Uma vida de trabalho e ações na comunidade
No dia 18 de fevereiro, Moacir Bogo, diretor consultivo
do Grupo Gidion, completa
70 anos. Natural de Rio do
Oeste/SC, seu Moacir como
é chamado pelos colaboradores, teve e mantém um papel
importante na Gidion e nas
empresas do grupo desde
que tornou-se empresário
do transporte público à frente
da Gidion 1978 e da Viação
Verdes Mares em 1994.
O empresário imprimiu nesMoacir Bogo na festa Zero Acidente de 2016
sas empresas um forte senso
de responsabilidade social e de respeito aos funcionários e ao público
externo. São amplamente conhecidas as ações de ajuda e doações
comunitárias dessas empresas, além de programas de treinamento
motivacionais e zelo com o meio ambiente.
O Programa Zero Acidente, que neste ano completa 30 anos, e o Pro-

jeto Transitando (5 anos) são motivo de orgulho para ele, que mesmo não
atuando mais diretamente na gestão do grupo, acompanha de perto as
duas iniciativas.
A direção e colaboradores do grupo agradecem à dedicação e profissionalismo de Moacir Bogo e externam desejo de que seu dinamismo continue
contagiando a todos com os quais convive.
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Saúde, bem-estar
e qualidade de vida
A vida moderna trouxe consigo mudanças de hábitos. Uma das dificuldades é incluir, em sua rotina, hábitos alimentares saudáveis e atividades físicas que lhe dê prazer e melhorem sua qualidade de vida.
Vamos conhecer a história de cinco colegas da Gidion que mostram que é possível mudar e ser feliz.
E no lançamento do Projeto Transitando

Saúde

Fique ligado

Pilates agora também no Itaum
Agora além da Matriz, a Gidion está oferecendo aulas gratuitas
de pilates para os colaboradores também no Itaum. As aulas são
realizadas as terças-feiras, das 8 às 17 horas. Durante este período
uma profissional da equipe de fisioterapia da empresa estará no
auditório do Ituam para atender os interessados.
Cristina Rodrigues, atendente de guichê da Estação de Cidadania
Itaum, é uma das frequentadoras das aulas. “Estava precisando
fazer atividade física e estou aproveitando a oportunidade que a
empresa nos oferece. Trabalho até às 15h e consigo participar do
grupo das 15h30. Em três semanas de aula já estou sentindo os
resultados”, conta Cristina.

Operação do sistema de
transporte em caso de
alagamento no centro
Em função das fortes chuvas de janeiro, a Gidion e a Transtusa montaram um plano alternativo de transbordo na área central. Ele deverá ser
usado quando ocorrer inundações que provoquem a interdição de ruas
e o fechamento do Terminal central.

Ao se dar conta que estava acima do peso, Angelo Paulo
Goulart , analista de operações, decidiu mudar tudo, juntamente com a esposa Flávia.
A alimentação passou a ser
saudável e a corrida passou
a fazer parte do dia a dia do
casal. Desde o final de janeiro de 2015, diminuiu 40 kg,
participou de competições,
entre elas a Corrida de São
Silvestre, em São Paulo, em
dezembro do ano passado.
“Antes eu via a São Silvestre do sofá”, comenta.

Angélica Cypriano da Silva Souza, analista de administração pessoal júnior, não estava feliz. Estava com excesso de
peso e autoestima baixa. Resolveu virar o jogo. Começou a correr e mudou os
hábitos alimentares. Em 8
meses perdeu 21 kg. “Hoje
tenho consciência que os
novos hábitos devem ser
mantidos, por isso voltei
a correr e preparo minhas
refeições”, conta Angélica,
que vai ao trabalho correndo e usa o horário do almoço
para fazer atividade física.

O motorista Jeferson
Buzzi Toniotti precisou
mudar seus hábitos alimentares para
poder fazer a cirurgia bariátrica, que resultou na perda de 40
kg. Hoje a sua saúde melhorou, sua pressão arterial está normalizada. “Estou bem mais disposto, durmo melhor e não sinto
dor no corpo”, relata. Jeferson está ciente que precisa manter
o estilo de vida, com os bons hábitos alimentares e atividade
física. “O processo todo começa pela conscientização. Quero
ter uma velhice com saúde para poder curtir os meus netos”,
projeta.

Em 2014 Jackson Ragel Corrêa, analista de
sistema, decidiu comprar
uma bicicleta e melhorar sua
vida. Estava com excesso
de peso, pouca resistência física e dificuldade para dormir.
Hoje mantém o hábito de pedalar, que pode ser em grupo
ou sozinho, três vezes por semana. Eliminou 23 kg e ganhou
qualidade de vida. “A regularidade da atividade física, assim
como boa alimentação, é fundamental para uma vida saudável”, argumenta.

