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Saúde

Cuidados para evitar a gripe
Com a chegada dos dias frios, aumenta a incidência de gripes e resfriados. Alguns cuidados simples do dia a dia podem ajudar você a manter a saúde.
• Lave as mãos frequência, principalmente quando chegar em casa do trabalho ou da escola
• Cubra o nariz e a boca de preferência com o antebraço ao tossir ou espirrar
• Evite levar as mãos ao rosto, principalmente aos olhos
• Evite as mudanças bruscas de temperatura
• Mantenha o corpo hidratado, uma alimentação saudável, com frutas e verduras e a prática regular de atividade física
• Faça a vacina da gripe anualmente. A vacinação contra a gripe é um método muito eficaz para prevenir a gripe e as suas complicações
• Evite ambientes fechados e aglomerações, muito comuns em dias frios. Deixe sua casa e seu ambiente de trabalho sempre arejados
• Limpe os locais usados com mais frequência
• Tente evitar contato próximo e prolongado com uma pessoa resfriada ou com os sintomas da gripe
• Descanse e tenha boas noites de sono. Esse é um hábito que ajuda a fortalecer o sistema de defesa do seu organismo

Segurança

Maio Amarelo
A Gidion aderiu à campanha Maio Amarelo lançada pela NTU (Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos) em parceria com o Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV). As peças publicitárias
reforçaram que o coletivo é uma opção segura em diversas situações dos deslocamentos diários, e convidava
o passageiro a fazer sua contribuição para o trânsito seguro, optando pelo transporte público.
Dados do Ministério da Saúde apontam o ônibus como o meio de deslocamento mais seguro, responsável pelo
menor índice de mortes no trânsito. O modal transporta 33% da população e responde por apenas 0,48%
dos casos de mortes no trânsito.

Comemoração

40 anos
Em 1º de junho os atuais sócios e diretoria comemoraram os 40 anos de
administração. Quando a empresa foi
comprada, foram necessários investimentos para reestruturá-la e fazê-la
crescer junto com Joinville. Além de
investimentos em estrutura e novos
veículos, a administração sempre se
preocupou e destinou recursos para
que a equipe crescesse junto e tivesse
a formação necessária para oferecer
um serviço de qualidade.
A primeira diretoria da Gidion foi composta por três sócios: Emendino Roza
(Manutenção), Carlinho Bogo
(Operação) e Moacir Bogo
(Administrativo/Financeiro),
único sócio remanescente. O
grupo de sócios reúne-se uma
vez por mês com os gestores
para alinhar os rumos dos negócios do Grupo VMG.
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Retorno Seguro
para os motoristas
Promover um serviço de qualidade e com segurança são os principais objetivos do Retorno Seguro, programa de atualização desenvolvido para os motoristas da Gidion e da Verdes Mares. O treinamento de dois dias é oferecido no retorno de
férias, com atividades teóricas e práticas, com turmas mensais. Uma vez por ano, em junho, o programa é reestruturado,
para que seu conteúdo continue atual e interessante. Nessa atualização de conteúdo contamos com a inclusão da participação do gerente de manutenção Rômulo Ricardo Caldart para uma “Conversa de Valor” com os motoristas, melhorando
o entendimento das necessidades de ambas as áreas.
Os resultados são mensurados tanto pela pesquisa de satisfação dos clientes que avaliam como “muito bom” o trabalho
dos motoristas, como pela redução no número de acidentes. “O foco é a prevenção. Na década de 80, a média de acidentes
graves era de seis por ano, com 41 mil veículos em circulação. Hoje, com 400 mil veículos na cidade, essa média caiu para
dois. Conseguimos isso graças à padronização dos serviços. O treinamento contribui ainda para o exercício da cidadania,
pois temos pessoas mais proativas”, explica Edmilson Viana, gerente de Operações da Gidion.

A empresa e os instrutores estão
de parabéns. Além do que aprendemos e
relembramos, também há troca de experiência e interação com os colegas. Sinto-me
privilegiado em trabalhar aqui.” Motorista
Valmir Hille

Atividade conjunta
Os temas do Programa Retorno Seguro são definidos e ministrados por várias áreas das empresas,
como Gestão de Talentos Humanos (GTH), Saúde, Manutenção, Operação, Segurança do Trabalho,
com o apoio do Serviço Social do Transporte (SEST) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT).
“O principal desafio para a equipe que administra o treinamento é ter mudanças que impressionem e
motivem os motoristas a colocar em prática os conhecimentos adquiridos”, revela Lorivaldo Bastos,
um dos instrutores do Retorno Seguro há 15 anos. Segundo Bastos, as mudanças são estudadas em
conjunto, analisando os resultados do ano anterior e adequando às novidades da legislação.
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O curso ajuda a nos reconectar com o
trabalho depois das férias, relembrando o que é
importante no desempenho da nossa profissão.
Também atualiza nosso conhecimento, começamos
com bastante segurança mais um ano de trabalho.”
Motorista Carlos Augusto Fernandes

