Promovidos/Mudança de categoria

Artigo

A saúde
pede cuidados
A qualidade de vida está diretamente relacionada à
prevenção e à manutenção da saúde. Hoje não podemos mais falar em saúde sem mencionar os bons
hábitos alimentares e realização de atividades físicas
regularmente. As palestras realizadas durante o
Outubro Rosa deram destaque para os cuidados que
as mulheres devem manter para evitar o câncer de
mama. Ficou claro que não há uma causa específica,
são vários fatores associados que aumentam o risco
da doença. Na capa desta edição do TransNotícias há
mais informações sobre os cuidados para a prevenção que devem ser mantidos durante todo o ano.
Passada a campanha de mobilização para prevenção
do câncer de mama, agora é a vez dos homens. Dia
17 de novembro é o Dia Mundial de Combate ao
Câncer de Próstata. É bom lembrar que câncer de
próstata é o sexto tipo mais comum no mundo e o de
maior incidência nos homens. Esse tipo de câncer é o
segundo que mais mata homens no Brasil, de acordo
com pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de
Urologia. Os mesmos cuidados valem para os homens
no que diz respeito à atividade física e à alimentação
rica em frutas, verduras, legumes, grãos e cereais
integrais e com menos gordura.
Os homens também não podem esquecer de realizar
os exames periodicamente. Converse com o seu médico que vai orientar sobre quais os exames devem
ser realizados. Quando diagnosticado e tratado no
início, tem os riscos de mortalidade reduzidos. Menos
sedentarismo, mais qualidade de vida e mais tempo
para aproveitar o que é realmente importante: a
família.

Alcides Bertoli
Diretor geral

OUTUBRO
André Luis Ramos
Ingomar Timm *
José Maria Basilho

Cozinha Brasil - parceria Sesi
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve

Motorista
Motorista
Motorista

*Colaboradores promovidos que passaram pela Escola de Motoristas

Nova profissão
Com a mudança de rumos profissionais, Ingomar Timm procurou a Gidion há 9 meses e se
candidatou a uma vaga de motorista, função
que tentou no início de sua vida profissional.
“Na época não tinha experiência suficiente
para dirigir ônibus. Agora isso foi possível
graças à Escola de Motoristas”, conta. Após o
treinamento na Escola, Ingomar começou como
motorista veículo leve, dirigindo micro-ônibus e em outubro foi promovido a motorista
para o Terminal Sul. Bem adaptado à nova profissão e à empresa, Ingomar disse estar
gostando bastante do trabalho. “Vejo que não tem mistério na profissão, procuro fazer
bem feito, atender bem aos clientes, com respeito. Nosso trabalho é facilitado com o apoio
que recebemos da chefia e dos colegas.”

Orçamento familiar

Programe o orçamento familiar
Como já é de praxe, em novembro e dezembro ocorre o pagamento das parcelas do 13º Salário. Para que todos possam programar o orçamento familiar,
o TransNotícias publica o calendário de pagamentos. Programe-se, para não comprometer
o seu orçamento após as festas de final de ano.

Cronograma de pagamentos
19/11/2013 - Adiantamento de 50% do 13º salário (1ª parcela)
06/12/2013 - Pagamento integral do salário de novembro/2013
19/12/2013 - Pagamento da 2ª parcela do 13º salário (com desconto do INSS e IR) e
entrega da cesta de Natal
07/01/2014 - Pagamento integral do salário de dezembro/2013
Os colaboradores admitidos após 16 de julho deste ano terão as suas parcelas de 13º
Salário complementadas com adiantamento salarial, limitando-se aos 40% do salário.

Segurança

Itaum está com novos cipeiros
Tomaram posse os novos integrantes da Cipa do Itaum. Leandro Caminski
foi indicado como presidente da comissão e Edemilson Siqueira Fernandes,
vice-presidente. Antes de assumir, o grupo participou de curso específico
sobre segurança no trabalho.
Representantes dos empregados: Edemilson Siqueira Fernandes,
Arlete Vieira, Eurides Wanderley de Lima e Ana Maria de B. Rodrigues
Representantes da empresa: Leandro Caminski, Sebastiao C. A. Bento,
Claudinei J. Ristow e Valdair Fernandes

2

Gestão de talentos humanos

Quem não gosta de ter à mesa, em casa, iguarias diferentes e saborosas? E o
melhor: sem precisar gastar demais com os ingredientes ou investir muito tempo
no preparo. Isso é possível para algumas famílias da Gidion que participaram do
projeto Cozinha Brasil, promovido em outubro. Durante três dias, trinta familiares
de funcionários, entre esposas, filhas e mães, assistiram a palestras e ao preparo
de pratos, na unidade móvel instalada pelo Sesi no pátio externo da Matriz.
Tudo de graça e ainda com direito a kit de receitas e informações nutricionais.

