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SEGURANÇA

SAÚDE

A Sipatran (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho e 
Trânsito) foi realizada de 19 a 23 de setembro com uma novidade. Além 
de ações nas sedes da Gidion e Verdes Mares, também aconteceram 
palestras de conscientização nos terminais Sul, Itaum, Nova Brasília, 
Guanabara e Central.
A programação contou com temas relevantes para a prevenção da 

A saúde é fundamental para o ser humano manter uma vida com qualidade e feliz no seu trabalho 
e junto a sua família. Para conscientizar os colaboradores sobre a importância de manter a saúde, 
as profissionais de Fisioterapia da Gidion criaram o projeto Qualidade de Vida. Um grupo de 15 
motoristas do Fretamento está participando do projeto piloto. Uma vez por semana o grupo se reúne 
e recebe orientações sobre os benefícios de manter uma alimentação saudável e atividade física 
regular e participa de atividades físicas que permitem a avaliação da frequência cardiorrespiratória.
No final do programa, previsto para janeiro de 2017, os resultados serão analisados e definidas 
as ações de continuidade do projeto.

Outro projeto com foco na saúde dos motoristas está em desenvolvimento nos terminais. As fisioterapeutas estão realizando uma avaliação postural 
dos motoristas. Além de fornecer orientações aos motoristas, quando necessárias, as avaliações servirão de base para novas ações da empresa 
com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos motoristas.

A nova Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) Itaum foi empossada em novembro. Tiago Mendes assumiu o cargo de presidente, Adriana 
Edmann, de vice-presidente e Arno Runchi, de secretário. Os cipeiros participaram do curso de formação de 24 a 28 de outubro.
Tiago Mendes disse que o grupo de novos cipeiros pretende dar continuidade às ações da gestão anterior, priorizando as atividades relacionadas à 
segurança dos colaboradores. “Vamos trabalhar para orientar os colegas sobre os riscos de cada atividade, tomando as atitudes melhores para sua 
segurança e da empresa”, comentou.

Representantes da empresa
Tiago Mendes, Cesar Agostini, Angelica Maciel e Renato Luiz Gorges 

Representantes dos empregados
Adriana Edmann, Arno Runchi, Catarina Ap. dos Santos e Claudinei Ristow

Eleição Cipa Itaum

Saúde e segurança em primeiro lugar

A manutenção da saúde depende de cada um

Avaliação postural

Endereço: Rua Copacabana, 1308 • CEP 89211-380 • Joinville – SC 

saúde e da segurança dos colaboradores no seu ambiente de trabalho 
e também fora dele. Entre eles legislação, conscientização no ambiente 
rodoviário, consequências do uso de álcool e a falta do cinto de segurança, 
mobilidade, avaliação de acuidade visual, importância da utilização dos EPIs 
(Equipamentos de Proteção Individual) e postura no trabalho e fora dele.

Transporte coletivo em 
clima de Natal
O motorista Marcos João dos Navegantes é o 
Papai Noel do Ônibus de Natal que circula durante 
o mês de dezembro para encantar os clientes do 
transporte coletivo. Ele foi o vencedor do concurso 
promovido entre os colaboradores da Gidion e da 
Verdes Mares. Dois ônibus de Natal operam em 
diferentes linhas entre os Terminais e Estações 
da Cidadania. Além da decoração especial e da 
presença do Papai Noel, os passageiros também 
foram agraciados com músicas natalinas.

“Estou muito feliz em poder ‘ser Papai Noel’ por mais tempo, agora junto aos passageiros do ôni-
bus. Resolvi participar porque eu gosto de levar a alegria às pessoas, e é uma ótima oportunidade”, 
explica Marcos que há mais de 20 anos é o Papai Noel de entidades e de famílias.

Cartão de Natal

Brinde Natalino
Os colaboradores das empresas do Grupo 
receberam o brinde Natalino, tradicionalmente 
entregue em dezembro.

Também foram premiados Maria-
ne M. de Lima (segundo lugar) e 
Mateus de Lima Ferreira (Honra ao 
Mérito), da Escola Nelson de Mi-
randa Coutinho, e Andrea Quinta-
nilla Torrez, da Escola de Educação 
Básica João Colin (terceiro lugar).

