Serviço de fretamento realiza pesquisa e monta plano de ação
Sempre atenta às impressões dos contratantes, a Gidion realiza, anualmente, uma pesquisa de
avaliação do Serviço de Fretamento. Em sua edição 2018, realizada no mês de novembro, 16
empresas foram entrevistadas e suas respostas confirmaram os resultados conquistados também
nos anos anteriores.
A média geral na avaliação das empresas ficou em 8,9. Ao reunir notas e comentários, a Gidion
estruturou um plano de ação focado nas melhorias, que será desenvolvido no decorrer de 2019.
Veja as notas médias na avaliação das empresas
Facilidade de contato
Atendimento dos supervisores e gerentes
Segurança
Pontualidade
Resposta aos problemas
Trabalho dos motoristas
Veículo contratado
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Três novos ônibus
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Um dia especial,
em família, na Gidion
A rotina profissional e a empresa onde os pais trabalham geralmente são motivos
de muita curiosidade para os pequenos. Conhecer o ambiente onde eles passam boa
parte do dia foi uma grande aventura para os participantes do Dia da Família, evento
que reuniu em dezembro os colaboradores e seus familiares. Além de percorrer
diversos setores da Gidion, conhecer as salas, máquinas e equipamentos, o Programa
Transitando também compartilhou informações importantes com o grupo.

A frota de Fretamento da Gidion conta com três novos ônibus. Os veículos têm
carroceria Busscar, EL BUSS 320 e chassis VW 17230 com suspensão a ar. Além de
acessibilidade com elevador, têm sanitário, frigobar, ar-condicionado, carregador
de celular USB e iluminação em led. São 43 poltronas super pullman, com parede
divisória, porta pacote e bagageiros.

Lara, de 4 anos, e Guilherme, de 14, filhos de Adilson Arndt, que trabalha no setor de Operações, lembram com muito carinho deste dia. Guilherme conta que com
frequência o pai descreve como foi o dia de trabalho, as atividades e como funciona a empresa. “Eu conhecia pouco a Gidion, só de passar na frente e, às vezes, ir no
setor do meu pai. Eu não imaginava que era tão grande e tinha tanta gente trabalhando aqui”, comenta Guilherme. Já para Lara, o que marcou foi quando ela estava
dentro do ônibus no momento da lavação. “Foi muito legal!”, acrescenta sorridente.

Voluntariado

Almoço solidário
No dia 10 de fevereiro, um domingo, uma ação social mobilizou os moradores e Associação de Moradores da Comunidade São José do Bairro
Itinga. É o Almoço Solidário do Marcão, iniciativa do motorista da Gidion Marcos Navegantes, que no final do ano também ‘atua’ como Papai
Noel no ônibus de Natal da empresa e na comunidade onde mora.
Para promover o almoço, servido gratuitamente a mais de 300 pessoas, Marcão contou com apoio de empresas, inclusive a Gidion, e de outros voluntários, que doaram ingredientes, brindes para os sorteios e ajudaram na execução do evento. A animação ficou por conta do grupo
musical “Caravana do Paulinho”.
O objetivo da ação, além da confraternização, era arrecadar alimentos para compor cestas básicas que serão doadas a famílias carentes do bairro
Itinga. Os participantes no almoço fizeram várias doações de alimentos e de dinheiro que irão beneficiar a Associação dos Deficientes Físicos
de Joinville - ADEJ. Uma parte dos recursos (R$ 200,00 por mês) irá patrocinar uma esportista da associação e R$ 600,00 serão usados para
uma consulta médica em Florianópolis de um menino de 7 anos com paralisia cerebral causada por Kernicterus.

Outro colaborador que veio acompanhado da família foi o mecânico Alesson Engelmann. Ele trouxe os filhos Mateus, de 7 anos; Davi, de 4; e a esposa, Patrícia.
Alesson destaca que apresentar a empresa para as crianças é ótimo, pois eles são
muito atentos e sabem que, no futuro, também terão seus trabalhos. O mecânico
conta que os pequenos sempre perguntam e estão interessados no trabalho do pai
e durante o Dia da Família aprenderam, com alegria, assuntos sérios como regras
e o respeito pelo trânsito. “Eles adoraram e já me perguntam quando poderão ir de
novo”, finaliza Alesson.

