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Prevenção para
saúde e segurança
Saúde e segurança foram os temas centrais da Semana Interna
de Prevenção de Acidentes de Trabalho e Trânsito (Sipatran)
promovida pela Gidion de 21 a 25 de setembro. As ações foram
realizadas no auditório, pátio, setores e garagem da Matriz e
nos terminais. Entre elas, palestras sobre a Covid-19, prevenção
de acidentes, trânsito e mitos e verdades sobre o bafômetro,
alcoolismo, tabagismo, infecções sexualmente transmissíveis
(IST), avaliação de acuidade visual, aferição de pressão arterial,
IMC, postura profissional e outros.
Durante a Sipatran, foi realizada uma exposição de um carro
que sofreu um acidente de trânsito e ficou bem danificado.
A intenção foi provocar reflexões para que os colaboradores
possam agir corretamente quanto aos sinais de trânsito, não
beber ao dirigir, não cometer infrações evitáveis.
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Artigo

Acreditamos
que vamos
superar esse
momento
O ano de 2020, com a pandemia do coronavírus, alterou
o dia a dia das pessoas e também da empresa, como já temos falado. Embora voltando
a operar o transporte coletivo
urbano e o intermunicipal, estamos longe da normalidade,
tanto pela forma de trabalhar
como pelo número de passageiros transportados.
Antes da pandemia, transportávamos em Joinville mais
de 100 mil passageiros por
dia, hoje gira em torno de 47
mil. A empresa precisou se
adaptar e trabalhar dentro das
novas condições sanitárias.
Uma dessas mudanças foi a
não realização da confraternização com as homenagens
aos motoristas no Programa
Zero Acidente (que completa
33 anos), aos colaboradores
que completaram Tempo de
Casa e aqueles que se destacaram no Programa Profissional Nota 10.
Fizemos duas cerimônias
para homenagear apenas
os colaboradores com mais
Tempo de Casa e mais tempo
Zero Acidente consecutivo.
Passando tudo isso, quando
tivermos condições de nos
reunir novamente, a empresa
voltará a realizar as confraternizações e homenagens
que tradicionalmente realiza
todos os anos. Contamos
sempre com a compreensão
dos nossos colaboradores,
que estão conosco nesta
jornada. Gosto de citar uma
frase do sr. Moacir Bogo que
diz “uma boa equipe dá vida
longa a uma empresa”. Vamos
continuar nos cuidando e trabalhando para superar mais
esse desafio.

Gilmar Léo Kalckmann
Diretor Geral

2

Promovidos
VERDES MARES
Daniel Mauricio Bento

GIDION
Aldir Newe
Everton Pereira Martins
Maiko Moreira
Renan Willian dos Santos
William da Silva Barreto

CARGO ANTERIOR
Auxiliar de Latoeiro

CARGO ATUAL
Auxiliar de Lubrificador

CARGO ANTERIOR
Cobrador
Cobrador
Líder de Almoxarifado
Assistente de Supervisor
Cobrador

CARGO ATUAL
Recepcionista apontador
Recepcionista apontador
Analista de Manutenção
Controlador Operacional
Recepcionista apontador

Três colaboradores assumem juntos
A promoção nesta edição será em dose tripla. Três colaboradores que exerciam a função de cobradores na
Verdes Mares e foram promovidos a recepcionista apontador na Gidion: Aldir Newe, Everton Pereira Martins e
William da Silva Barreto. Os funcionários ficaram sabendo das vagas e se inscreveram, participaram da seleção
e hoje estão em novo posto de trabalho.

“

Estou feliz. Quero crescer na empresa e gostei da oportunidade. O trabalho tem mais
responsabilidade, mas tenho recebido o apoio dos colegas.”
William da Silva Barreto

“O trabalho é diferente, mais dinâmico e exige mais. Estou gostando. A empresa sempre

oferece oportunidades e precisamos estar atentos.”
Everton Pereira Martins

“

A empresa depositou confiança em mim. Estou aprendendo as novas atividades. No ano que
vem quero voltar a estudar.”
Aldir Newe

Comunidade

3.500 sorrisos de crianças
A Gidion agradece a todos que participaram da
11ª edição da Maratona
do Brinquedo, doando brinquedos novos e usados. A
campanha fez a alegria de
3.500 crianças de 14 entidades de Joinville, Araquari
e Guaramirim.
A Maratona do Brinquedo
é uma realização da NDTV
Record | TV, com a participação da Gidion.

