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Responsabilidade
Socioambiental

A pandemia do coronavírus tem acelerado o desenvolvimento 
de novas tecnologias para que as empresas e as pessoas 
se adequem ao novo normal, não só na área da saúde. 
A refrigeração do ar em ambientes fechados, sem gerar 
contaminação, é um dos grandes desafios dos especialistas e 
engenheiros. A fabricante de soluções para climatização para 
ônibus VMG Aires, de Joinville/SC, criou um produto para 
circulação efetiva do ar, reduzindo o risco de contaminação 
pela Covid-19 no interior dos ônibus durantes as viagens. 

Chamado de Sistema FFA Full Fresh Air (patente requerida), 
o sistema é capaz de captar 100% de ar externo, filtrar, 
climatizar e insuflar no sistema de dutos do ônibus. A nova 
tecnologia é acoplada ao sistema de ar-condicionado do 
ônibus, permitindo que a área que capta ar do salão de 
passageiros seja totalmente fechada, pois a recirculação do 
ar é responsável por proliferar a contaminação.

Os equipamentos de ar-condicionado convencionais têm 
uma vazão média de renovação do ar de 25%. Com esta nova 
tecnologia desenvolvida pela VMG Aires, a renovação do ar 
pode chegar a 100%.

VMG Aires desenvolve sistema 
para reduzir risco de  
contaminação pela  
COVID-19

• Injeção de ar fresco, o ar externo é considerado livre de 
SARS-COV-2, o que contribui significativamente para a 
diluição do ar em ambientes com alta concentração de 
pessoas.

• Não circulação de ar viciado.
• Contribui para evitar a contaminação cruzada dos passageiros 

e tripulantes quando associado à extração apropriada do ar 
viciado.

• Aumento da eficácia do processo de desinfecção/sanitização.
• Não usa água ou qualquer outro líquido ou produto químico.
• Processo automatizado que minimiza a interferência humana, 

pois existe a ação do aparelho.
• Segurança e saúde ocupacional, elimina o contato humano 

direto com produtos químicos durante a aplicação da solução 
biocida.

Principais benefícios  
do sistema:
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Tranquilidade 
para encarar 
as novas 
situações

O atual momento em que 
vivemos está exigindo de 
todos nós muita tranquili-
dade e lucidez para tomar 
as decisões e administrar as 
novas situações da nossa 
rotina. São necessários cui-
dados com a saúde, diante 
da pandemia que já dura 
mais de 5 meses. Esses cui-
dados vão além daqueles de 
higiene e do distanciamen-
to social. Há necessidade 
também de manter a mente 
equilibrada e confiante que 
essa situação será resolvida.

Cabe à empresa tomar 
decisões para amenizar os 
efeitos que a pandemia está 
gerando para o negócio 
como um todo. No come-
ço do mês de setembro os 
ônibus voltaram a circular, 
com as medidas sanitárias 
já adotadas e algumas mu-
danças nas regras estabe-
lecidas pela Prefeitura de 
Joinville. Agora, os ônibus só 
podem transportar 40% de 
sua capacidade e os idosos 
podem voltar a utilizar o 
ônibus como seu meio de 
locomoção. 

Com as restrições esta-
belecidas, houve a neces-
sidade de adequar horários 
e itinerários das linhas e 
também as escalas dos mo-
toristas, de forma a atender 
às novas regras da retomada 
do transporte coletivo em 
Joinville.

Desta forma, contamos 
sempre com o habitual com-
prometimento de toda nossa 
equipe de colaboradores, 
para, juntos, continuarmos 
prestando um excelente 
serviço aos nossos clientes 
e ultrapassarmos mais este 
obstáculo.