Responsabilidade
Socioambiental

Artigo

Falta uma política que
priorize o transporte
coletivo
Assim como os caminhoneiros, o setor de transporte
público por ônibus urbano também tem sofrido com a
política de preços da Petrobras. O transporte coletivo
carece de política nacional que contemple prioridade
no trânsito, com financiamento para construção de
corredores e tarifa compatível com a renda da população, viabilizada pela desoneração da cadeia produtiva
do serviço.
Na Europa os subsídios do governo cobrem cerca de
dois terços dos custos das passagens. Na América
Latina países adotaram a dedução da carga tributária
e implantação de corredores exclusivos que reduzem
o tempo de viagem, dão conforto e segurança com
tarifas até 30% mais baratas do que as nossas.
Para ser competitivo, o transporte coletivo deve
proporcionar deslocamentos acessíveis, econômicos,
rápidos, seguros e com baixa poluição ambiental. O
descaso com o transporte coletivo pode ser retratado
observando-se a política de preços praticada em
relação aos combustíveis : desde os anos 2000,
enquanto a gasolina subiu 180%, o diesel utilizado
nos ônibus foi reajustado em 520%. Nos anos 90, o
combustível representava 8% dos custos para operar,
hoje está entre 18 e 20% do custo da tarifa.
Além do aumento dos insumos, o transporte coletivo
também sofre com a queda no número de passageiros,
que têm procurado outras formas de deslocamentos.
Nós perdemos nos últimos quatro anos em torno de
15% de passageiros. No ano passado, perdemos 5%.
Este é um ano eleitoral, e a previsão é de que não
tenhamos mudanças significativas em políticas governamentais. Mais uma vez precisamos trabalhar
para superar as adversidades e melhorar os serviços
prestados pelas empresas que compõem o grupo.
É importante lembrar que em junho completamos 40
anos da aquisição da Gidion pelos atuais sócios. A história mostra as conquistas e o crescimento da empresa
ao longo destes 40 anos. Ela nos serve de inspiração
e motivação. Os próximos anos serão de mudanças
e transformações, porém acreditamos que somente
sobreviverão as empresas que olham para dentro
de casa e ao mesmo tempo identificam o que o seu
cliente deseja, como preços condizentes, velocidade,
agilidade e conforto.
Gilmar Léo Kalckmann
Diretor Geral
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Promovidos/Mudança de categoria
ABRIL

cargo anterior
Auxiliar de mecânico

cargo atual
Mecânico

VMG LOG
Jaisson Mateus C. da Silva

Conferente

cargo atual
Op. de rastreamento

VMG Aires
Rodrigo Oberdam de Lucchi

cargo atual
Técnico de refrigeração I Técnico de refrigeração II

Allisson Moreira Hoff

Maio
Ailton Pericles Stolf
Evandro Luiz M. de Souza

cargo anterior
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve

cargo atual
Motorista
Motorista

Verdes Mares
Roberto Pires Viana

Cobrador rodoviário

cargo atual
Emissor de passagens

De olho em novas oportunidades
Em busca de novas oportunidades de trabalho,
Roberto Pires Viana saiu da Bahia em direção a
Joinville. Depois de seis meses na cidade e de ter
deixado um currículo na empresa, foi chamado
para a vaga de cobrador rodoviário na Verdes
Mares. Em maio foi promovido a emissor de
passagens, após 1 ano e 5 meses de casa. “Estou
gostando do trabalho, pois trato diretamente
com as pessoas. Tenho facilidade de me
comunicar, o que tem facilitado minha atividade
na empresa, que dá oportunidades para quem
quer crescer. Depende de cada um demonstrar
interesse e não ficar parado. Já concorri a
uma vaga de assistente de supervisão e vou
continuar trabalhando para estar preparado
quando houver novas chances”, comenta.

Segurança

Destaque Profissional

Profissional exemplar
O motorista Eliezer Staidel Lemen trabalha no
Fretamento e é considerado um profissional
exemplar. A distinção, como Profissional do Mês,
o surpreendeu e ele demostrou sua satisfação. “É
um reconhecimento profissional importante. Com
certeza uma motivação a mais para continuar
trabalhando de acordo com as regras de trânsito
e com os ensinamentos da empresa. É uma

satisfação receber o reconhecimento”, garante.
Eliezer disse que contribui também para seu
desempenho profissional o fato de trabalhar no que
gosta e ter uma boa convivência com os gestores e
colegas, sempre com respeito e responsabilidade.
“Temos abertura para conversar, expor nossas ideias
e solicitar a resolução de algum problema quando
isso ocorre.”