Saúde

Fique ligado

Faixas elevadas

Outubro Rosa
O Outubro Rosa é uma campanha
de conscientização criada com o
objetivo de alertar as mulheres e a
sociedade sobre a importância da
prevenção e diagnóstico precoce do
câncer de mama. O mês de outubro já
é conhecido mundialmente como um
mês marcado por ações relacionadas
a essa campanha. Os cuidados, no
entanto, não se restringem ao mês
de outubro. Devem ser observados
o ano todo. O câncer de mama pode
ser detectado em fases iniciais, em
grande parte dos casos, aumentando
•
•
•
•
•
•

assim a possibilidade de tratamentos
menos agressivos e com taxas de sucesso
satisfatórias.
Todas as mulheres, independentemente
da idade, devem conhecer seu corpo para
saber o que é e o que não é normal em
suas mamas. A maior parte dos cânceres
de mama é descoberta pelas próprias
mulheres.
Procure sempre uma avaliação pessoal
com o Serviço de Saúde.
Cerca de 30% dos casos de câncer de
mama podem ser evitados com a adoção
de hábitos saudáveis como:

Os motoristas devem ter atenção redobrada.
A prefeitura de Joinville está instalando novas
lombadas e faixas elevadas em toda a cidade.
Como a instalação de placas e pintura ainda não
foram finalizadas, é preciso ter mais atenção
para perceber que não é somente uma faixa
de segurança para pedestre, mas também uma
faixa elevada.

Praticar atividade física
Alimentar-se de forma saudável
Manter o peso corporal adequado
Evitar o consumo de bebidas alcoólicas
Amamentar
Evitar uso de hormônios sintéticos, como anticoncepcionais e terapias de reposição hormonal
Fonte: https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-mama

Zero Acidente
22 ANOS
Genildo José Duarte
21 ANOS
José de Oliveira
20 ANOS
Itamir Dognini
17 ANOS
Josoi Mendes Pereira
16 ANOS
Carlos Ohf
15 ANOS
Miguel Jair Iurko
14 ANOS
Domingos Fernandes

Edson Vandresen
Fernando Guesser
João Batista da Silva
9 ANOS
Marcos Roberto Conte
Valmir Lara dos Santos
8 ANOS
Amarildo Junkes
6 ANOS
Aldonilson Silvano
Alexandre Rodrigues de Souza
Jeová Carlos da Silva
Luiz Antônio Borges
Sandro Tobler

11 ANOS
Cláudio Roberto da Silva
Everaldo da Rocha

5 ANOS
Adolar de Mello
André Schmitz
Elio Rengel
Isaltino Cândido
João Honorino Lisboa
José Carlos de Aguiar Silva
Roberto Nass
Valmir Hille

10 ANOS
Alexsander Machado

4 ANOS
Ângelo Anderson Seubert

13 ANOS
Élcio Ramos

Cícero Alves de Menezes
Ednilson Dias de Oliveira
Gessi Neckel
Izequiel Saldanha
Márcio Luis Rosa
Osmar Souza Hempkemaier
Rodrigo Lindner
3 ANOS
Adalberto Duarte Hess
Antônio Carlos Lourenço
Antônio Pedro de Brito
Antônio Romão Pereira Neto
Cleiton Gomes de Lima
Eliezer Staidel Lemen
Evandro da Rosa
Evandro Goulart
João Batista Cardoso
José Juarez Alves Pereira
Manoel da Silva
Márcio Vidal Furtado
Nilson Antônio da Silva
Paulo Cézar Santos
Paulo Roberto Nogueira
Valdir Custódio da Silva
2 ANOS
Alberto Ribeiro
Alcir Oliveira da Silva
Diego Marcilio

Edenir Angelo da Silva
Eleandro da Silva
Everaldo de Bitencourt
Izelio Lara dos Santos
Joares Negoseky Machado
Josias Antônio Silveira
Lindomar Marcial de Aviz
Márcia Machado Soares
Osmar Fagundes
Osmar Hillesheim
Renato Wernke Alexandre
Rodinei da Silva
Sebastião Carlos A. Bento
Valdir Pires de Lima
Vanderler Carlos Andrade
1 ANO
Adelson Santos de Oliveira
Adeni Hobold
Alasir Gomes
Alexandre R. P. do Nascimento
Amauri Borges de Faria
Carlos Alberto Stainsack
Carlos Geovani Fortunato
Célio Pereira
César Augusto Coelho
Cleiton Bessa da Silva
Daniel Alves Bastos de Mello
Daniel da Silva
Daniel França Leite

Daniel Junqueira Brites
Edson da Fonseca
Edson Valdir Reinert
Fernando Machado Vieira
Francisco Carlos Lanzarin
Ismael Antônio Paradella
Ivan Luis Uler
Jonas da Silva
José Gomercino da Silva
José Ivo da Silva
José Luis Vieira
José Maria Basilho
Julia Vieira
Jurandir Bressan
Kátia Krehnke Garcia
Laércio Amaral Camargo
Luciano José Martin
Magnus Adão Particheli
Marizete Reinert
Raul Kuiavski
Rubio Gabriel de Gracia
Sandro da Silva Gomes
Sandro de Oliveira
Sandro Luis Reise
Sandro Roberto da Maia
Sivonei Aparecida Silveira de
Bitencourt
Valcir Borges
Waldiney Antônio de S. Serpa
Walter Eduardo Schulze
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Zero Acidente