Mais multiplicadores em 2019
Público alvo do Projeto Transitando, as crianças atuam como multiplicadores de informações por um trânsito mais humano e seguro para todos.
E os números são relevantes: desde 2012 já foram atendidas 44,7 mil crianças, estudantes do 4º ano. Para 2019, a previsão é compartilhar essas
informações com mais sete mil crianças.
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Foco na qualidade e na
inovação
Começamos o ano com novidade nos processos de manutenção
utilizados pelas oficinas da Matriz, do Itaum e da Verdes Mares.
O novo sistema Senior/Softran, que substituiu o anterior, foi
adaptado exclusivamente para a gestão da empresa. Ele oferece
uma série de oportunidades positivas, como a visão sistêmica do
processo de manutenção dos ônibus, ou seja, sua análise como
um todo, o detalhamento de cada etapa e seus responsáveis.
Sabemos que, no começo, como em qualquer mudança, é um
pouco complicado, mas logo as novas regras passarão a fazer
parte da rotina e, naturalmente, perceberemos seus resultados,
como o aumento na agilidade, eficiência, a redução de custos e
otimização dos processos.
Como acontece todos os anos, o Serviço de Fretamento foi
avaliado por meio de pesquisa realizada junto às empresas
contratantes. O feedback foi positivo, mas observamos que
podemos melhorar e já estamos trabalhando para que
isso aconteça. A aquisição de três novos ônibus do modelo EL
BUSS 320 Busscar e chassis VW 17230 com suspensão a ar,
faz parte dessas melhorias para o Fretamento.
No decorrer do ano teremos ainda novidades tecnológicas,
sempre pensando em inovar o sistema e oferecer mais conforto
e segurança para os nossos clientes e colaboradores.
Pensando na integração dos colaboradores e seus familiares
no ambiente corporativo, em dezembro realizamos o “Dia da
Família”. Uma importante ferramenta de valorização da força
de trabalho, que estimula o reconhecimento da importância do
seu cotidiano e suas atividades laborativas dentro do processo
organizacional. As crianças tornaram o evento ainda mais alegre
e reforçaram a nossa responsabilidade de transmitir, a cada um
deles, noções de cidadania e respeito ao trânsito, conforme já
acontece por meio do por meio do Programa Transitando.
Gilmar Léo Kalckmann
Diretor Geral

Zero Acidente

Melhoria contínua

Promovidos
dezembro

cargo anterior
Motorista veículo leve
Assist. de supervisor(ADM)
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve

cargo atual
Motorista
Analista de operações RTI
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista

Adair da Silva Passos
Adelina da Silva Santos
Andre P. Halmenschlager
Evandro Prado Cargnin
Geize Carolina Lemos
Leticia Tavani Lucindo
Marcos J. dos Navegantes

cargo anterior
Assist de supervisor (ADM)
Ajudante de serviços
Instrutor DHO Pleno
Motorista
Assistente de DH
Atendente de guichê
Motorista veículo leve

cargo atual
Planejador de manutenção
Motorista veículo leve
Instrutor DHO Sênior
Instrutor DHO jr.
Assist. de adm. de pessoal
Recepcionista
Motorista

Verdes Mares
Daniel Mauricio Bento

Ajudante de serviços

cargo atual
Auxiliar de Latoeiro

VGM LOG
Dione de Moraes Brito
Leonardo Rocha Veres
Paulo Alexandre Bill

Auxiliar Administrativo II
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo II

cargo atual
Auxiliar Administrativo III
Auxiliar Administrativo I
Auxiliar Administrativo III

Edson da Fonseca
Felipe Soares Tiburcio
Joel Nass Machado
Oscar Ramos Motorista
Sinval Silva Rodrigues
Thiago F. Santos Martins

janeiro

Um exemplo a ser seguido
O sorriso estampado no rosto de Adelina da
Silva Santos demonstra a felicidade que está
sentindo pela nova função na Gidion: motorista.
Quando começou a trabalhar na empresa como
ajudante de serviços, há 4 anos, não imaginava
um dia dirigir um ônibus. Com o passar do tempo
e com o aumento do conhecimento sobre a
atividade, o sonho começou a se materializar-se.
“Meu marido (Paulo), que também é motorista
na Gidion, é o maior incentivador, frequentei a
Escola de Motoristas para me preparar e, graças
aos conhecimentos adquiridos em instruções
internas, fui promovida”, relata Adelina.
O contato com os passageiros tem motivado bastante a nova motorista
que trabalha nas linhas da Estação de Cidadania Nova Brasília. A mudança de
atividade tem sido exemplo para outras pessoas. A receita, segundo Adelina,
é não desistir. “Estou muito feliz. Alcançar os sonhos depende de cada um. A
empresa é muito boa para trabalhar. ‘Visto a camisa’, independente da área
em que vou desempenhar minhas atividades”, conta.

