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Responsabilidade
Socioambiental

• Todas as pessoas consideradas do grupo 
de risco à Covid -19 devem permanecer 
em casa - idosos (mais de 60 anos), 
hipertensos, asmáticos e pessoas com 
doenças cardiovasculares.

• Use máscara sempre que sair de casa

• Mantenha a máscara, cobrindo o tempo 
todo, nariz e boca

• Evite tocar na máscara durante o uso. Se 
precisar ajustar, faça através dos elásticos 
laterais e com as mãos higienizadas

• Evite aglomerações. Em todos os locais, 
mantenha a distância de segurança de 
1,5m entre pessoas.

• Os motoristas devem usar máscara 
durante o trabalho

• Lave as mãos com água e sabão com 
frequência.

• Se possível, tenha sempre consigo álcool 
em gel 70% para fazer a limpeza das 
mãos, quando não houver outros meios à 
disposição para higienização.

Os cuidados 
continuam valendo

O mundo está vivendo uma situação que está mudando a maneira como as pessoas vivem e se relacionam. O distanciamento social 
mudou a rotina das famílias. Mudou também a rotina de trabalho de todos nas empresas do grupo. Muitos passaram a trabalhar 
em casa, outros tiveram de ficar em casa, cuidando-se, e os demais passaram a trabalhar de forma diferente. Os cuidados com a 
higienização foram intensificados nos postos de trabalho e a utilização dos EPIs se tornou indispensável.
Com a suspensão do transporte coletivo, desde o dia 19 de março, o sistema implantou o serviço do “Ônibus Circular da Saúde” 
para atender aos profissionais de saúde e mãe ou pai que precisam levar filhos para consulta ou tratamento médico ou que tenham 
filho internado. No total foram sete linhas com itinerários e horários especiais. Além dessas linhas, circulam, durante a quarentena, 
apenas alguns ônibus do fretamento.
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Trabalho em equipe 
contra a crise 
Estamos passando por um momento 
bastante difícil na nossa economia. 
Durante os quase 53 anos da Gidion, 
tivemos bons e maus momentos. 
Esses maus momentos nos fizeram 
refletir para fazermos ainda melhor, 
aprimorar os processos que nos fize-
ram chegar até aqui.
Hoje a preocupação é honrar nossos 
compromissos com os colaboradores 
e buscar, cada vez mais, ter a capaci-
dade de trabalhar em equipe. Ninguém, 
numa empresa, consegue nada sozi-
nho. Se queremos fazer algo grande, 
importante e que nos traga orgulho, 
precisamos fazer em equipe. Alcançar 
o sucesso com um esforço coletivo 
é muito mais prazeroso e nos dá a 
dimensão da importância de cada um.
Trabalhando em equipe ficamos mais 
motivados e comprometidos, afinal 
uns dependem dos outros, e todos 
são responsáveis pelas falhas e pelo 
sucesso. Por isso, o trabalho em equipe 
deixa todos mais fortes.
Vamos continuar cuidando da nossa 
saúde e das pessoas que transpor-
tamos. Com esse objetivo, estamos 
adotando uma série de medidas reco-
mendadas pelo Ministério da Saúde e 
nossos colaboradores precisam utilizar 
os EPIs e ter os cuidados de higieniza-
ção recomendados. 
Mais uma vez, queremos agradecer 
o empenho e a dedicação de todos 
nesses dias, principalmente dos pro-
fissionais que desde o começo da 
quarentena estão trabalhando nos 
serviços de fretamento e Ônibus Cir-
cular Saúde. Graças a pessoas como 
vocês que esta empresa foi construída 
e segue trabalhando para vencer os 
novos desafios. O trabalho em equipe 
é união de esforços e competências e, 
por isso, é muito mais nobre do que 
uma ação individual.
Juntos, somos mais fortes!

