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Integração

A mulher atual tem atuação forte em todos os setores e divide seu tempo entre o trabalho e sua 
vida pessoal, com a educação dos filhos e toda a carga que isso representa. O dia Internacional da 
Mulher, 8 de março, continua sendo celebrado para lembrar as dificuldades que enfrentou e continua 
enfrentando para dar conta de sua dupla jornada.
A Gidion reuniu as suas colaboradoras para homenagem e um momento de descontração. Com a 
sessão telepipoca, regada a guaraná, o momento foi alegria e integração, com a projeção do filme 
“O que as mulheres querem”.. 

“Um momento bem legal. 

Temos várias atividades, é 

bom poder tirar um tempo 

para descontrair e assistir a 

um filme.”

Gisela Maria Dresch, aju-
dante de limpeza da Gidion

“É um momento único, não 
oferecido por outras empresas 
em que trabalhei. É um privilé-
gio poder estar aqui junto com 
colegas de outros setores.”
Ivoneide Fernandes Rodri-
gues, ajudante de serviços 
da Gidion

“A empresa valoriza as mulhe-

res em todos os momentos. 

Voltamos mais motivadas e 

alegres para nossos locais de 

trabalho.”

Bruna de Borba, auxiliar de 
compras da Gidion

Dia Internacional da Mulher

A inauguração do Mirante da Boa Vista no aniversário de Joinville 
resgatou um ponto turístico da cidade que estava sendo muito 
aguardado. A Gidion é parceira do projeto com a implantação de 
uma linha exclusiva de ônibus para o transporte de moradores da 
cidade e de turistas que desejam ter a vista privilegiada que ele 
proporciona. O acesso ao Mirante deve ser feito caminhando, de 
bicicleta ou de ônibus.

“A disponibilidade de uma linha de ônibus para fazer o passeio 
facilita muito para quem quer conhecer esse importante ponto 
turístico da cidade, agora completamente revitalizado, sem fazer 
muito esforço”, avalia Bertoldo Mass, 38 anos, que aproveitou 
um fim de tarde para fazer a viagem até o Mirante de Joinville 

Visão privilegiada no novo  
Mirante de Joinville
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A VMG Log mantém duas borracharias, uma em Araquari e outra em São José dos Pinhais, como forma 
de monitoramento dos pneus da frota e para assegurar a prevenção de acidentes e garantir economia.
Outro cuidado mantido é a forma de armazenagem e de descarte de pneus, evitando acumulo de água 
que possa gerar foco do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, do zika vírus e da febre chi-
kungunya. Esses cuidados são estendidos em todas as dependências da VMG Log e também nas outras 
empresas do Grupo: Gidion, Verdes Mares e VMG Aires. 

Desde o dia 1º de abril as atividades das áreas Recrutamento, Seleção, Treinamento e Apoio Psicológico das empresas do Grupo Gidion e da Transtusa passaram 

a ser realizadas em conjunto nas dependências da Passebus. 

O preenchimento de fichas será na própria Passebus, às segundas e terças-feiras,  das 8 às 12 horas e das 13h30 às 16h30.  As entregas de curriculuns podem 

ser realizadas na portaria da empresa, na Passebus ou pelo e-mail (rh@transtusa.com.br). As integrações e demais treinamentos continuam acontecendo nos 

auditórios (garagens) das respectivas empresas. A equipe está composta por Caroline B. N. Koser, André Paulo Halmenschlager (instrutor), Lorivaldo Bastos 

(instrutor), Andréa Fodi, Cristiano Gerd Soares (instrutor) e Josiane Beatris Kiefer Mafra.

Programa de prevenção do meio ambiente

Mudança no Recrutamento e Seleção

reCursos humanos

Como evitar o mosquito   
• Cobrindo ou furando pneus
• Usando areia grossa em pratos de vasos de flores
• Ensacando e jogando no lixo vasilhames que possam acumular água
• Virando de boca para baixo as garrafas vazias
• Tampando as caixas de água

No dia 4 de abril começou o quinto ano do Projeto Transitando, trazendo a alegria e a vontade de aprender dos estudantes do 4º ano do ensino fundamental de 
escolas de Joinville. O projeto já atendeu 27.347 estudantes, número que representa mais de 5% da população estimada da cidade. Um total que equivale à po-
pulação de 12 municípios catarinenses com média de dois mil habitantes.