Integração

Novo sistema traz agilidade e eficiência
A Gidion está implantando um novo sistema nas áreas de Manutenção da empresa. A visão sistêmica e em tempo real das necessidades de
manutenção, sejam elas planejadas ou não, e a interação entre setores por meio de informações transparentes e confiáveis são os principais
diferenciais que a mudança do sistema DataSul para Senior/Softran trará para a rotina da Gidion.
Geniovam Joarez de Souza, encarregado de Manutenção, destaca que a fase de teste já foi concluída e, aos poucos, o novo sistema está
sendo implantado nas oficinas da Matriz e do Itaum. Já estão em funcionamento os módulos da Manutenção, Borracharia e Abastecimento,
faltando implantar o módulo do Almoxarifado.
Ele ressalta que todos os envolvidos receberão as instruções e os
treinamentos necessários. “No início, podem ocorrer algumas não
conformidades e solicitaremos as devidas correções, mas o esforço de
todos para adaptação é muito importante”, afirma Geniovam. Ele ainda
complementa que, para o futuro, a Gidion prevê a redução expressiva
dos retrabalhos, gargalos na manutenção e ruídos de comunicação e mais
assertividade do planejamento.
O sistema Senior/Softran oferece maior eficiência e redução de custos, pela
agilidade e otimização dos processos. Para o colaborador, traz mais facilidade
no manuseio, garantindo a integridade das informações lançadas nos
apontamentos das solicitações e dos serviços executados.

Destaque profissional

Aprendizado colocado em prática
Mileni Fernandes trabalha há cinco anos na Passebus, desde o início no setor de Transporte Eficiente.
Ela comenta que gosta muito da função que exerce, pois todos os dias desenvolve atividades e tem
contato com pessoas diferentes, tanto com o público externo como com os motoristas.
Em 2018 iniciou o curso de Processos Gerenciais que concluirá em agosto de 2019. Ela comenta que
o aprendizado da faculdade contribui bastante com sua rotina de trabalho, em especial as disciplinas
de Gestão e Logística.
Anderson Schneider, supervisor do Transporte Eficiente, elogia a competência de Mileni. Comenta que
ela sempre está disposta e com iniciativa imediata, ajudando a supervisão e a equipe de forma rápida
e eficaz. “Mileni merece todo sucesso do mundo e eu tenho certeza que seu caminho será recheado
de vitórias”, afirma o supervisor.

Curtas

Vacina contra a febre amarela
A Secretaria Municipal de Saúde está intensificando campanha de prevenção
da febre amarela (FA). A vacina contra a doença pode ser tomada nos postos de saúde do município. A vacina contra a febre amarela é o único meio
de prevenção contra a doença. É altamente imunogênica, ou seja, confere
imunidade em 95% a 99% dos vacinados. O estado de Santa Catarina é Área
com Recomendação de Vacina (ACRV).
Neste sentido, todas as pessoas, a partir dos 9 meses de idade, têm indicação
para receber a vacina. Idosos com mais de 60 anos devem procurar orientação
médica. Uma única dose garante proteção para a vida toda.

As datas das festas Zero Acidente já estão programadas:
28/09 e 05/10.
Procure o regulamento nos murais e, em caso de dúvida, entre
em contato com Michele Schneider, do setor de Qualidade, pelo
ramal 2115 ou pelo e-mail michele@gidion.com.br.
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Passeio Unipraias
Com a presença do bom velhinho, a tradicional distribuição das
cestas natalinas foi um momento de alegria entre os colaboradores
e familiares.

No dia 9 de março, aniversário de Joinville, colaboradores e familiares participarão do passeio no Parque Unipraias, em Balneário Camboriú. Faça sua
inscrição até o dia 4 de março, no setor de Marketing. Informações no ramal
2164. Participe!