O estudante Álvaro 
Demétrio Filho, da 
Escola M. Dr. Sadalla 
Amim Ghanem foi o 
vencedor do 7º Con-
curso de Desenho Car-
tão de Natal promovi-
do pela empresa com 

o tema relacionado 
ao transporte co-
letivo urbano. Alu-
nos de 12 escolas 
que participaram 
do Projeto Tran-
sitando em 2016 

concorreram apresentando 65 desenhos.
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Desafio com mais 
responsabilidade
Ao retornar de sua licença maternidade, 

Tatiane Carvalho da Rocha recebeu a opor-

tunidade de assumir o cargo de analista de 

logística da VMG Log. Junto com o cargo 

veio a responsabilidade de coordenar as ati-

vidades da equipe integrada por 38 pessoas. 

A transição está sendo tranquila, segundo 

Tatiane, porque é o que gosta de fazer e 

já conhecia praticamente toda a equipe. 

Também tem contribuído a experiência 

anterior na função. “A atividade exige tomar 

decisões rápidas. Todos os dias surgem 

situações novas e precisamos escolher a 

melhor solução. A equipe é muito boa, o que torna o ambiente tranquilo 

e faz o trabalho fluir. O entendimento da equipe é fundamental”, ressalta.

Para se desenvolver profissionalmente, Tatiane pretende voltar a estudar 

e começar um curso superior de logística no próximo ano.

ARTIGO
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Trânsito com mais segurança
Estou muito honrado em assumir a direção da empresa que bateu recorde 
neste ano de homenageados no Programa Zero Acidente. Isso demonstra 
que o trabalho, ao longo destes 29 anos, vem dando resultado e conta-
giando os colaboradores para o que é correto quanto ao cumprimento dos 
valores da empresa, o respeito ao ser humano e a responsabilidade social.
É uma responsabilidade grande assumir o cargo neste clima de conscienti-
zação motivada pelos resultados do Programa Zero Acidente e pelos temas 
abordados pela Sipatran (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho e Trânsito). A empresa entende como valor a preservação da 
vida e queremos que os colaboradores assimilem esses valores no seu dia 
a dia, por meio de suas atitudes na empresa e também fora dela.
Uma das preocupações de todos os governos no mundo é a redução 
de acidentes e mortes no trânsito. O Brasil tem um trânsito tão violento 
que mata mais que câncer e doenças cardíacas. A Gidion sempre teve os 
olhos voltados para a necessidade de reduzir acidentes e faz sua parte na 
responsabilidade social com o Programa Zero Acidente e com o Projeto 
Transitando, com o apoio a EPTRAN (Escola Pública de Trânsito). 
A expectativa de todos nós é que ocorram mais campanhas e ações para 
melhorar a educação no trânsito, priorizando o transporte coletivo, que 
oferece maior segurança. A expansão das vias exclusivas para ônibus 
também deve ser priorizada, pois elas diminuem o tempo de viagem e 
atraem mais passageiros, deixando o trânsito com menos veículos, por 
consequência menos violento.
É hora também de refletirmos sobre o ano que se encerra e definirmos as 
metas para 2017. O atual momento econômico ainda é instável e vamos 
trabalhar projetando ações de melhorias e soluções para aprimorarmos 
nossos processos. Agradecemos a dedicação e o profissionalismo de todos 
os colaboradores e desejamos que tenham um Natal de muita harmonia 
familiar e um Ano Novo com oportunidades de crescimento e realizações.

Gilmar Léo Kalckmann
Diretor Geral

PROMOVIDOS/MUDANÇA DE CATEGORIA

AGOSTO
CARGO ANTERIOR CARGO ATUAL

Juliana Leite da Silva
Marcio Francisco Schotz

Tatiane C. da Rocha

Atendente de guichê
Motorista V. L. (ADM)

Auxiliar Adm I Analista de logística

Caixa - ADM
Motorista

HOMENAGEM

O reconhecimento dos colegas
Ao se despedir do grupo com o qual trabalhou durante 11 anos, Alcides 
Bertoli recebeu diversas homenagens, agradecimentos e demonstrações 
de reconhecimento e carinho. 