A alegria está de volta

acompanhado da esposa Alessandra Mass, 41, e do filho Gabriel 
Mass, 6.
Morando em Joinville há cinco anos, desde que se mudou de 
Lages, Bertoldo e a família ainda não conheciam o ponto turísti-
co, que foi interditado em 2010 para receber as obras do novo 
Mirante. “A vista é muito boa mesmo de dentro do ônibus, pois 
o motorista é muito cauteloso e dedicado. Nos proporciona uma 
viagem sem preocupação”, destaca Alessandra.
O equipamento turístico oferece uma visão panorâmica da ci-
dade de Joinville, baía da Babitonga e de parte da Serra do Mar. 
A estrutura conta com uma janela de contemplação e uma trilha 
elevada que contorna o topo do morro entre a vegetação (mata 
atlântica) e termina na janela de contemplação. 

Durante a semana os horários do transporte coletivo são intercalados a cada 40 
minutos, a partir das 7h50 até às 17h. Nos finais de semana e feriados os horário 
são intercalados a cada 20 minutos, a partir das 8h até às 19h.
O ponto inicial de embarque é o Terminal Central (box 5-atual 0801-Iririú/Centro 
linha direta). O desembarque final da linha é ao lado do Ginásio Abel Schulz, na rua 
XV de Novembro. Durante a semana o serviço é operado com um micro-ônibus 
conduzido pelo motorista Sergio Antonio Bertusso e, nos finais de semana e feriados, 
com dois ônibus. O passageiro paga somente a passagem de ida, a volta é gratuita.

Acesso ao Mirante



Em busca de oportunidade
Antônio Romão Pereira Neto saiu de 

sua terra natal, no estado do Maranhão, 

e veio para Joinville em busca de uma 

oportunidade. Como já havia trabalhado 

como motorista, procurou a Gidion, 

passou pela Escola de Motoristas e 

aguardou ser chamado. Dois meses se 

passaram até e ser chamado para a vaga 

de motorista de veículo leve. Trabalhou 

oito meses em micro-ônibus e agora 

foi promovido e está na linha Centro/

Rodoviária.

“Hoje estou bem adaptado e agradeço a 

confiança da empresa. Aprendi na esco-

linha e tenho aprendido com os colegas 

que me acolheram muito bem”, relata 

Antônio, agradecido à empresa pela 

confiança depositada. 
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Oportunidades à frente
Joinville é uma cidade de oportunidades. Sua característica indus-
trial que a transformaram na maior economia do estado é prova 
disso. Normalmente fazemos o mesmo caminho para o trabalho 
e para casa, o que pode nos dar uma visão míope da cidade em 
que vivemos. Mas quem olhou Joinville lá do alto do Mirante da 
Boa Vista, reinaugurado recentemente, passa a ter uma “visão” 
diferente. Além da deslumbrante paisagem que o Mirante nos per-
mite ver, nos deslumbramos com a amplitude territorial da cidade. 
Passamos a ter ainda mais orgulho e confiança nas possibilidades 
que ela nos oferece. 
A empresa também sente orgulho de fazer parte do dia a dia do 
Mirante, o novo ponto turístico da região. A linha especialmente 
criada para levar moradores e turistas nos dá essa possiblidade. 
Acreditamos que as pessoas retornam do Mirante olhando a sua vida 
com mais otimismo e acreditando na continuidade do crescimento 
da cidade, cada um fazendo sua parte.
Temos orgulho também de compartilhar com nosso colaboradores 
esta edição do TransNotícias, a de número 200. Ela chegou a esse 
número graças à participação das pessoas que fazem o nosso dia 
a dia, contribuindo para o crescimento e a renovação da empresa. 
As capas de edições antigas nos permitem ver a mudança e a 
evolução que os processos têm atingido, graças aos profissionais 
que integram as equipes e trabalham para o crescimento do grupo 
e também desta cidade, cheia de oportunidades.
No começo era Gidion e Verdes Mares e hoje o grupo conta também 
com a VMG Log e VMG Aires, mudando a estrutura dos processos. 
Muitas parcerias integram o crescimento do grupo e são essenciais 
para acompanhar os novos tempos. Uma delas é com a Universi-
dade Federal de Santa Catarina (UFSC), no curso de engenharia de 
mobilidade, com a oportunidade de estágio para os acadêmicos e 
de contratação de profissional formado na instituição. Uma via de 
mão dupla, a empresa ganha com a contribuição de um novo perfil 
profissional e a UFSC, com a ampliação do mercado de trabalho 
para seus egressos.

