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Comunidade

Segurança

Motoristas, supervisores, instrutores, eletricistas e me-

cânicos da Gidion participaram do curso de Condução 

Econômica e Direção Defensiva promovido pela empresa. 

O treinamento, conduzido pelo instrutor Luiz Horácio da 

Silva, da Volks/MAN, levou a 56 profissionais da empresa 

informações sobre o novo motor MAN (utilizado pela 

Volks nos novos ônibus adquiridos pela empresa) – Euro 

V, com o objetivo de obter o melhor desempenho, com 

o máximo de economia e segurança. Foram oito horas de 

aulas teóricas e práticas. 

Gidion doa ônibus ao JEC
A Gidion presenteou o JEC com um ônibus para transportar os 

atletas das categorias de base do clube. A entrega do veículo com 

47 assentos aconteceu no dia 21 de maio no estacionamento da 

Toca do Coelho da Arena Joinville.

De acordo com Moacir Bogo, diretor consultivo e presidente do 

Conselho Administrativo da Gidion, a doação é 100% consoante 

com a cultura da empresa que mantém ações diferenciadas, vol-

tadas para a comunidade, como é o caso do Programa Cidadania 

em Trânsito. Este é o 15º ônibus doado pela Gidion a entidades 

de Joinville.

Novos cipeiros na Gidion Matriz
A Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) da Gidion Matriz 

está com novos integrantes. A eleição ocorreu em abril e a posse em maio. 

A presidência da Cipa coube a Diogo Felipe Kalckmann, assessor jurídico.  

Entre as propostas de trabalho da nova Cipa estão  estimular, em ação 

conjunta com o SESMT, a visão e atitude prevencionista nos colaboradores, 

promovendo melhorias no ambiente de trabalho e a consequente redução 

de acidentes e incidentes. “Também vamos trabalhar para assegurar o 

estrito cumprimento às normas que regem a segurança e medicina do 

trabalho”, garante Diogo.

“O treinamento foi muito bom, 
forneceu informações importantes 
para obter melhor desempenho dos 
carros, principalmente na questão de 
segurança. Na minha função poderei 
multiplicar para os demais integran-
tes da equipe.”
Vítor Gamba, supervisor

“O carro é espetacular. Com o 
treinamento teremos condições de 
agilizar a manutenção dos ônibus no 
dia a dia e de orientar os motoristas 
para usufruir de todos os recursos 
disponíveis.” 
Sidinei Soares Medeiros, mecânico

“Com o treinamento vimos desen-
volvimento da tecnologia do carro 
desde a sua concepção, o que vai 
facilitar nosso trabalho. Nós ganha-
mos por saber usar e a empresa, pelo 
retorno em economia.”
Jose Antonio Clara, motorista

Escola recebe lixeiras 
A Escola de Educação Básica Rudolfo Meyer recebeu 20 lixeiras produzi-

das pelos colaboradores da Gidion a partir da reciclagem de filtros de ar 

trocados dos ônibus. As lixeiras serão distribuídas nas dependências da 

escola. Também foram entregues cartazes para mostrar a importância do 

consumo consciente. Aline Cristina Felczak, telefonista da Gidion, cursa 

Engenharia Ambiental e está desenvolvendo um trabalho sobre este 

tema com os estudantes da escola. De acordo com a diretora, Leila R. S. 

de Oliveira, é importante a doação da Gidion e serve de incentivo para 

as crianças manterem a escola limpa. “Estamos trabalhando na escola 

também os conceitos de reaproveitamento de recursos e preservação 

da natureza. Este é um bom exemplo”, destacou a diretora.

Eleitos (representantes
dos empregados)
Tatiane dos Santos Bueno 
Ivanir Alves Fortes
Roseli Cardoso da Silva
Marcos Tavares 
Vanderlei Braz 
Ana Helena S. Won Muller
Geraldo José Kuhnen
Alexsander Machado

Indicados (representantes 
da empresa)
Diogo Felipe Kalckmann
Osmar Antonio Schio
Leonardo Vinícius Leiria 
Angelo Paulo Goulart 
Gilson da Rocha Carlos 
Angelo Pereira de Souza
Claudio da Costa 
Wagner Alves Bueno

Alcides Bertoli, Waldir Harger, João Martinelli, Nereu Martinelli 
e Moacir Bogo

SuStentabilidade

Aline Cristina Felczak, telefonista da Gidion, com as diretoras da escola 
Leila R. S. de Oliveira e Rosângela Gomes Goulart Fernandes
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Parcerias que 
dão certo

A edição de junho do TransNotícias 

destaca,  mais uma vez, a importân-

cia que a empresa dá aos colabora-

dores e o papel importante que eles 

desempenham junto à organização e 

à comunidade. Vemos o empenho na 

busca do aprendizado com a parti-

cipação de mais de 50 profissionais 

no treinamento da Volkswagen que 

os qualifica ainda mais para acompa-

nhar as novas tecnologias dos ônibus 

adquiridos recentemente.

A empresa passou a contar com um 

novo grupo de cipeiros, profissionais 

que, além das atividades inerentes 

a sua função, se comprometem em 

trabalhar para garantir a segurança 

no ambiente de trabalho. Importante 

também a iniciativa dos colabora-

dores em transformar em lixeiras os 

filtros de ar que seriam descartados, 

aliás com um visual muito bonito. A 

ação vai além dos benefícios à natu-

reza, sendo estendida à comunidade 

com a doação de lixeiras, levando o 

exemplo aos estudantes. 