Segurança

Novos cipeiros tomam posse
Izael Tiburcio dos Santos é o novo presidente
da Cipa Matriz empossada no dia 9 de maio. Junto
com ele, tomaram posse os novos cipeiros eleitos
pelos colaboradores e indicados pela Gidion. Ana
Maria de Borba Rodrigues é a vice-presidente.
Segundo Izael, o principal desafio da atual diretoria
é a conscientização de todos os colaboradores
da empresa sobre a prevenção de acidentes e
doenças decorrentes do trabalho. “Buscaremos
intensificar o papel dos integrantes da Cipa para
que sejam multiplicadores de ações preventivas,
objetivando a meta zero acidente de trabalho”.

Eleitos (representantes dos empregados)
Ana Maria de Borba Rodrigues, Ivoneide F.
Rodrigues, Sérgio Antonio Bertusso, Marcelo
de Souza Afonso, William da Cunha Cordeiro,
Hercílio Severino R. Filho, Osvaldir Vasco e
William Ribeiro da Silva
Indicados (representantes da empresa)
Izael Tiburcio dos Santos, Jeremias Daniel
Grano, Mario José da Silva, Deivid Dreer,
Oseas Ramos, Pedro H. K. da Silva, Evandro
Luiz Gutter e Geieli Pereira Duarte

Curtas

Zero Acidente 2018
Em setembro, nos dias 15 e 22, acontecem as festas Zero Acidente. Oportunidade em que as empresas do Grupo VMG prestam homenagens
aos motoristas Zero Acidente e aos colaboradores com Tempo de Casa e do programa Profissional Nota 10. Marque na sua agenda.

Comportamento seguro

33° Aniversário do 8º Batalhão

Com o tema “Nós escolhemos o caminho seguro” a ArcelorMittal Vega
promoveu o Dia Mundial de Saúde e Segurança no dia 26 de abril. Durante
a programação a companhia homenageou empregados, áreas e empresas
contratadas por seus comportamentos seguros em 2017. O colaborador
da Gidion Jardel Klein foi um dos homenageados pela ArcelorMittal Vega
que detalhou, na cerimônia, como cada pessoa ou empresa contribuiu
para a meta zero acidente.

O p ro j e t o Tra n s i t a n d o
participou das comemorações
do 33º Aniversário do 8º
Batalhão da Polícia Militar
e dos 183 anos da Polícia
Militar de Santa Catarina
realizadas no Shopping
Mueller.

Sistema Veltec
Profissionais das áreas de
M a n u te n ç ã o e O p e ra ç ã o
da Gidion participaram de
treinamento do processo de
homologação do sistema Veltec
com o técnico Adriano Militão,
com o objetivo de montar uma
equipe de suporte. O sistema
a ser utilizado pela empresa tem como objetivo coletar dados dos
veículos e monitorar comportamentos, identificando atitudes que
podem aumentar o risco de acidente, desperdiçar combustível e reduzir
a disponibilidade da frota.

Homenagens
Após 20 anos de dedicação ao
trabalho o motorista João Edgard
dos Santos deixa a equipe e recebe
homenagem da Gidion pelos seus
serviços prestados.
O latoeiro Sérgio de Matos
recebeu homenagem da empresa
pelos 27 anos de ser viços
prestados à Gidion.

Dia do Trabalhador
O Projeto Transitando também
e ste ve p re s e n te n a fe sta
comemorativa ao Dia do
Trabalhador realizada pela RIC
Record, na Expoville.
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privilegiado em trabalhar aqui.” Motorista
Valmir Hille

Atividade conjunta
Os temas do Programa Retorno Seguro são definidos e ministrados por várias áreas das empresas,
como Gestão de Talentos Humanos (GTH), Saúde, Manutenção, Operação, Segurança do Trabalho,
com o apoio do Serviço Social do Transporte (SEST) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT).
“O principal desafio para a equipe que administra o treinamento é ter mudanças que impressionem e
motivem os motoristas a colocar em prática os conhecimentos adquiridos”, revela Lorivaldo Bastos,
um dos instrutores do Retorno Seguro há 15 anos. Segundo Bastos, as mudanças são estudadas em
conjunto, analisando os resultados do ano anterior e adequando às novidades da legislação.
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O curso ajuda a nos reconectar com o
trabalho depois das férias, relembrando o que é
importante no desempenho da nossa profissão.
Também atualiza nosso conhecimento, começamos
com bastante segurança mais um ano de trabalho.”
Motorista Carlos Augusto Fernandes

Responsabilidade
Socioambiental

