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Moacir Bogo recebe a homenagem da Câmara de Vereadores de Joinville

Moacir Bogo é Cidadão Honorário de Joinville
O diretor consultivo e presidente do Conselho
Administrativo, Moacir Bogo, é o mais novo
Cidadão Honorário de Joinville. A entrega do
título, em 25 de março, na Câmara de Vereadores, contou com a presença do prefeito Udo
Döhler, de lideranças empresariais, políticas e
comunitárias. “São pessoas como Moacir que
ajudam a construir Joinville”, afirmou Odir
Nunes, proponente do título que foi aprovado
por unanimidade entre os vereadores. Durante a solenidade, Moacir também recebeu
homenagens do Círcolo Italiano e do COMAM
– Conselho de Associação de Moradores do

Município de Joinville.
Com 66 anos de vida – e 57 de trabalho –
Moacir começou sua atividade profissional
como operador de moinho e açougueiro.
Atuou na indústria e no comércio antes de
tornar-se empresário do transporte coletivo e
do turismo. Tem uma longa trajetória de serviços prestados à comunidade, com destaque
para atividades voltadas para a promoção da
cultura italiana. A construção da sede própria
da AMA e a implantação do Programa Cidadania em Trânsito são os dois projetos sociais
que mais o orgulham.

Renovação

Próximos
atendimentos
24/abril
11h30 às 13h30 - Sala da Supervisão
Garagem Matriz
6/maio
14 às 17 horas - Garagem SFS
8/maio
11h30 às 13h30 - Auditório Garagem Itaum
15/maio
11h30 às 13h30 - Sala da Supervisão
Garagem Matriz

40 novos ônibus renovam a frota do
transporte coletivo
A Gidion e a Transtusa apresentaram 40 novos ônibus no estacionamento do Centreventos Cau
Hansen, no dia 14 de março, 20 de cada empresa. Os veículos foram observados pelo prefeito Udo
Döhler e lideranças do governo municipal. A visita foi acompanhada pelos diretores e colaboradores
das duas empresas, além de representantes da imprensa e da comunidade local.
São veículos fabricados com 100% de acessibilidade, por meio de elevadores e rampas montados
em chassis Volkswagen, modelo 17230, Euro V, com 13,20 metros de comprimento, carroceria
Neobus e Marcopolo e capacidade para transportar de 84 a 90 passageiros.

Os sonhos dos jovens aprendizes

Desde janeiro, os colaboradores da
Gidion e Verdes Mares podem contar
com o serviço de orientação financeira
individual totalmente gratuito, graças a
uma parceria com a Acredi (Cooperativa
de Crédito). Os consultores dão dicas de
como economizar, investir, entender os
juros, reavaliar as finanças e até ajudar
a “sair do vermelho”. Acompanhe nos
murais a agenda com as datas, horários
e locais disponíveis para o atendimento.
Não é necessário agendamento.

20/maio
14 às 17 horas - Garagem SFS

Foco na carreira e na vida. Esta é a principal característica dos
estudantes admitidos no programa Jovem Aprendiz, que a
Gidion mantém desde 2011. Na empresa eles têm a oportunidade de começar a praticar o que aprendem no curso
de Aprendizagem e vivenciar a rotina do mundo corporativo.
O programa Jovem Aprendiz da Gidion é bastante procurado e o
processo de seleção é muito disputado. “Neste ano tivemos cerca de
120 candidatos participando da seleção, selecionando 15 e destes,

Pai e filho são colegas
William da Silva Pedroso tem apenas 16 anos, mas seu planejamento de
vida já está traçado: “Pretendo fazer carreira militar”. Aluno do ensino
médio do Elias Moreira, William começou seu trabalho como aprendiz
no dia 1º de março. Quem o indicou foi o pai, Gerson Luis Pedroso,
recepcionista apontador, há cinco meses na Gidion. William soube do
programa Jovem Aprendiz por meio do pai. Sobre a experiência que o
aguarda, resume as emoções em uma palavra: “Ansiedade!”.

22/maio
11h30 às 13h30 - Auditório Garagem Itaum
29/maio
11h30 às 13h30 - Sala da Supervisão
Garagem Matriz
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oito foram indicados por parentes ou amigos que trabalham na Gidion”,
informa a analista de RH Samara de Oliveira Luz, coordenadora do
programa. O contrato é de um ano, podendo ser efetivados no fim
do período, dependendo do seu desempenho e das necessidades da
empresa. Para ser um Jovem Aprendiz, é preciso disciplina e dedicação
para conciliar trabalho e estudos, pois além de trabalharem meio período na empresa, fazem o curso de Aprendizagem em outro período
e a maioria ainda está cursando o ensino médio.