Valdemir Schurhoff, contador, está seguindo o exemplo dos colegas. Começou há três meses com a mudança da alimentação
e já conseguiu reduzir 8 kg. “Estou indo sem ansiedade. Sei que preciso perder peso, mas vou com calma”, comentou.
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A mudança começa pela
conscientização
A Organização Mundial de Saúde aponta a obesidade como um dos
maiores problemas de saúde pública no mundo. No Brasil, a obesidade
vem crescendo cada vez mais. Alguns levantamentos apontam que mais
de 50% da população está acima do peso, ou seja, na faixa de sobrepeso e obesidade. A “vida moderna” tem sido apresentada como uma
das “culpadas” pelo aumento da obesidade, que inclui vida sedentária e
alimentação inadequada. O que preocupa o Ministério da Saúde são as
doenças decorrentes do aumento de peso, como hipertensão, diabetes,
câncer e doenças cardiovasculares – principais causas de óbito no país.
O crescimento econômico e a ampliação da urbanização, aumentaram o
consumo de produtos ultraprocessados, diminuindo o consumo de pratos
tradicionais e alimentos orgânicos.
Por isso a importância que cada um se conscientize e opte por hábitos
alimentares saudáveis e também de atividade física. A mudança começa
pela conscientização que bons hábitos estão diretamente relacionados à
preservação da saúde. Mais saúde e qualidade de vida para conviver com
os familiares e amigos e para o desempenho das atividades profissionais.
As mudanças de hábitos, na maioria das vezes, exigem sacrifícios e
a necessidade de se abrir mão de algumas coisas. Neste momento, é
importante o apoio da família e dos colegas para seguir em frente e não
esmorecer.
Bons exemplos estão retratados na matéria de capa desta edição. Vemos
nossos colaboradores felizes com as mudanças que realizaram e estão
realizando. É uma caminhada contínua que mostra resultados positivos
para a saúde e para a autoestima.
A empresa também faz sua parte, incentivando que seus colaboradores
mantenham atividades físicas regulares e oferecendo opções alongamentos/ ginástica diários no setor de manutenção e aulas de pilates gratuitas
uma vez por semana para todos. Cabe a cada um encontrar um tempinho
e incluir atividade física em sua rotina.
Gilmar Léo Kalckmann
Diretor Geral

Promovidos/Mudança de categoria
NOVEMBRO
VERDES MARES
Geovane Lindner Nagel

JANEIRO
Bruna de Borba
Fernando Dias Pagani
Romulo Alves Pereira

Assistente de
Supervisor

CARGO ANTERIOR
Auxiliar de compras
Ajudante de serviços
Atendente de guichê

CARGO ATUAL
Controlador operacional

Ao ingressar na Gidion, Tarcisio Schmitt Santos recebeu um desafio. Ao invés de atuar como
motorista, profissão na qual tinha experiência, ele foi contratado como assistente de supervisor.
Nesta função, Tarcisio se deu conta que tem facilidade para se relacionar com as pessoas. Isso vem
acontecendo tanto com a equipe como com os clientes. “Quero ser o garçom para atender o cliente
quando ele precisar”, define.
Para melhorar o atendimento, Tarcisio fez um curso de oratória e pretende continuar crescendo profissionalmente. “No começo tive dificuldade com a equipe. Hoje mantemos um diálogo aberto, um
clima familiar, que tem contribuído com o meu trabalho e também com os dos motoristas. Fico feliz
em ver meu trabalho reconhecido pela empresa, incentiva o aperfeiçoamento no atendimento dos
passageiros e também com os colegas”, ressalta.
A próxima meta de Tarcisio é fazer o curso de logística. “Quero estar preparado para as oportunidades
e atender melhor à empresa e aos clientes.”

Orçamento doméstico

Mantenha o orçamento em dia
O ano está começando. É importante programar o orçamento familiar
para honrar todos os compromissos financeiros, ter mais tranquilidade
e poder planejar as férias do final do ano.
O planejamento deve começar com uma planilha mensal contendo as
receitas líquidas e as despesas fixas da família. Nesta lista, também
devem entrar as despesas certas, mas com valor variável, as eventuais
e as imprevisíveis.
Veja dicas importantes
• A regra básica e mais importante: deve-se gastar menos do que
se ganha
• Revise mensalmente o seu orçamento e faça as adequações necessárias
• Pague as contas em dia e evite juros
• Evite as tentações, comprando produtos que não estão planejados
• Pesquise os preços antes de comprar um produto
• Fique atento aos juros nas compras parceladas
• Guarde o dinheiro e compre mais tarde à vista
• Faça lista das compras de supermercado e evite levar os filhos junto

Jovens aprendizes ingressam no mercado de trabalho
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Bom relacionamento com o público