Aprender e provar
Coordenado por Caroline Brilhante Nicolli Koser, do DHO, o programa fez o maior sucesso entre as mulheres participantes. “Foi a primeira vez que
participei de uma iniciativa semelhante. O que aprendi aqui vai servir tanto para minha casa, quanto para o trabalho”, antecipa Idaciane Ruschell.
Esposa do motorista Eurides W. de Lima, ela trabalha como cuidadora, e entre os pratos que pretende preparar, para a família e para os clientes,
está o sorvete de mandioca. Além do inusitado sorvete, Joyce Dias, esposa de Cláudio da Costa, vai fazer em casa o bolo de casca de banana que
a cozinheira do Sesi ensinou a preparar. “Foi muito importante essa oportunidade que a Gidion proporcionou, principalmente para aprendermos a
reaproveitar alimentos”, garante Joyce.

Profissional do Mês

Cidadania em Trânsito

Profissionalismo e segurança
O motorista Márcio Luiz de Oliveira, depois de morar 13 anos nos Estados
Unidos, decidiu voltar para o Brasil para ficar mais perto da família e exercer
aqui a profissão de transportar executivos. Com dois anos de adaptação à profissão no país, procurou a Gidion e se candidatou a uma vaga no final de 2012.
Admitido no início deste ano, Márcio passou a integrar a equipe da Gidion. O
destaque aconteceu quando ficou responsável pela condução de executivo
de empresa coreana, responsável pelo acompanhamento do embaixador da
Coreia em Curitiba, durante
visita a Joinville. “Tivemos um
bom entendimento e ele se
sentiu seguro porque domino
o inglês e conheço bem a
cidade”, relata. Marcio está
bem contente com o trabalho na empresa e feliz com o
reconhecimento. “Gosto do
que faço, da empresa e do
ambiente de trabalho que
ela oferece.”

No final de cada mês, a Gidion sorteia um estudante que participou do Programa Cidadania em Trânsito.
Agosto
Estudante
André
Felipe Israel
da Escola
Municipal
João Costa

Setembro

Estudante Nickolas de
Campos Santos da Escola
Municipal Anaburgo

Outubro

Estudante Kauê Gabriel
de Liz Lins, da Escola
Oswaldo Cabral

História

Encontro de carros antigos
O ônibus modelo Veneza, ano 1978, da Gidion fez sucesso entre os empregados do Condomínio Vega no Encontro de Carros Antigos promovido
durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trânsito (Sipatran).
A segunda edição da exposição aconteceu no dia 17 de outubro, na Praça
Gonneville, na ArcelorMittal Vega, em São Francisco do Sul.
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SEGURANÇA

Quem faz a festa Zero Acidente

Informativo das empresas Gidion e Verdes Mares
Novembro/2013 - Nº 180

Você já parou para pensar quem são os responsáveis para que as Festas Zero Acidente sejam um sucesso todos os
anos? Para chegar no dia e tudo sair certinho, tanto nas homenagens como no ambiente das festas, a equipe começa
a trabalhar em maio de cada ano. A definição do local e as datas das festas são acertadas com dois anos de antecedência. Neste ano, uma equipe de 15 colaboradores esteve envolvida diretamente na organização das festas, mas
três pessoas tiveram uma participação mais intensa: Aline Rosa (analista de marketing), Jacson Nienkotter (assessor
de supervisão operacional) e Michele Schneider (coordenadora de qualidade).
As ações de comunicação e marketing, além do apoio
nos dias dos eventos, são responsabilidade de Aline
Rosa. O envolvimento começa com a realização do
concurso de desenho entre estudantes de escolas
de ensino fundamental para escolher o Bottom do
ano e não param até o dia da última festa.

“Tudo precisa ser pensando nos mínimos detalhes, desde
a música, decoração, cardápio, premiação e tipos de
homenagens. O trabalho em equipe é fundamental para
o sucesso do evento. Dá bastante trabalho, mas é recompensador ver a alegria dos colegas no dia da festa”,
destaca Michele, que organiza o evento desde 2009.