Gilmar Léo Kalckmann
Diretor Geral

Artigo

JULHO
CARGO ATUAL

Valdomiro Ayres do Bonfim
CARGO ANTERIOR
Motorista Auxiliar de Compras

Promovidos

Oportunidade 
valorizada

A pandemia está mudando a rotina das pessoas, não 
só em casa, mas também no trabalho. Valdomiro Ayres 
do Bonfim trabalhava como motorista do ônibus do 
Projeto Transitando na Gidion. Com as aulas presenciais 
paralisadas, o Transitando também parou e Valdomiro foi 
chamado para cobrir as férias de um colega na área de 
Compras. Acabadas as férias, o colega decidiu se desligar 
e a empresa chamou Valdomiro para assumir a vaga de 
auxiliar de compras.

A oportunidade veio como reconhecimento ao seu 
trabalho e está sendo valorizada por Valdomiro. “Estou 
gostando bastante da nova atividade e da valorização 
da empresa ao meu trabalho. A atividade exige outras 
responsabilidades, porque é necessário entender o que 
foi pedido e fazer a compra certa. Estou me empenhando 
para fazer o melhor e para que tudo dê certo”, garante 
Valdomiro que está na Gidion há 7 anos.

HomenAgem

Celebração adiada
Os motoristas são os profissionais responsáveis por 

levar as pessoas que se deslocam de um ponto a outro da 
cidade, ou entre cidades, para cumprir diferentes agendas 
de trabalho ou de lazer. Também são eles que transpor-
tam os produtos para abastecer as indústrias, comércios 
e empresas de serviço. Neste ano, o Dia do Motorista, 25 
de julho, não teve a comemoração tradicional da Gidion 

e da Verdes Mares, já que os sistemas de transporte 
coletivo municipal e intermunicipal estavam suspensos 
por medidas governamentais relacionadas à pandemia.

O grupo de motoristas que estava trabalhando na 
véspera do dia 25 recebeu a homenagem e o agra-
decimento das empresas, em nome de todos os seus 
colegas. Parabéns, motoristas!
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ProfissionAl destAque 

ComunidAde

Sonho realizado
Juscelito Dutka não pensou duas vezes quando, há 

6 anos, foi chamado pela Gidion para fazer o treina-
mento para motorista na Escola de Motoristas, vaga 
que esperava ansiosamente. Deixou para trás o em-
prego que tinha para realizar seu sonho: ser motorista 
de ônibus. Hoje trabalha no Fretamento e transporta os 
ex-colegas da empresa em que trabalhava. “Amo o que 
faço. Agradeço à empresa por abrir essa oportunidade 
e acreditar no meu trabalho”, relata Juscelito.

Ter seu desempenho reconhecido não tem muito 
segredo, segundo o motorista. “Procuro sempre fazer 
o melhor, aprender todos os dias e seguir as recomen-
dações da Gidion. Estou muito feliz trabalhando aqui”, 
ressalta Juscelito.

Os cuidados preventivos no trânsito devem estar 
sempre presentes no dia a dia de todos os moto-
ristas. São básicos para sua segurança e das outras 
pessoas que também estão nas vias da cidade.

fique ligAdo

Segurança em 
primeiro lugar

A Gidion participa da 11ª edição da Maratona do 
Brinquedo, ação promovida pela ND TV com o ob-
jetivo de arrecadar brinquedos novos e usados, para 
doar a crianças carentes da região. Com o mote “A 
cada brinquedo que você doa, um sorriso se abre!” 
a Maratona do Brinquedo pretende atender 10 
entidades e comunidades em Joinville e Região.  A 
Maratona do Brinquedo terá 30 pontos fixos da 
campanha em Joinville, Araquari e Guaramirim. No 
portal ND+ (ndmais.com.br/maratona_do_brin-
quedo) você confere a lista completa. 

A Gidion é um dos pontos de coleta. Você cola-
borador também pode participar com a doação de 
brinquedos, tornando o Dia das Crianças mais feliz.

Maratona do Brinquedo 

ComunidAde

Aniversário

Estacionar na contramão 
É infração média. Ela gera 4 pontos à CNH do condutor e multa.