PROFISSIONAL DESTAQUE

Liderar uma equipe de 
seis pessoas está sen-
do um desafio e tan-
to para Geieli Duarte, 
analista de administra-
ção de pessoal pleno, 
e de reconhecimento 
para quem trabalha 
com ela. Tem recebido 
elogios dos colegas 
de outras áreas. Geieli 
assumiu a função com 
uma bagagem de 10 

anos de experiência na atividade e pautada pela sua formação pro-
fissional, curso superior em Ciências Contábeis e pós-graduação em 
Gestão Estratégica de Pessoas. “Está sendo uma oportunidade ótima 
de aprendizado e desenvolvimento profissional. A cada dia surgem 
novas dificuldades e vamos aprendendo com elas. Sempre gostei de 
trabalhar em equipe e a experiência de gestão do grupo está sendo 
bastante motivadora”, comenta.
Para Geieli, o trabalho em equipe tem como chave a parceria, onde cada 
profissional realiza as tarefas que lhe compete. “Tenho incentivado a 
autonomia, descentralizando as ações para que cada colaborador se 
desenvolva e mostre seu talento. Também procuro ouvir bastante para 
entender a posição de cada um e ver como posso contribuir. Estamos 
num momento de reavaliação dos processos, é importante a contri-
buição de todos”, destaca.
Como meta de melhoria estão no radar de Geieli cursos de libras e de 
desenvolvimento de lideranças.

Alinhada com a equipe

INOVAÇÃO

VMG LOG

Para agilizar o deslocamento das pessoas na cidade, o sistema de transporte 
coletivo realizou parcerias que disponibilizam dois aplicativos com informa-
ções atualizadas sobre linhas, horários e pontos de paradas: o Moovit e o 
Google Transit. Assim, os usuários do transporte público 
e turistas na cidade poderão planejar seu trajeto 
e diminuir o tempo de espera em pontos e 
estações por meio do uso dos aplicativos que 
são totalmente gratuitos.
Todas as linhas e seus pontos de paradas foram in-
cluídos no sistema. As informações foram fornecidas 
pelo sistema de transporte coletivo de Joinville, em 
trabalho realizado pela equipe de TI, que contou com 
o suporte das áreas de Operações e Logística e apoio 
do Ippuj e Seinfra.

As auditorias de supervisão realizadas em outubro 
pela Comissão Técnica da Fundação Carlos Alberto 
Vanzolini concederam a manutenção das Certificações 
do Sistema de Gestão da Gidion e da VMG Aires. A 
auditoria verificou os requisitos relacionados aos serviços oferecidos 
pelas empresas de acordo com a norma ISO 9001:2008. Já a VMG 
Log recebeu a concessão do Termo de Avaliação SASSMAQ (Siste-
ma de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade) 
para o transporte rodoviário nacional de produtos químicos sólidos 
e líquidos, perigosos e não perigosos, embalados.

Transporte coletivo agora com 
aplicativos de mobilidade

Auditoria

QUALIDADE

CARGO ATUAL

OUTUBRO
CARGO ANTERIOR CARGO ATUAL

Ass adm. de pessoal
Motorista

Analista de adm. pes júnior
Assistente de supervisor

Angelica C. da Silva Souza
Jean Carlos Strapasson

Lucas Laor de Matos
Wellington da C. Cordeiro

Cobrador urbano
Cobrador urbano

Cobrador rodoviário
Cobrador rodoviário

VERDES MARES CARGO ATUAL

Desde o dia 1º de novembro as multas por infrações de trânsito estão mais caras. As multas sofreram reajustes 
que variam de 52% a 244%. Algumas infrações tiveram reajuste mais pesado como é o caso de falar ou ma-
nusear celular ao volante, que passaram de grau médio para gravíssimo e os pontos na carteira de habilitação 
subiram de 4 para 7 pontos.
As multas mais pesadas, que são as infrações gravíssimas com previsão de aplicação de multiplicador por dez 
vezes, passaram a ser de R$ 2.934,70. Se o motorista for reincidente em menos de 12 meses, a multa será 
dobrada, chegando a R$ 5.869,40.

Sem som no carro
Som alto no carro, acima de 80 decibéis, já era proibido pelo Código Brasileiro de Trânsito. Com a nova resolução aprovada pelo Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran), a autuação agora pode ser feita, “independente do volume ou frequência”. O motorista levará multa (infração grave), cinco pontos 
na carteira de habilitação e retenção do veículo. E tanto faz se o carro estiver parado ou em movimento.
Alarmes, sirenes e o som de carros de publicidade com autorização para circular estão fora da proibição.

FIQUE LIGADO

Multas estão mais caras
Novos valores
Infração leve
De R$ 53,20 para R$ 88,38 
Infração média 
De R$ 85,13 para R$ 130,16 
Infração grave 
De R$ 127,69 para R$ 195,23 
Infração gravíssima 
De R$ 191,54 para R$ 293,47

CAMPANHA
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