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Novos cipeiros foram empossados no dia 11 de maio

A nova Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) da Matriz tomou posse no dia 11 de maio.
Everton Souza de Oliveira foi indicado como presidente, Juliana de Almeida, no cargo de vice-presidente
e Mariza Aparecida da Silva, secretária.
A nova diretoria vai trabalhar, segundo Everton, para promover e divulgar o zelo pela observância das
normas de segurança e promover ações que estimulem os empregados submeter-se a exames médicos
periódicos previstos em Normas Regulamentadoras. “Outra meta da Cipa empossada é estabelecer o diálogo
e a conscientização, de forma criativa e participativa, entre gestores e colaboradores em relação à forma
como os trabalhos são realizados, objetivando a melhoria das condições de trabalho”, explica o presidente.
Um dos eventos programados é a Sipatran (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho e de
Trânsito) que é organizado pela Cipa, em conjunto com a área de Segurança do Trabalho.
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Saúde

Evite posturas inadequadas

Aula de pilates na Gidion

As dores na nuca e sobre os ombros são muito comuns, principalmente
no final de um dia de trabalho. Elas indicam que a região cervical está
sobrecarregada. Posturas inadequadas no trabalho, ao dirigir ou até no
sofá, vendo TV, podem gerar dor cervical. O uso do celular também tem
sido um fator gerador de desconforto cervical.
Estudos realizados pela Sociedade Brasileira de Estudos da Dor apontam
que a cervicalgia (dor localizada na parte posterior do pescoço e/ou na
nuca) afeta entre 30% a 50% da população todos os anos, sendo que
15% apresentam alguma dor em região cervical ao longo de suas vidas.
Além de posturas impróprias, colaboram para elevação desses números
situações de estresse emocional, que podem gerar uma maior tensão
muscular na região e provocar ou agravar um quadro de dor.

Desde o dia 7 de junho, a Gidion está oferecendo aulas gratuitas de
pilates para os colaboradores. As atividades são realizadas às terças-feiras, no auditório da Matriz, durante o horário de almoço. As pessoas
interessadas em participar devem procurar a área de Fisioterapia.

Como cuidar ou prevenir a dor
• Alongamento diário auxilia na redução da tensão
• Reeducação da postura no posto de trabalho e nas atividades rotineiras
• Fortalecimento da musculatura com atividades físicas regulares
• Nos dias de frio agasalhe-se bem.
• Fazer pausas do trabalho no computador para alongar e movimentar
os ombros e o pescoço.

Toda criança tem vontade de visitar o local de trabalho dos pais
e entender esse mundo mágico onde eles passam grande parte
do seu dia. Imagina fazer isso com a turma toda da escola. O
Projeto Transitando está proporcionando essa oportunidade para
familiares de colaboradores da Gidion que estudam no 4º ano
do ensino fundamental de escolas de Joinville. Além de dar essa
alegria aos pequenos, está enchendo de orgulho a sua família.
É o caso de Maiko Moreira, planejador de manutenção da Gidion.
Sua filha Alice participou do projeto no mês de maio, enchendo o
pai de orgulho. “Nós acompanhamos o dia a dia do Transitando e
fiquei muito feliz quando a Gidion agendou a visita com a escola.
Uma alegria para mim e um momento muito especial para a Alice, que, voltou para casa cheia de conhecimento sobre regras de
trânsito”, conta.
Graziele, filha de Carlos Ohf, motorista da Gidion, também curtiu a
participação no Projeto Transitando. Ficou encantada com o Circuito
Prático de Trânsito, no pátio da empresa. “É muito bom as crianças
aprenderem desde cedo as regras de trânsito para a própria segurança delas. Agora a Graziele está repassando para a família e para
os amigos o que aprendeu durante a visita à Gidion”, relata Carlos.

Alice com o pai Maiko
Moreira (planejador de de
manutenção da Gidion)

Lucas, filho de Edmilson
Viana (gerente de Operações), com a agente de
a
trânsito Evelise Holz da Silv

Conhecimento sobre legislação

Benefícios
•
•
•
•
•

Fortalece os músculos
Melhora o equilíbrio
Aumenta a flexibilidade
Condiciona o sistema cardiorrespiratório
Traz benefícios para o corpo e mente porque exige
concentração, coordenação e controle entre respiração e os movimentos realizados
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Graziele Cristine, com o
pai Carlos Ohf (motorista da Gidion) e com a
agente Evelise

A expectativa de Maria Heloísa também foi grande para conhecer
o local de trabalho da irmã Letícia Gonçalves Bauer, aprendiz da
Gidion e participar do projeto. “O programa é muito bom e fiquei
muito feliz em poder compartilhar esse momento com a minha
irmã. Ela adorou vir no meu local de trabalho com os colegas de
escola”, comenta Letícia.