Estacionar distante do meio-fio
Afastado de 50cm a 1m - É infração leve, 3 pontos na carteira e o condutor 
poderá ser multado e ter o veículo removido. 
Afastado mais de 1m – é infração grave, 5 pontos na carteira, multa e o veícu-
lo será removido

Estacionar em esquinas
E a menos de 5m do alinhamento da via é infração média, 4 pontos na carteira, 
multa e remoção do veículo

Estacionar em frente a garagem
Multa e 4 pontos na carteira e veículo poderá ser removido
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Aplicativo gera 
agilidade e economia 

O desconhecimento e a dificuldade do almoxarifado em acessar peças 
Fora de Estoque (FE), usadas ou seminovas que ficam guardadas em 
outra sala para uso futuro, gerou a necessidade de criar uma forma de 
facilitar o acesso a elas. Essa dificuldade de acesso levou Klaus Woehl, 
encarregado do Almoxarifado,  a conversar com os colegas de TI para 
criar ou buscar um aplicativo que permitisse catalogar e localizar esses 
itens de forma imediata.

Os profissionais de TI aceitaram o desafio. Por meio do projeto Consu-
mo Consciente, Jackson Ragel Correa, da TI, em conjunto com Klaus, 
encontrou o aplicativo gratuito Kyte, que permitiu catalogar todos os 
itens armazenados do Almoxarifado. Com a utilização do aplicativo agora 
é possível localizar os itens de forma rápida e fácil. De acordo com Klaus, 
a medida está gerando economia. “A consulta ao aplicativo evita que a 
empresa compre peças que tem em estoque, agiliza nosso trabalho e dos 
colegas da Manutenção, que não precisam aguardar a compra da peça. 
Além disso evita acionar os colegas da área de Compras”, explica Klaus.

A busca é simples: os produtos estão cadastrados com palavras-chave 
que facilitam as buscas, e estão classificados por categorias. Os cola-

sAúde

Em tempos de incerteza, como o que o 
mundo vive em decorrência da pandemia, é 
natural as pessoas se sentirem inseguras e 
ansiosas e até mesmo tristes. Este momento 
de isolamento social apresenta situações 
diferentes de todas que as pessoas costuma-
vam enfrentar no seu dia a dia. São mudanças 
na rotina que podem afetar a saúde mental, 
aumentando a ansiedade, a tristeza e outros 
sentimentos, já que as pessoas estão impe-
didas de participar de eventos e encontros 
com familiares a amigos.

Mente sã, corpo são

resPonsAbilidAde AmbientAl

Você sabia que a Gidion disponibiliza um local 
para os colaboradores descartar pilhas, baterias e 
celulares? O reservatório para que os colaboradores 
depositem estes materiais está próximo à Portaria 
da Matriz. O lixo descartado é encaminhado à 
empresa especializada que dará o devido fim ao 
resíduo. Pilhas e baterias levam de 100 a 500 
anos para se decompor, por isso é importante dar 
o destino adequado para esse tipo de material.

Descarte adequado

Dicas para manter a saúde mental
• Tenha cuidado com o excesso de informação. Evite ficar muito tempo conectado 

em programas ou redes sociais que transmitam informações negativas.

• Veja a situação de forma realista, sem alarde.

• Interaja com seus familiares de outras formas enquanto você se encontra em 
distanciamento social. Envie mensagens, telefone, envie chamadas de vídeo.

• Mantenha hábitos saudáveis, com atividade física e alimentação adequada.

• Leia livros, ouça suas músicas preferidas, assista filmes e vídeos que o ajudem a 
relaxar.

• Descanse bem e procure manter uma boa rotina de sono.

• Aproveite seu tempo livre para organizar suas coisas, como armários e 
documentos, e testar novas receitas na cozinha.

• Cultive plantas e, se tiver espaço, uma horta para plantar verduras e hortaliças.

boradores fazem a busca pelo computador, em qualquer área da empresa, 
otimizando seu tempo.

Basta acessar o link https://kyte.site/almox-gidion

Jackson Ragel Correa e Klaus Woehl encontraram a solução