Enquanto o jovem William está nos primeiros dias de aprendizado,
Janaína Américo, a Jana, 17 anos, encerrou o ciclo e iniciou um novo,
agora como funcionária efetiva, desde o dia 5 de março. Filha do
motorista Carlos Américo, quatro anos de Gidion, Jana é só sorriso ao
falar da experiência. “Como auxiliar administrativa na Contabilidade,
desempenho a função com a qual tenho afinidade”, diz ela, que está
iniciando a faculdade de Ciências Contábeis na Sociesc. Moradora do
Itaum, frequentemente pega carona no ônibus do próprio pai. “A Jana
gosta do ambiente de trabalho e é muito focada”, garante o pai-coruja.

Artigo

De olho nos
números
Tem um ditado que diz que os números
não mentem jamais. E nós dependemos deles diariamente. Precisamos
fazer muitas contas para não fugir do
orçamento doméstico, por exemplo.
Na empresa, a exigência de cálculos
precisos são fundamentais para que o
negócio dê certo e novas alternativas
sejam encontradas, sempre.
Se fizermos uma busca em números

Adriano Amancio dos Santos *
Agostinho Hoepers *
Anderson Porfirio Mendes *
Anderson Ribeiro da Fonseca
Clayton da Silva
Elias Gomes Ramalho *
Elisangela Neves *
Ezequiel Alves Dias
Jean Muriel Antunes de Lima **
Lucio Flavio Barbosa dos Santos
Paulo Pinheiro da Luz *
Rogério Soares
Rosineia Maria dos Santos ***
Suelen Toniote *
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Assistente de supervisor
Atendente de guichê
Motorista veículo leve

VERDES MARES

entre 2000 e 2010, entendemos

Cobrador rodoviário
Alexsandro Ribeiro Lautere
Dioney Antonio Franco de Oliveira Motorista
Motorista
Jesiel Carvalho

tão difícil e uma das razões da diminuição no número de passageiros do
transporte coletivo. Nesses 10 anos,
a população cresceu 19% e o número de carros em circulação teve um
aumento de quase 90%. Já o número
de passageiros teve uma queda de
7%, embora a frota de ônibus tenha
aumentado 36%.
Independente dessas estatísticas,
o sistema de transporte coletivo
precisa atender aos seus clientes,
sempre da melhor forma possível.
Prova disso é a renovação da frota.
Neste mês, entraram em circulação
40 novos ônibus com o objetivo de
oferecer mais conforto e segurança
aos passageiros.

Alcides Bertoli - Diretor geral

Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Trabalhador manutenção predial
Assist. segurança patrimonial
Motorista
Motorista
Supervisor de agência
Supervisora de vendas
Motorista
Auxiliar de almoxarifado
Motorista Rodoviário
Motorista Rodoviário

*Colaboradores promovidos que passaram pela Escola de Motoristas
** Participante do Programa Desenvolvimento de Liderança
***Participante do Programa Formação de Liderança

Situações novas todos os dias
Atento às oportunidades oferecidas pela
empresa, Jean Muriel Antunes de Lima assumiu uma nova função na Gidion. Passou de
assistente de supervisor para assistente de
segurança patrimonial. Está há pouco tempo
no cargo, mas o suficiente para desempenhar
o seu trabalho e entender a área em que está
trabalhando. “Conhecia melhor a área de
Operações, o que tem me ajudado no entendimento das áreas de apoio, fundamentais
para o sucesso do grupo. Tenho aprendido
diariamente porque surgem situações novas
constantemente. E também a conexão do
nosso trabalho com a comunidade.”
Jean atribui a nova oportunidade profissional
a sua participação no Programa Desenvol-

De cobrador
a supervisor

Mantenha bons hábitos e sua saúde
A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença que ataca os vasos sanguíneos, coração,
cérebro, olhos e pode causar paralisação dos rins. Ocorre quando a medida da pressão se
mantém freqüentemente acima de 14 por 9 (140mmHg X 90mmHg). A hipertensão pode
ser herdada dos pais, mas há vários fatores que influenciam os níveis de pressão arterial,
como tabagismo, o consumo de bebidas alcoólicas, obesidade, estresse, grande consumo
de sal, níveis altos de colesterol e falta de atividade física. Não esqueça que hipertensão é
uma doença crônica e que complicações podem ser prevenidas com o uso de drogas antihipertensivas e mudanças no estilo de vida.

Sintomas
Hipertensão arterial só provoca sintomas em fases muito avançadas ou quando a pressão arterial
aumenta de forma abrupta e exagerada. Algumas pessoas, porém, podem apresentar sintomas,
como dores de cabeça, no peito e tonturas, entre outros, que representam um sinal de alerta.