Maria Heloisa, com a irm
ã
Letícia Gonçalves Bauer
(jovem aprendiz) e com o
agente Macedo

com a tia
João Vitor Birckholz Lamin,
recrutamento
Elfi Birckholz, (analista de
lise
e seleção) e a agente Eve

Unindo a teoria e a prática
O projeto Transitando já atendeu, até maio desde ano, quase 30 mil estudantes do 4º ano do ensino fundamental de escolas
de Joinville. Promovido pela Gidion em parceria com o Detrans e com a Secretaria de Educação, órgãos da administração
municipal, o Transitando leva leva ensinamentos para um trânsito mais humano e seguro e conscientiza sobre as vantagens
do uso do transporte público para a sustentabilidade das cidades.

Artigo

Foco no trabalho
Os dados que os institutos de pesquisa têm divulgado
ainda não são aqueles que a sociedade brasileira espera
para reverter a situação preocupante da economia. As
empresas continuam trabalhando para manter seus negócios e as vagas de trabalho, se ajustando a atual situação
e buscando alternativas que tragam melhorias nos processos. São desafios para todos nós que precisamos estar
focados e dedicados na busca de melhores resultados,
independentes das condições adversas.
O foco deve ser nosso trabalho e nosso papel na sociedade para que possamos contribuir, cada um fazendo a
sua parte, com dedicação e seriedade.
As mudanças acontecem e precisamos estar preparados
para nos adaptar e encontrar as alternativas. Os motoristas, por exemplo, estão passando por um processo
diferente para renovar sua carteira de habilitação. Além
dos exames que já estavam acostumados a fazer, agora
também precisam incluir o exame toxicológico, exigido
por lei. Precisa atenção desses profissionais pela questão
dos prazos e também pelo custo. A programação com
antecedência é fundamental não ficar impedido de exercer
sua profissão e não ter problema no orçamento familiar.
Também é importante pensarmos na nossa saúde. Dedicarmos um tempo para realizar atividade física regular
contribui para que tenhamos a mente e corpo sãos. Uma
boa caminhada ou qualquer outra atividade que permita
ganhar saúde. A empresa está disponibilizando aula de
pilates para que os colaboradores possam fazer uma
atividade leve, mas que traz benefícios para o corpo e
mente. Abandonar velhos hábitos e mudar as atitudes é
vital para sobrevivermos nestes tempos difíceis.
Alcides Bertoli
Gerente Geral

Promovidos/Mudança de categoria
ABRIL
Adolar de Mello*
Carlos Augusto Cardoso*
Jessie Rafaela Dellandrea*
Lucemar Biesek de Oliveira*
Paulo Cesar Demarchi*
Rafael Ribeiro
Rodrigo da Silva*

MAIO

gidion

Calumirdo Correia
Cícero Alves de Menezes*
Diego Dresch *
Luiz Carlos Ribeiro*
Marcos Rodrigues Bayma*

cargo anterior

cargo atual

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

Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista

cargo anterior

cargo atual

Ajudante de Serviços
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve

Trabalhador manutenção predial
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista

*Colaboradores promovidos que passaram pela Escola de Motoristas

Feliz e motivado
A promoção de ajudante de serviços para trabalhador
manutenção predial foi um reconhecimento muito valorizado por Calumirdo Correia. Além de ser promovido,
ele tem recebido elogios dos colegas e gestores, os
quais o deixam feliz e motivado. “É bom ser valorizado.
A Gidion oferece as oportunidades, cabe a cada um aproveitar e merecer. No meu trabalho, nem sempre consigo
fazer tudo de uma vez só. Mas tem que ter iniciativa de
ver o que precisa ser feito e fazer bem feito”, revela.
Segundo Calumirdo, o ambiente da empresa e o apoio
que recebe dos colegas favorecem a execução do trabalho. “É ótimo trabalhar aqui. Todos colaboram e procuro fazer da melhor forma possível para atender cada
solicitação. Além disso, fico atento para me antecipar
e também complementar, quando vejo necessidade”,
conta Calumirdo.

