos metros, perto de casa, pois
a regra de segurança é a mesma e as
consequências para quem for pego com
qualquer índice de álcool são as mais graves. Com isso espera-se que diminuam
os números de acidentes no trânsito e
as pessoas fiquem mais conscientes dos
males que o álcool pode causar.

Recursos Humanos

Promovidos/Mudança de categoria

Adeilton Pedro dos Santos *
Adriano Rodrigues Ferreira *
Evandro Bomfilho Marangoni
Samuel Ferreira

Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Encarregado de manutenção
Motorista veículo leve

Motorista
Motorista
Encarregado Almoxarifado
Motorista

Cobrador urbano
Cobrador urbano
Cobrador urbano

Cobrador rodoviário
Cobrador rodoviário
Cobrador rodoviário

VERDES MARES
Jefferson Borba Cavalcanti
Wagner Lincon Gonçalves
Wilton Antonio Pontes

*Colaboradores promovidos que passaram pela Escola de Motoristas

Planos para
crescer
Wilton Antonio Pontes começou na Verdes
Mares como cobrador urbano e foi promovido a cobrador rodoviário. Está muito feliz
na empresa e já faz planos para crescer
profissionalmente. “Quero ser motorista.
Estou fazendo minha primeira habilitação
e depois pretendo fazer habilitação D para
poder dirigir ônibus. Estou gostando muito
de trabalhar por tudo: ambiente, tratamento dos colegas, condições de trabalho
e benefícios recebidos.”
Wilton já conhecia a Verdes Mares porque
tem amigos e seu pai, que o indicou para
a vaga, que trabalham aqui e sempre lhe
deram boas referências da empresa.

Alcides Bertoli - Diretor geral

Geraldo José Marcelino Kuhnen

Marli Aparecida Weirich Furlaneto

No ano passado mais seis colaboradores concluíram o ensino médio a partir de convênio da
Gidion e da Verdes Mares com o Ceja (Centro de
Educação de Jovens e Adultos).
Depois de 20 anos sem estudar, Marli Aparecida
Weirich Furlaneto, ajudante de serviços, se encheu
de coragem e voltou aos estudos para finalizar o
ensino médio. Para sua alegria, viu que é possível
estudar em qualquer época da vida. “Finalizei o
ensino médio em setembro do ano passado, já
fiz um curso de vigilância e agora estou cursando
informática. Estou analisando a possibilidade de
encarar um curso superior.”
O motorista Geraldo José Marcelino Kuhnen
também finalizou o ensino médio. “O mercado
exige conhecimento e a Gidion oferece muitas
oportunidades. Precisamos estar preparados. A
pessoa que estuda aprende a se comunicar e a
se relacionar melhor com as pessoas, além de ter

Ana Helena da Silveira Won Muller

mais conhecimento para enfrentar as situações do
dia a dia, não só no trabalho.”

Com incentivo
Ana Helena da Silveira Won Muller, ajudante
de serviços, também retomou os estudos após
uma parada de 10 anos. Ela concluiu o ensino
fundamental e depois o médio . “Não foi fácil,
mas encarei e fui em frente, valeu a pena. Estudar é muito bom e não pretendo parar. Minha
meta é fazer um curso técnico de segurança
no trabalho.”
Também concluíram o ensino médio os colaboradores Cleomar Zenere, Isabel Cristina Ribeiro
e Zilma Heloisa Taborda Dias.
Em 2013 a parceria com o Ceja continua. Procure o RH na Matriz ou o Administrativo na Verdes
Mares, para obter mais informações sobre
matrículas dos ensinos fundamental e médio.

Profissional do Mês

Atendimento
de primeira
Atender as pessoas e conversar com
elas é o que Dilma Koch gosta de fazer.
Como atendente de guichê, função que
exerce há dois anos na Gidion, ela passa
a maior parte do seu turno de trabalho
fazendo isso: atendendo as pessoas que
compram passagens para se locomover
nos ônibus do transporte coletivo.
A sua dedicação ao trabalho e a atenção
que dispensa aos clientes vêm sendo
notadas, o que a deixou mais motivada
ainda para desempenhar suas funções.
“Gosto muito do trabalho, da empresa
e ter meu desempenho valorizado. É
um incentivo a mais para realizar as
atividades do dia a dia”, comenta Dilma.

Qualidade de vida

Dia da Mulher
Para homenagear as mulheres, dia 8 de março, Dia Internacional
da Mulher, a Gidion distribuiu entre as colaboradoras e clientes
do transporte coletivo kits de manicure e esmaltes. As mulheres
receberam o presente com surpresa e alegria.

Ginástica Laboral
Colaboradores que participaram do Programa
de Ginástica Laboral em janeiro e foram sorteados com cesta básicas: Nilce Stumpf, Jacson
Diomario, Arlete Vieira, Gilvan R. Carvalho,
Anildo Marioti, Sergio A. Domingo, Paulo S.
Oliveira, Adão Carlos da Rosa, Adão Steffen
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Mobilidade). Também ao empenho e dedicação dos colaboradores, agentes
de trânsito e educadores.”
O diretor presidente do Ittran, Herto Santana, disse que o programa tem
tudo para dar certo e garantiu a continuidade para os próximos anos. “O
programa é de fundamental importância porque precisamos ter motoristas
melhores no trânsito e as crianças serão os futuros motoristas.”
A preocupação com o perfil dos motoristas de carros também foi relatada
pela diretora executiva da Secretaria Municipal de Educação, Anelise Poffo.
“O programa é muito importante para Joinville, pois atende a todas as redes
de ensino, municipal, estadual e particular”, destacou.

O que as crianças mais assimilaram foi aprender a ter cuidado no trânsito, respeito às leis e regras, como andar na rua e o uso do cinto de
segurança. Além de aprender a importância do cinto de segurança, passaram a corrigir seus pais a usar (62,4%) e a chamar a atenção dos pais
também quanto ao uso do celular ao volante (57,3%). Os pais, segundo
a pesquisa, acreditam que as crianças aprenderam a ser cidadãos mais
conscientes para o trânsito. Deste total, 65% tiveram aprendizagem
reforçada na escola por meio de prova ou trabalho valendo nota.