Trabalho intenso em agosto
O trabalho se intensifica no começo de agosto, com a definição dos colaboradores a serem homenageados. Organizar a escala
de trabalho dos motoristas nos finais de semana das festas é um quebra-cabeça que, pelo segundo ano, ficou a cargo de Jacson.
“É bem complexo conseguir encaixar a escala de forma que todos os homenageados possam participar. Contamos sempre com a
colaboração dos colegas para trocar as escalas e folgas. No dia da festa é uma satisfação ver que todos estão lá participando”, relata.

“A festa estava maravilhosa.
A equipe organizadora está
de parabéns. É a primeira
vez que participo e vou
continuar me esforçando
para estar lá no próximo ano.”
Renato Petri, motorista

“A festa estava 10, tudo de
bom. A comida, o ambiente,
a organização como um
todo. É importante este
momento de integração
com os colegas.”
Ezequiel dos Santos, abastecedor

“Gostei da festa, estava
muito boa. A gente vê o
empenho dos colegas para
que tudo saia certinho.”
Gilmar Ribeiro da Silva,
mecânico

FROTA

Dois novos ônibus da Verdes Mares
A Verdes Mares apresentou dois novos ônibus ao prefeito de São Francisco do Sul Luiz Roberto de Oliveira (Luiz Zera). Os ônibus, um Volvo da
linha B270F e um Mercedes Bens linha 1721, entrarão em circulação
no itinerário das Praias do Norte da Ilha. Para dar maior comodidade aos
passageiros, os veículos possuem suspensão a ar, motor eletrônico
com menos ruído, elevador para cadeirantes, sistemas de exaustores e ventilação e computadores de bordo. O comprimento é de
13,20 metros, com três portas, e a capacidade é de 92 passageiros
(35 sentados e 57 em pé). Os dois ônibus representam a renovação
de 10% da frota, que tem idade média de seis anos de uso

Mais prevenção, mais saúde
O Outubro Rosa é um movimento realizado em todo o mundo. O nome remete à cor do laço rosa, que
simboliza mundialmente a luta contra o câncer de mama. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer
(Inca), o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres.
A Gidion promoveu palestras para os colaboradores e dependentes com o objetivo de levar
as informações para que as mulheres possam prevenir a doença, mantendo bons
hábitos alimentares e qualidade de vida.
Os colaboradores usaram, durante todo o
mês, o laço cor-de-rosa para simbolizar a luta na prevenção da doença. Raquel de Souza, cobradora rodoviária
da Verdes Mares, participou da palestra “Alimentação
saudável” e analisou como muito importante entender
os conceitos de prevenção de doenças por meio de uma
alimentação saudável. “Precisei mudar minha alimentação
para recuperar a saúde e vejo como faz a diferença. Além de
melhorar fisicamente, perdi peso e melhorei a autoestima. É só
uma questão de querer e se programar para isso.”

Conscientização
As palestras também contaram com a
participação de Sabrina Felício, auxiliar administrativa de Operações da
Gidion. “A partir desta semana de
conscientização, decidi que vou me
dedicar mais à prevenção. Também levei os folders informativos para compartilhar com minha mãe e acho
muito importante essa iniciativa da empresa em nos
oferecer um evento com tanta informação qualificada.”
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Mudanças de hábito
Reduza o consumo de bebida alcoólica
Elimine o excesso de peso, mantendo índice de
massa corporal não superior a 25 (o cálculo é
feito dividindo o peso pela altura ao quadrado)
Evite o sedentarismo, mantendo uma atividade física regular
Faça o autoexame das mamas mensalmente,
de preferência no 7º ou 8º dia após o início da
menstruação
Procure o médico para submeter-se ao
exame das mamas e repita os exames conforme
orientação médica

Alimentos funcionais
Consuma alimentos funcionais, eles contêm
substâncias que ajudam no combate aos radicais
livres, promovendo a saúde e tornando o corpo
mais forte para não ficar doente.
Alimentos funcionais são alho, vinho, aveia, soja,
linhaça, tomate, peixes, amoras pretas, iogurte,
cebola, trigo, banana, alcachofra, brócolis e alguns tipos de chás, entre muitos outros.
Coma, no mínimo, 400g por dia de vegetais, sendo 2/5 de frutas e 3/5 de legumes
e verduras.