Homenagem

Vega reconhece desempenho de motorista

Esmero no atendimento ao cliente
Para Jussara Paula Ferreira, atendente de
guichê da Gidion no Terminal Central, um dos
pontos importante para o bom desempenho
da atividade é gostar do que faz. Essa premissa
tem contribuído para que Jussara receba elogios,
mas não é só isso. “Nosso trabalho exige muita
atenção. Entre os cuidados está o cumprimento às normas da empresa que incluem o bom
atendimento ao cliente. Cada cliente é diferente,

isso exige saber ouvir e entender como deixá-lo
satisfeito com a empresa”, explica Jussara.
Outro fator destacado por ela para que seu
trabalho seja reconhecido é o ambiente positivo
e o trabalho em equipe. “Nos dedicamos para
fazer tudo certinho. A empresa dá condições,
gosto de trabalhar aqui, também dos benefícios que ela oferece. Fico feliz em receber o
reconhecimento.”

Curtas

Fique Ligado

Novos ônibus

Exame toxicológico
é obrigatório

Entraram em circulação no sistema de transporte coletivo
de Joinville 14 novos ônibus da Gidion.

Entraram em circulação, no sistema de transporte coletivo de Joinville, 14 novos ônibus
da Gidion, todos Volkswagen, atendendo às normas de acessibilidade, com piso alto e
plataforma elevatória.
• Cinco deles modelo 15.190 OD Euro V, carroceria Comil (modelo Svelto), com 11,2
metros de comprimento, três portas, City Vent. Capacidade: 74 pessoas.
• Dois ônibus são modelo 15.190 OD Euro V, carroceria Comil (modelo Svelto), com 9,6
metros de comprimento, três portas, City Vent. Capacidade: 55 pessoas.
• Sete ônibus são modelo 9.160 Euro V, carroceria Mascarello (modelo Micro City), com
8,74 metros de comprimento, duas portas, City Vent. Capacidade: 41 Pessoas.

Desde março, o Departamento Estadual de
Trânsito (Detran) cumpre a determinação do
Código de Trânsito Brasileiro, que obriga a
realização de exame toxicológico para caminhoneiros e motoristas de ônibus na renovação e
confecção de carteiras de habilitação C, D e E.

Atenção
• O exame deve ser entregue no Detran no
momento da solicitação da renovação da
carteira.
• Sem o exame não é possível encaminhar a
renovação da carteira de habilitação.

Durante o Dia Mundial de Saúde e Segurança, a ArcellorMittal Vega reconheceu o desempenho individual de cerca
de 30 profissionais que trabalham ou prestam serviço para
a companhia, homenageando-os pela atuação colaborativa
e preventiva. Entre eles está Osmar Vieira da Silva, motorista da Gidion que trabalha no fretamento da empresa
em São Francisco do Sul.
Há seis anos prestando serviço na ArcellorMittal Vega,
Osmar conta que está bem familiarizado com as normas
de segurança da empresa. “Minha obrigação é fazer tudo
certo, mas é bom saber que têm pessoas vendo isso, eu
não esperava. Com o reconhecimento, trabalhamos ainda
mais animados. Espero ser exemplo.”
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Profissional Destaque

Zero
Acidente
O período de avaliação para os motoristas no Programa
Zero Acidente encerram no dia 31
de julho. As festas
estão marcadas para
os dias 10 e 17 de
setembro.

Revista Adej
Mais uma vez o Transporte Eficiente foi tema
de matéria na Revista da ADEJ
(Associação dos Deficientes
Físicos de Joinville). Na segunda
edição do informativo, a reportagem apresentou os treinamentos
que os profissionais da Gidion
e da Transtusa participam para
estar aptos a atuar no transporte.
Também mostrou elogios pelos
serviços prestados à comunidade.

• O exame deve ser feito nos laboratórios
credenciados pelo Detran/SC
• O resultado do exame demora 15 dias para
ser entregue e a sua validade é de 60 dias
• É de responsabilidade do colaborador a realização e pagamento do exame
• O sindicato da categoria tem convênio com
laboratório, que permite parcelar o valor em
até três vezes.
• Sem habilitação, o motorista não consegue
exercer sua profissão e terá os dias parados
descontados do seu salário.
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Novos cipeiros foram empossados no dia 11 de maio

A nova Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) da Matriz tomou posse no dia 11 de maio.
Everton Souza de Oliveira foi indicado como presidente, Juliana de Almeida, no cargo de vice-presidente
e Mariza Aparecida da Silva, secretária.
A nova diretoria vai trabalhar, segundo Everton, para promover e divulgar o zelo pela observância das
normas de segurança e promover ações que estimulem os empregados submeter-se a exames médicos
periódicos previstos em Normas Regulamentadoras. “Outra meta da Cipa empossada é estabelecer o diálogo
e a conscientização, de forma criativa e participativa, entre gestores e colaboradores em relação à forma
como os trabalhos são realizados, objetivando a melhoria das condições de trabalho”, explica o presidente.
Um dos eventos programados é a Sipatran (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho e de
Trânsito) que é organizado pela Cipa, em conjunto com a área de Segurança do Trabalho.
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Evite posturas inadequadas