Outros exemplos de envolvimento 

da empresa com a comunidade são a 

continuidade do Programa Cidadania 

em Trânsito, reforçando aos alunos 

dos 5° anos as regrinhas básicas, e a 

doação do ônibus para as categorias 

de base do JEC. 

Sempre ressaltamos que o sucesso 

da empresa depende do empenho, 

esforço e dedicação dos colabo-

radores e nos sentimos felizes em 

comprovar isso diariamente.

Alcides Bertoli
Diretor geral

MAIO

PromovidoS/mudança de Categoria

2

ProfiSSional do mêS

Empenho e 
dedicação ao 
trabalho
Djone Maxiel Rech começou na Gidion 

como lavador, sabendo que poderia se 

empenhar e passar para outras atividades. 

E foi o que aconteceu, passando de auxiliar 

de mecânico a mecânico, sua atual função. 

“Gosto de trabalhar na empresa. O ambien-

te é bom, o relacionamento com os colegas 

também. Tudo isso ajuda no desempenho 

do meu trabalho”, argumenta Djone, esco-

lhido como Profissional do Mês. 

Além de ficar feliz com a iindicação de 

profissional do mês, Djone considera im-

portante o reconhecimento da empresa. 

“É um estímulo”, afirma.

*Colaboradores promovidos que passaram pela Escola de Motoristas

CurtaS

Aline Celize Ferreira Kurth *
Eli Correa *
Ivan Machula
Marcelo Ribeiro Franca *
Nilce Stumpf *
Valdomiro Ayres do Bonfim *

Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve

Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista

Herança de família
Ser motorista profissional está no DNA de Aline 

Celize Ferreira Kurth, promovida de motorista 

veículo leve para motorista. Três irmãos tra-

balham como motorista de carreta. Quando foi 

contratada pela Gidion, Aline já tinha carteira 

de habilitação categoria “E”. Passou pela Escola 

de Motoristas da empresa antes de começar a 

dirigir ônibus. Hoje se sente feliz e realizada por 

fazer o que gosta. “Adoro dirigir e estou muito 

bem aqui. Os colegas sempre me apoiaram e me 

incentivam diariamente.”

Fabio Rodrigues Novack
Osvaldo de Carvalho *

Motorista
Motorista veículo leve

Motorista rodoviário
Motorista

VERDES MARES

Reconhecimento 
Reinoldo Ferreira e Valmir Lara 

também fazem parte da equipe 

de profissionais de fretamento 

que atende a ArcelorMittal Vega. 

A Gidion foi uma das empresas 

parceiras premiadas pelo desem-

penho em 2012, garantindo a se-

gurança e saúde dos empregados 

da ArcelorMittal Vega.

reSPonSabilidade SoCial

Programa Cidadania em Trânsito

Estudante Nathália Santana da Costa Branco foi a 
ganhadora de maio

Mães homenageadas
Às vésperas do Dia das Mães, as colaboradoras mães foram home-

nageadas pela Gidion. 

Saúde

Atividade física diminui risco de doenças
Os benefícios da atividade física não são novidade para ninguém: propiciam a sensação de bem-estar, 

melhoram a autoestima, reduzem os sintomas depressivos e ansiosos, além de trazer benefícios 

ao organismo. Entre eles a prevenção ao acidente vascular cerebral (AVC). 

O que é o AVC?
O acidente vascular cerebral, ou derrame cerebral, ocorre quando há um entupimento ou o rompi-

mento dos vasos que levam sangue ao cérebro provocando a paralisia da área cerebral que ficou sem 

circulação sanguínea adequada. O AVC também é chamado de Acidente Vascular Encefálico (AVE).

A atividade física realizada na maioria dos dias da semana 

melhora a saúde nos seguintes aspectos, segundo a OMS:

l	 Reduz o risco de morte por doença cardíaca, de desenvol-

vimento de diabetes e de hipertensão arterial

l	 Auxilia na redução do nível de hipertensão nas pessoas que 

já a possuem

l	 Reduz sentimentos de depressão e ansiedade

l	 	Auxilia o controle de peso

l	 Ajuda a construir e manter saudáveis ossos, músculos e 

articulações

l	 Ajuda os idosos a se tornarem mais fortes e mais aptos a se 

locomover sem cair

l	 Promove bem-estar psicológico

Abra as janelas 
Mesmo em dias frios ou chuvosos é importante manter 

as janelas dos ônibus abertas para melhor circulação do ar. 

Essa medida simples ajuda a conservar o ar limpo e saudá-

vel, prevenindo-se a disseminação de doenças respiratórias 

comuns, como a gripe.

Os estudantes que participa-

ram do Programa Cidadania 

em Trânsito no ano passado 

e que hoje frequentam o 5º 

ano do ensino fundamental 

começaram a receber um 

marcador de página/folder e 

um calendário de mesa em 

acrílico em formato de ônibus. 

A ideia é continuar mantendo 

contato com os estudantes e 

fornecendo informações para 

complementar os ensinamen-

tos repassados pelo Programa, 

e também medir a absorção 

das crianças. 

Como acontece mensalmente, 

um estudante que participou 

do Programa Cidadania em 

Trânsito é sorteado e ganha 

um kit para ciclista. Em maio 

a ganhadora foi a estudante 

Nathália Santana da Costa, da 

Escola Municipal Presidente 

Castelo Branco, do bairro Boa 

Vista. 

Estudantes da Escola Municipal Anna Maria Harger 
receberam a complementação do programa
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