Programa Zero Acidente completa 33 anos

O Programa Zero Acidente completou
33 anos em 2020 sem a celebração
tradicional, com os motoristas,
colaboradores e familiares. O ano
todo foi atípico, com o transporte
coletivo urbano parando totalmente
duas vezes e no retorno, operando
parcialmente.
A Gidion, a Verdes Mares e a VMG
Log, mesmo sem festa, reconheceram
a todos os motoristas do programa.
Aqueles com 10, 15, 20, 21 e 22
anos consecutivos Zero Acidente,
par ticiparam de uma singela
homenagem.
Durante a homenagem, o diretor
Geral Gilmar Léo Kalckmann fez um
relato das situações ocorridas e que
impossibilitaram a realização das
festas tradicionais. “Acreditamos que
o pior já passou, vamos torcer que logo
tudo seja resolvido, possamos voltar
às atividades normais e em 2021
voltar com todas as homenagens”,
declarou.
Moacir Bogo, integrante do Conselho
Administrativo e idealizador do
Programa Zero Acidente falou mais
uma vez da importância do projeto
para diminuir acidentes no trânsito
e ampliar a segurança das pessoas.
“Pena que seja assim nesse ano.
Vamos retomar o programa em 2021
e fazê-lo com perfeição. O programa
é movido pelas pessoas que fazem um
pouco mais do que a sua obrigação”,
afirmou.
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20 anos

“Estava há 20 anos esperando esse momento. Consegui chegar a

20 anos Zero Acidente graças também ao apoio de todos. Ninguém
vence um jogo coletivo sozinho. Todos trabalham com o mesmo
objetivo e o programa contribui muito para a realização do nosso
trabalho.” Itamir Dognini, motorista da Gidion com a esposa Cirlene

15 anos consecutivos
“

É uma honra receber a homenagem do Programa Zero Acidente.
Agora já estou pensando em chegar aos 20, 25 anos. É preciso ter
muito cuidado e atenção, mas faço meu trabalho com amor e carinho. A homenagem é o reconhecimento da empresa, nos sentimos
valorizados.” Miguel Jair Iurko

10 anos consecutivos
“

Estou muito feliz por receber essa homenagem da empresa, que
nos dá condições de fazer tudo certo. Cabe a nós colocar em prática.
Os treinamentos contribuem bastante para que possamos trabalhar.”
Alexsander Machado, motorista da Gidion com a esposa e o filho
Adryan (9 anos)

“O Programa Zero Acidente é um importante incentivo da empresa

aos motoristas. Para termos um dia de trabalho tranquilo é importante
o apoio da família e empresa. É muito bom voltar para casa e saber que
tem alguém nos esperando chegar do mesmo jeito que saiu.” Edson
Vandresen, motorista da Gidion com a esposa Ironez

“Está sendo um ano diferente para todos, mas a empresa tem dado

apoio para fazermos o melhor e conseguir chegar a essa marca de 10
anos consecutivos Zero Acidente. Os cursos e palestras contribuem
para que nos atualizemos e façamos o melhor trabalho.” Fernando
Guesser, motorista da Gidion

“Chegar a 10 anos Zero Acidente foi difícil, mas valeu a pena. No

dia a dia enfrentamos um trânsito cada vez mais complicado, ultimamente com muitas obras nas vias. Importante é estar preparado,
o programa nos incentiva a aprender sempre e fazer o melhor.” João
Batista da Silva, motorista da Gidion com a esposa Joana
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Tempo de Casa

Homenagens aos colaboradores por tempo de casa
Nesse ano, 10 colaboradores completaram 25 anos de casa. Por
causa da pandemia, a Gidion realizou uma pequena cerimônia,
sem aglomeração, para homenageá-los, já que não foi realizada
a tradicional festa para homenagear todos os colaboradores que
completaram Tempo de Casa, que se destacaram no Programa

Profissional Nota 10 e os motoristas Zero Acidente. No próximo
ano, com o fim da pandemia do coronavírus, as homenagens serão
retomadas.
Além dos 9 entrevistados, também completou 25 anos de casa, o
motorista Alberto Ribeiro.