Gilmar Léo Kalckmann
Diretor Geral

MArçO
CArGO ANTErIOr CArGO ATUAL

Daniel de Oliveira Silva 
Naor Izidorio da Silva 
reginaldo de Souza 
Samuel de Andrade Poncell 
Valcir Borges

Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Ajudante de serviços
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve

Motorista
Motorista
Auxiliar de lubrificador
Motorista
Motorista

Promovidos

Luiz César Manuela, lubrificador, despediu-se dos colegas da Gidion. A empresa 
agradece os 20 anos de dedicação e profissionalismo. Também se desligou da 
empresa roseni Alves, controlador operacional. Começou como motorista na Gidion, 
onde permaneceu 20 anos. Na Verdes Mares, a despedida foi de Vilomar de Araújo, 
supervidor de terminal. Vilomar permaneceu na empresa por 25 anos.
A direção da Gidion e da Verdes Mares agradecem o profissionalismo, seriedade e 
dedicação que estes colaboradores sempre demonstraram durante o tempo que 
estiveram nas empresas.

despedida

Com dois anos de empresa, reginaldo de Souza atuava no período noturno na limpeza dos 
ônibus. Promovido de Ajudante de Serviços para Auxiliar de Lubrificador, ele ficou muito feliz com 
o reconhecimento por seu empenho e dedicação e disse que a nova função aumenta muito sua 
responsabilidade. “Este é um sonho realizado. Tenho um irmão que trabalha na Gidion e sempre quis 
ser funcionário da empresa. Comecei em um cargo mais simples. Minha nova atividade inclui a vistoria 
interna e externa dos ônibus que chegam na garagem e o abastecimento”, explica reginaldo.

sonho realizado

AgrAdecimento

Em reconhecimento aos 20 anos consecutivos como motorista Zero Acidente, José 
de Oliveira e sua esposa ganharam da Gidion uma viagem a Natal (rN). A mesma 
viagem desfrutada por quatro colaboradores que completaram 30 anos de casa: 
Adilson José Brezinski (motorista), Cláudio roberto da Silva (motorista), renato Luiz 
Gorges (eletricista) e Valmir Damião (caixa). Os colaboradores tiveram a companhia 
das esposas durante o passeio.

Viagem como reconhecimento
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Prevenção 

curtAs

empresas adotam 
medidas preventivas

Os cuidados para a prevenção à Covid-19 
estão sendo amplamente divulgados. Os 
motoristas têm recebido orientação sobre a 
importância da utilização da máscara. Todos 
devem usar, observando os cuidados de 
higienização. A Prefeitura de Joinville edi-
tou um decreto (número 37.875, alterado 
no dia 6 de abril de 2020), definindo que 
todas as pessoas devem usar máscara para 
ter acesso a estabelecimentos comerciais 
cujo funcionamento esteja autorizado pelas 
normas federais, estaduais e municipais, 
assim como os profissionais, uso de táxi ou 
transporte compartilhado de passageiros e 
para o desempenho de atividades laborais 
em ambientes compartilhados com outras 
pessoas, nos setores público e privado. 

A Gidion e a Transtusa adotaram as medidas 
preventivas necessárias para retomar a operação 
assim que houver liberação do governo estadual 
ou da Justiça. As ações preventivas estão de 
acordo com as orientações dos órgãos de saúde 
para evitar a propagação do novo coronavírus no 
transporte coletivo. As mesmas medidas serão 
adotadas pela Verdes Mares.

Passeio 
Unipraias 
No aniversário de Join-
ville, 9 de março, os co-
laboradores tiveram um 
dia diferente de lazer e 
confraternização. Como 
já é tradição, participaram 
do passeio ao Unipraias, 
em Balneário Camboriú.

dia da Mulher 
Para celebrar o Dia Inter-
nacional da Mulher (8 de 
março), a Gidion promoveu 
palestra com a fisioterapeuta 
da empresa Marilize Pasquali. 
O tema enfocado foi auto-
estima.