Aula de pilates na Gidion

As dores na nuca e sobre os ombros são muito comuns, principalmente
no final de um dia de trabalho. Elas indicam que a região cervical está
sobrecarregada. Posturas inadequadas no trabalho, ao dirigir ou até no
sofá, vendo TV, podem gerar dor cervical. O uso do celular também tem
sido um fator gerador de desconforto cervical.
Estudos realizados pela Sociedade Brasileira de Estudos da Dor apontam
que a cervicalgia (dor localizada na parte posterior do pescoço e/ou na
nuca) afeta entre 30% a 50% da população todos os anos, sendo que
15% apresentam alguma dor em região cervical ao longo de suas vidas.
Além de posturas impróprias, colaboram para elevação desses números
situações de estresse emocional, que podem gerar uma maior tensão
muscular na região e provocar ou agravar um quadro de dor.

Desde o dia 7 de junho, a Gidion está oferecendo aulas gratuitas de
pilates para os colaboradores. As atividades são realizadas às terças-feiras, no auditório da Matriz, durante o horário de almoço. As pessoas
interessadas em participar devem procurar a área de Fisioterapia.

Como cuidar ou prevenir a dor
• Alongamento diário auxilia na redução da tensão
• Reeducação da postura no posto de trabalho e nas atividades rotineiras
• Fortalecimento da musculatura com atividades físicas regulares
• Nos dias de frio agasalhe-se bem.
• Fazer pausas do trabalho no computador para alongar e movimentar
os ombros e o pescoço.

Toda criança tem vontade de visitar o local de trabalho dos pais
e entender esse mundo mágico onde eles passam grande parte
do seu dia. Imagina fazer isso com a turma toda da escola. O
Projeto Transitando está proporcionando essa oportunidade para
familiares de colaboradores da Gidion que estudam no 4º ano
do ensino fundamental de escolas de Joinville. Além de dar essa
alegria aos pequenos, está enchendo de orgulho a sua família.
É o caso de Maiko Moreira, planejador de manutenção da Gidion.
Sua filha Alice participou do projeto no mês de maio, enchendo o
pai de orgulho. “Nós acompanhamos o dia a dia do Transitando e
fiquei muito feliz quando a Gidion agendou a visita com a escola.
Uma alegria para mim e um momento muito especial para a Alice, que, voltou para casa cheia de conhecimento sobre regras de
trânsito”, conta.
Graziele, filha de Carlos Ohf, motorista da Gidion, também curtiu a
participação no Projeto Transitando. Ficou encantada com o Circuito
Prático de Trânsito, no pátio da empresa. “É muito bom as crianças
aprenderem desde cedo as regras de trânsito para a própria segurança delas. Agora a Graziele está repassando para a família e para
os amigos o que aprendeu durante a visita à Gidion”, relata Carlos.

Alice com o pai Maiko
Moreira (planejador de de
manutenção da Gidion)

Lucas, filho de Edmilson
Viana (gerente de Operações), com a agente de
a
trânsito Evelise Holz da Silv

Conhecimento sobre legislação

Benefícios
•
•
•
•
•

Fortalece os músculos
Melhora o equilíbrio
Aumenta a flexibilidade
Condiciona o sistema cardiorrespiratório
Traz benefícios para o corpo e mente porque exige
concentração, coordenação e controle entre respiração e os movimentos realizados
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Graziele Cristine, com o
pai Carlos Ohf (motorista da Gidion) e com a
agente Evelise

A expectativa de Maria Heloísa também foi grande para conhecer
o local de trabalho da irmã Letícia Gonçalves Bauer, aprendiz da
Gidion e participar do projeto. “O programa é muito bom e fiquei
muito feliz em poder compartilhar esse momento com a minha
irmã. Ela adorou vir no meu local de trabalho com os colegas de
escola”, comenta Letícia.

Maria Heloisa, com a irm
ã
Letícia Gonçalves Bauer
(jovem aprendiz) e com o
agente Macedo

com a tia
João Vitor Birckholz Lamin,
recrutamento
Elfi Birckholz, (analista de
lise
e seleção) e a agente Eve

Unindo a teoria e a prática
O projeto Transitando já atendeu, até maio desde ano, quase 30 mil estudantes do 4º ano do ensino fundamental de escolas
de Joinville. Promovido pela Gidion em parceria com o Detrans e com a Secretaria de Educação, órgãos da administração
municipal, o Transitando leva leva ensinamentos para um trânsito mais humano e seguro e conscientiza sobre as vantagens
do uso do transporte público para a sustentabilidade das cidades.