25 anos
“É um privilégio chegar aos 25 anos de casa na Gidion. Agrade-

ço a Deus, à Diretoria que faz essa homenagem, que nos motiva a
continuar na empresa. Recebemos o suporte necessário de todas as
áreas e agradeço a todos os colegas por isso.”
Antonio Jurandir Zatelli, motorista com a esposa Patrícia

“Estou orgulhoso e feliz. Sigo o exemplo do meu pai que trabalhou
33 anos na mesma empresa. Gosto do meu trabalho e considero
importantes as homenagens que a Gidion nos oferece.”
Claudemir Machado, atendente de guichê
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“Quando começamos, não imaginamos completar 25 anos na
empresa, mas passa tão rápido. Minha alegria é meu trabalho, faço
com amor. Não tem segredo, é necessário trabalhar direitinho, gostar
do que faz e da empresa.”
Donizeti Oliveira Antunes, motorista com a esposa Dulce

“É gratificante receber a homenagem pelos 25 anos. Gosto da
empresa e da profissão, importante para permanecer tanto tempo. É
necessário ter garra para seguir em frente e não se abater diante das
dificuldades, que existem em qualquer profissão.”
Edgar Hackbarth, motorista

“

Completar 25 anos de casa é uma conquista. Coloco em primeiro
lugar Deus, depois a família e o trabalho. O importante é amar o que se
faz. Se não fizer com amor e dedicação não permanece. Aprendemos
aqui a ser um bom profissional.”
João Batista Cardoso, motorista com a esposa Delir

“A empresa é muito boa para trabalhar. Comecei como motorista e
continuo motivado na minha profissão. Tenho muito orgulho de receber
essa homenagem da Gidion pelos 25 anos de casa.”
José de Oliveira, motorista com a esposa Michele

“Chegar a essa marca é um grande desafio. Comecei como
cobrador quando vim morar em Joinville e três anos depois recebi
treinamento para ser motorista. Considero cada dia como se fosse o
primeiro dia na empresa e procuro fazer o melhor.”
Josoi Mendes Pereira, motorista com a esposa Elci

“

A Gidion é meu primeiro emprego. Quando criança desejava trabalhar aqui. A empresa acredita e dá oportunidades aos colaboradores.
Passei por diversas áreas, recebi apoio para estudar e me aperfeiçoar
e estar hoje na atividade que exerço junto à empresa.”
Michele Diane Schneider Pereira, coordenadora da Qualidade
com o esposo João

“

Em primeiro lugar agradeço a Deus que tem dado saúde e energia
para seguir em frente. A empresa é boa para trabalhar, oferece os
treinamentos e apoio necessários. Também existe uma união grande
entre os colegas, importante para completar 25 anos de casa.”
Valdir Frainer, motorista com a esposa Elzi e o neto Felipe (7 anos)
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Responsabilidade ambiental

Evite o desperdício de
água, use com moderação
Nos últimos meses, o volume de chuva tem sido bem
abaixo da média dos anos anteriores em todo o estado.
Algumas regiões já enfrentam estiagem. Em Joinville
os volumes de chuva também têm sido baixos. Neste
momento, é importante relembrar as dicas para evitar
o desperdício e usar água com bastante cuidado para
não faltar.
A Gidion mantém iniciativas para o uso racional da
água, como um sistema de captação que permite a
utilização da água da chuva que, depois de contida e
tratada, é utilizada na lavação de veículos e peças. Além
disso, sua estação de tratamento biológico permite o
reaproveitamento de 80% da água, o que corresponde
a 3,5 milhões de litros/mês. O box automatizado e
hermético para lavação da parte inferior dos veículos
garante o uso racional da água.
Em casa, todos podem fazer também a sua parte, com
ações simples que podem evitar o desperdício de água.

Em casa, faça sua parte
• Reduza o tempo no banho
• Desligue a água enquanto escovar os dentes e fizer a barba
• Conserve a descarga regulada e conserte vazamentos
• Não jogue lixo nem papel higiênico no sanitário para não entupir os encanamentos e não precisar usar mais água na descarga
• Evite lavar a louça com a torneira aberta. Abra apenas na hora de enxaguar a louça
• Só ligue a máquina de lavar roupa ou use o tanque com a capacidade total quando juntar roupa suficiente para isto
• Reutilize a água que sobra da máquina de lavar roupa para lavar o carro e calçadas
• Varra a calçada. Se houver sujeiras localizadas, use balde e pano.
• Molhe as plantas com regador

Retomada

Transporte intermunicipal de volta
As linhas intermunicipais, operadas pela Verdes Mares, voltaram a
operar no dia 9 de outubro. A ocupação dos ônibus está seguindo a
recomendação estabelecida, que é 50% da lotação máxima de cada
veículo.
Todos os ônibus em operação têm álcool em gel 70%, circulam
com as janelas abertas, e todos os clientes e colaboradores devem
usar máscaras. Todos os ônibus são devidamente higienizados e
desinfetados, diariamente.
Outra medida é a aferição de temperatura corporal ao acessar o
ônibus. No interior dos veículos há informações sobre os cuidados e
prevenções à Covid-19.
O transporte coletivo municipal retornou no dia 31 de agosto,
com até 60% da lotação máxima de cada veículo e seguindo as
recomendações sanitárias.
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