CARGO ATUAL
Assistente de compras
Manobrista
Caixa

jovem aprendiz

No começo de 2016, um novo grupo com
jovens aprendizes ingressaram na Gidion.
Neste grupo estavam Jaine Luiza Valentim e Letícia Gonçalves Bauer. Em
janeiro deste ano as duas foram efetivadas
em vagas abertas na Gidion e na Passebus.
Jaine Luiza continua na área que vem
atuando desde seu ingresso na Gidion,
na área de Gestão de Talentos Humanos
(GTH), agora como auxiliar administrativo. “Meu desejo era ficar trabalhando
na empresa, entrei com essa expectativa porque sabia que a Gidion oferece
oportunidades de crescimento”, conta.
O desempenho e dedicação de Jaine contribuíram para sua contratação. O
apoio que recebeu dos colegas também foram importantes. “Estou feliz porque a empresa acreditou no meu potencial e de estar trabalhando na área que
gosto”, relata a jovem, que neste ano começa o curso de Ciências Contábeis.

Profissional Destaque

O desempenho de Letícia Gonçalves Bauer na vaga de jovem aprendiz
também foi determinante para o processo seletivo ao cargo de atendente de
SAC na Passebus. “Sabia que o aprendizado adquirido como jovem aprendiz
seria importante. O relacionamento com a Passebus no desempenho das
atividades também contribuíram”, lembra Letícia.
No segundo ano de direito, Letícia destaca a oportunidade que as empresas
oferecem também para pessoas sem
experiência. “Durante o período como
jovem aprendiz na Gidion, aprendi
bastante sobre os processos que envolvem o dia a dia de uma empresa,
principalmente no acompanhamento
das auditorias da qualidade. A comunicação e apoio dos gestores e colegas
também foram importantes”, destaca.

Pesquisa de satisfação

Clientes avaliam os serviços
Anualmente a empresa promove uma pesquisa de satisfação entre os clientes que utilizam o serviço de fretamento. O serviço é
avaliado pelos profissionais das empresas contratantes. Entre os itens avaliados em 2016 estão trabalho dos motoristas, supervisores
e gerentes, facilidade de contato, resposta a problemas, veículo contratado, segurança e pontualidade. A média geral ficou em 8,9.
Os clientes da VMG Aires também foram pesquisados e responderam estarem satisfeitos com o atendimento e qualidade dos
produtos. A avaliação média ficou em 8,4. Já os clientes da VMG Log avaliaram pontualidade, agilidade, eficiência e confiabilidade,
ficando uma nota média em 7,6.

Curtas

30 anos do Zero Acidente

Homenageados

As festas Zero Acidente terão uma motivação a mais. Neste ano, o
programa completa 30 anos. As comemorações já têm datas: 26 de
agosto e 2 de setembro, no Restaurante Glória.
Os motoristas devem atentos às mudanças nas regras do Programa
Zero Acidente. As informações foram fixadas nos murais da empresa.
Confira.

Os motoristas Luiz Alcírio Gonzaga (20 anos de casa) e José Benedito
Rodrigues de Moraes (15 anos de casa) receberam as homenagens pelo
trabalho prestado à Gidion.

Passeio Unipraias
Como já é tradicional, no dia 9 de março, aniversário
de Joinville, a Gidion promove o passeio Unipraias.
Os colaboradores interessados em participar do
passeio com suas famílias devem procurar a área
de Marketing. Mais informações nos murais da
empresa.

Reajuste salarial
Os colaboradores da Gidion e da Verdes Mares tiveram o reajuste
salarial de 6,60% sobre o salário de janeiro e 7% no ticket alimentação.
Os valores são resultado de votação em acordo coletivo da categoria.
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que vai ao trabalho correndo e usa o horário do almoço
para fazer atividade física.

O motorista Jeferson
Buzzi Toniotti precisou
mudar seus hábitos alimentares para
poder fazer a cirurgia bariátrica, que resultou na perda de 40
kg. Hoje a sua saúde melhorou, sua pressão arterial está normalizada. “Estou bem mais disposto, durmo melhor e não sinto
dor no corpo”, relata. Jeferson está ciente que precisa manter
o estilo de vida, com os bons hábitos alimentares e atividade
física. “O processo todo começa pela conscientização. Quero
ter uma velhice com saúde para poder curtir os meus netos”,
projeta.

Em 2014 Jackson Ragel Corrêa, analista de
sistema, decidiu comprar
uma bicicleta e melhorar sua
vida. Estava com excesso
de peso, pouca resistência física e dificuldade para dormir.
Hoje mantém o hábito de pedalar, que pode ser em grupo
ou sozinho, três vezes por semana. Eliminou 23 kg e ganhou
qualidade de vida. “A regularidade da atividade física, assim
como boa alimentação, é fundamental para uma vida saudável”, argumenta.

Valdemir Schurhoff, contador, está seguindo o exemplo dos colegas. Começou há três meses com a mudança da alimentação
e já conseguiu reduzir 8 kg. “Estou indo sem ansiedade. Sei que preciso perder peso, mas vou com calma”, comentou.
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