Fique ligAdo

Uso de máscara

• Já estão marcadas nos terminais as faixas de distanciamento entre as pessoas

• Terminais e ônibus contarão com cartazes explicando como fazer a higienização das mãos, a utilização do álcool em gel 
e das máscaras, bem como informando o distanciamento que deve ser mantido entre as pessoas

• Banheiros contarão com sabonete líquido e toalha de papel

• Motoristas e demais profissionais que atendem o público estão utilizando máscaras

• Os ônibus vão operar com janelas abertas, transportarão um número reduzido de passageiros e haverá álcool em gel dis-
ponível. A orientação é que seja priorizado o transporte de quem precisa trabalhar e que grupos de risco, especialmente 
idosos, sigam a recomendação de permanecer em casa

• Os veículos e os ambientes de prestação de serviço serão desinfetados diariamente com produtos próprios para esta 
finalidade, incluindo desinfecção diária de maçanetas e corrimãos com álcool 70%  

• Com relação aos passageiros, não será admitido quem não estiver utilizando máscara (obrigatória de acordo com decre-
to municipal) e não haverá venda de passagem embarcada (será preciso adquirir os passes antecipados nos terminais, 
estações de cidadania e demais locais que comercializam)
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PesquisA

A Verdes Mares realizou no começo do ano 
pesquisa de satisfação com os clientes que 
utilizam o transporte coletivo em Araquari e em 
São Francisco do Sul. As duas pesquisas foram 
quantitativas aplicadas por meio de consulta no 
interior dos ônibus, em Araquari, e em diversos 
pontos de São Francisco do Sul.
Na avaliação dos clientes, a nota média ao 
sistema de transporte coletivo urbano das duas 
cidades foi 8,4. Destaque para o atendimento 
dos motoristas que recebeu 9 como nota 
média em Araquari e 8,6, em São Francisco 
do Sul.

Clientes da Verdes Mares satisfeitos

sAúde

Com a quarentena, as pessoas estão permanecendo mais tempo em casa e pro-
duzindo mais lixo doméstico, incluindo plástico, papel e papelão de embalagens de 
produtos e pacotes comprados pela internet. A Associação Brasileira de Empresas 
de Limpeza Pública e resíduos Especiais estima que as medidas de isolamento 
social devem causar um aumento de 15% a 25% na produção de resíduos sólidos.
Importante todos ficarem atentos e cada um fazer a sua parte. A coleta seletiva é 
uma das melhores formas de evitar que esse lixo vá parar na natureza, causando 
estragos. Outro cuidado recomendado é escolher produtos que vão produzir 
menos lixo.

Endereço: Rua Copacabana, 1308 • CEP 89211-380 • Joinville – SC 
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Casos de dengue preocupam Vigilância ambiental
A Secretaria Municipal da Saúde, por meio da Vigilância Ambiental, tem mantido ações nos bairros da cidade para orientar a população em como 
eliminar focos do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue. Os números preocupam. Até o dia 17 de abril, 1.931 focos foram identificados e 
mais de 600 pessoas contraíram a doença neste ano no Município.
A Vigilância Ambiental de Joinville orienta a população que as denúncias sobre locais onde possam haver focos do mosquito Aedes Aegypti, transmissor 
da dengue, devem ser feitas exclusivamente pelo site da Prefeitura de Joinville, no espaço “Institucional – registre uma manifestação”. Esse é o 
caminho para o registro oficial na Ouvidoria do Município.

saTisfaçãO

resPonsAbilidAde AmbientAl

Cuidado com o lixo que você produz

Medidas de prevenção
• Usar repelente
• Eliminar qualquer tipo de recipiente (até mesmo tampinhas de garrafa pet) que possa 

acumular água
• Tratar a água de piscinas com cloro, pelo menos uma vez por semana 
• retirar os pratinhos debaixo dos vasos de plantas
• Verificar a vedação da caixa d’água
• Colocar tela de proteção nos ladrões e nas caixas de passagem 
• Higienizar semanalmente os potes de alimentos dos animais com bucha 
• Desobstruir as calhas d’água 
• Não acumular lixo