Responsabilidade ambiental

Comprometimento
Gidion tem uma estratégia ambiental, está comprometida
com a prevenção da poluição e com melhorias contínuas
nesta área, ação que faz parte do ciclo normal de gestão
empresarial e devidamente é conferida com os terceiros.

Fique ligado

Sem excesso
Atenção motoristas!
A partir de fevereiro, as cobranças sobre o controle de
excesso de velocidade serão mais efetivas.
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Serviço de fretamento realiza pesquisa e monta plano de ação
Sempre atenta às impressões dos contratantes, a Gidion realiza, anualmente, uma pesquisa de
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Um dia especial,
em família, na Gidion
A rotina profissional e a empresa onde os pais trabalham geralmente são motivos
de muita curiosidade para os pequenos. Conhecer o ambiente onde eles passam boa
parte do dia foi uma grande aventura para os participantes do Dia da Família, evento
que reuniu em dezembro os colaboradores e seus familiares. Além de percorrer
diversos setores da Gidion, conhecer as salas, máquinas e equipamentos, o Programa
Transitando também compartilhou informações importantes com o grupo.

A frota de Fretamento da Gidion conta com três novos ônibus. Os veículos têm
carroceria Busscar, EL BUSS 320 e chassis VW 17230 com suspensão a ar. Além de
acessibilidade com elevador, têm sanitário, frigobar, ar-condicionado, carregador
de celular USB e iluminação em led. São 43 poltronas super pullman, com parede
divisória, porta pacote e bagageiros.

Lara, de 4 anos, e Guilherme, de 14, filhos de Adilson Arndt, que trabalha no setor de Operações, lembram com muito carinho deste dia. Guilherme conta que com
frequência o pai descreve como foi o dia de trabalho, as atividades e como funciona a empresa. “Eu conhecia pouco a Gidion, só de passar na frente e, às vezes, ir no
setor do meu pai. Eu não imaginava que era tão grande e tinha tanta gente trabalhando aqui”, comenta Guilherme. Já para Lara, o que marcou foi quando ela estava
dentro do ônibus no momento da lavação. “Foi muito legal!”, acrescenta sorridente.

Voluntariado

Almoço solidário
No dia 10 de fevereiro, um domingo, uma ação social mobilizou os moradores e Associação de Moradores da Comunidade São José do Bairro
Itinga. É o Almoço Solidário do Marcão, iniciativa do motorista da Gidion Marcos Navegantes, que no final do ano também ‘atua’ como Papai
Noel no ônibus de Natal da empresa e na comunidade onde mora.
Para promover o almoço, servido gratuitamente a mais de 300 pessoas, Marcão contou com apoio de empresas, inclusive a Gidion, e de outros voluntários, que doaram ingredientes, brindes para os sorteios e ajudaram na execução do evento. A animação ficou por conta do grupo
musical “Caravana do Paulinho”.
O objetivo da ação, além da confraternização, era arrecadar alimentos para compor cestas básicas que serão doadas a famílias carentes do bairro
Itinga. Os participantes no almoço fizeram várias doações de alimentos e de dinheiro que irão beneficiar a Associação dos Deficientes Físicos
de Joinville - ADEJ. Uma parte dos recursos (R$ 200,00 por mês) irá patrocinar uma esportista da associação e R$ 600,00 serão usados para
uma consulta médica em Florianópolis de um menino de 7 anos com paralisia cerebral causada por Kernicterus.

Outro colaborador que veio acompanhado da família foi o mecânico Alesson Engelmann. Ele trouxe os filhos Mateus, de 7 anos; Davi, de 4; e a esposa, Patrícia.
Alesson destaca que apresentar a empresa para as crianças é ótimo, pois eles são
muito atentos e sabem que, no futuro, também terão seus trabalhos. O mecânico
conta que os pequenos sempre perguntam e estão interessados no trabalho do pai
e durante o Dia da Família aprenderam, com alegria, assuntos sérios como regras
e o respeito pelo trânsito. “Eles adoraram e já me perguntam quando poderão ir de
novo”, finaliza Alesson.

Mais multiplicadores em 2019
Público alvo do Projeto Transitando, as crianças atuam como multiplicadores de informações por um trânsito mais humano e seguro para todos.
E os números são relevantes: desde 2012 já foram atendidas 44,7 mil crianças, estudantes do 4º ano. Para 2019, a previsão é compartilhar essas
informações com mais sete mil crianças.
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