Recomendações

Eliel Carvalho está há quase metade de
seus 33 anos de vida na Gidion. “Entrei
há 15 anos, como cobrador, na linha
6 de Janeiro. Gostei da empresa logo
de cara e senti que poderia crescer
profissionalmente aqui dentro.” O sentimento mostrou ser correto: apenas
um ano e meio depois, Eliel passava
para a Bogotur, como cobrador rodoviário. Em pouco mais de um ano, era
transferido para o atendimento no
terminal central, onde ficou cinco anos
e meio, até ser promovido a supervisor
de linha urbana.
Ficou algum tempo na mesma função
na Verdes Mares, onde é, desde 2007,
supervisor intermunicipal.
Formado em Logística, Eliel é determinado, agregador e focado na carreira:
“Realizei muitos sonhos desde que
entrei na Gidion/Verdes Mares, e estou
sempre de olho nas oportunidades”.

Não basta tomar os remédios para resolver seu problema de pressão arterial elevada.
É preciso promover algumas mudanças no seu estilo de vida.
l

l

l
l

vimento de Liderança. O treinamento tem
contribuído para seu crescimento pessoal
e profissional.

Dia Mundial da Água
Em uma parceria com a empresa Víqua, a Gidion
distribuiu squeezes (garrafas próprias para levar
água) aos seus colaboradores no dia Mundial da
Água, 22 de março. A Víqua também distribuiu as
garrafas para clientes do transporte coletivo que
passaram pelos terminais da região Sul.
As garrafas de água foram distribuídas com o objetivo de estimular as pessoas a tomar mais água.
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Profissional do Mês

MARÇO

oficiais do período compreendido
porque o trânsito em Joinville está

Saúde

Promovidos/Mudança de categoria

Colaboradores recebem squeezes graças
à parceria da empresa com a Víqua

Atividade física, técnicas de relaxamento
e psicoterapia podem contribuir para o
controle do estresse e da pressão arterial.
Adote uma alimentação balanceada, rica
em frutas, cereais integrais, carnes magras
e laticínios com baixo teor de gordura.
Coma sal com moderação.
Não fume.

l

l

Não interrompa o uso da medicação nem
diminua a dosagem por sua conta. Siga
as indicações de seu médico e tome os
remédios rigorosamente nos horários
prescritos.
Meça a pressão arterial com regularidade
e anote os valores para que seu médico
possa avaliar a eficácia do tratamento.

Curtas

Cidadania em Trânsito
Em março, o estudante Eduardo Nathiel dos Santos de Oliveira, da Escola Municipal Professora
Virgínia Soares, foi o ganhador do prêmio sorteado entre os participantes do Programa Cidadania
em Trânsito. A visita ocorreu durante o mês de março, no retorno do programa. Na avaliação
sobre a participação no programa, Eduardo mostra que realmente gostou do passeio: “O meu
recado é que, o que aprendi, passarei à geração futura”, escreveu.

Cidadão
do Mundo
A Gidion participou, nos dias 15 e
16 de março, do evento Cidadão do
Mundo – Feira de Educação Internacional
e Intercâmbio.
No estande montado para a feira, a
Gidion mostrou o Programa Cidadania em
Trânsito. junto com os agentes de trânsito
do Ittran e pedagogos da Secretaria da
Educação.
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22/maio
11h30 às 13h30 - Auditório Garagem Itaum
29/maio
11h30 às 13h30 - Sala da Supervisão
Garagem Matriz
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oito foram indicados por parentes ou amigos que trabalham na Gidion”,
informa a analista de RH Samara de Oliveira Luz, coordenadora do
programa. O contrato é de um ano, podendo ser efetivados no fim
do período, dependendo do seu desempenho e das necessidades da
empresa. Para ser um Jovem Aprendiz, é preciso disciplina e dedicação
para conciliar trabalho e estudos, pois além de trabalharem meio período na empresa, fazem o curso de Aprendizagem em outro período
e a maioria ainda está cursando o ensino médio.

Enquanto o jovem William está nos primeiros dias de aprendizado,
Janaína Américo, a Jana, 17 anos, encerrou o ciclo e iniciou um novo,
agora como funcionária efetiva, desde o dia 5 de março. Filha do
motorista Carlos Américo, quatro anos de Gidion, Jana é só sorriso ao
falar da experiência. “Como auxiliar administrativa na Contabilidade,
desempenho a função com a qual tenho afinidade”, diz ela, que está
iniciando a faculdade de Ciências Contábeis na Sociesc. Moradora do
Itaum, frequentemente pega carona no ônibus do próprio pai. “A Jana
gosta do ambiente de trabalho e é muito focada”, garante o pai-coruja.