Alcides Bertoli
Diretor
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ProfIssIonal destaque

Um degrau de cada vez. Dessa forma pode ser contada a carreira profissional de Júlio 

César Santana Gobbi, 25 anos, que começou a trabalhar na Verdes Mares em 2008 

na função de cobrador. Sempre dedicado, foi aproveitando todas as oportunidades 

que a empresa lhe proporcionava, sem deixar de se esforçar também nos estudos. 

Até chegar ao degrau atual de assistente de supervisão na Gidion, ele antes foi 

emissor de passagem, auxiliar contábil e supervisor de vendas.

Com formação superior em logística, Júlio tem chamado a atenção no atual cargo 

por seu desempenho e ótimo relacionamento com a equipe. “Confesso que o começo 

foi complicado, pois era uma função nova, mas logo me adaptei, buscando aprender 

com os superiores e hoje me considero muito integrado com a função”, destaca.

O segredo para o bom relacionamento com todos, segundo Júlio, é a comunicação. 

“Busco atender às necessidades de cada um, dentro das normas da empresa e des-

de que não prejudique ninguém. Por isso, diálogo e transparência são meus lemas 

e assim espero continuar crescendo”, projeta o profissional. Além disso, a forma 

como tem conduzido o seu trabalho, com dialogo e transparência, tem gerado a 

confiança de sua equipe.

Diálogo e transparência

Curtas

Para aproveitar o feriado de 9 de março, aniversário de Joinville, os cola-

boradores se reuniram para o um dia no Parque Unipraias, em Balneário 

Camboriú. A saída foi em frente da Gidion.

As datas estão marcadas: 10 e 17 de setembro. As regras para a premiação 

dos motoristas estão fixadas nos murais. Confira lá e não perca.

Edemilson Siqueira Fernandes, supervi-

sor técnico de negócios da Gidion, com 

a esposa Lidiane, e Rubens Pereira de 

Assunção, auxiliar de compras da Gidion, 

com a esposa Zilda, durante a viagem 

Natal, prêmio pelos 30 anos de casa.

O TransNotícias chega a sua edição 200. Até chegar 

aqui, o jornal passou por várias mudanças de nome 

de layout. O foco dele, no entanto, permanece, 

que é informar, mantendo o colaborador atualizado com as ações das 

empresas e dos colegas.

Um dia no Parque Unipraias Festas Zero Acidente

Prêmio merecido

Edição 200

O motorista também recebeu a homenagem de Alcides Bertoli, diretor da Gidion. 
“Não tem como escolhermos nossa família, mas o senhor Hernaski escolheu a 
família Gidion durante 42 anos.”
José Hernaski disse que está se despedindo muito satisfeito e feliz. “Agradeço a 
todos, que sempre fizeram o melhor para mim. Fui muito feliz fazendo parte da 
família Gidion”, relatou.

Reconhecimento ao mérito
Completar 42 anos trabalhando na mesma empresa é para poucos e merece 
homenagens. Este é o caso do motorista José Hernaski que recebeu os agra-
decimentos e o reconhecimento da direção e colegas da Gidion.
Moacir Bogo, presidente do Conselho do Grupo, agradeceu a presteza, pon-
tualidade e a dedicação de José Hernaski. “O senhor Hernaski é uma pessoa 
inesquecível e um exemplo para todos nós. É uma despedida simbólica, pois 
queremos que ele continue nos visitando”, destacou Moacir.

Agradecimento
A colaboradora Kátia Regina Tils 

também recebeu homenagem e 

agradecimento pelos 17 anos de 

serviço prestado na Gidion.
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• Tampando as caixas de água

No dia 4 de abril começou o quinto ano do Projeto Transitando, trazendo a alegria e a vontade de aprender dos estudantes do 4º ano do ensino fundamental de 
escolas de Joinville. O projeto já atendeu 27.347 estudantes, número que representa mais de 5% da população estimada da cidade. Um total que equivale à po-
pulação de 12 municípios catarinenses com média de dois mil habitantes.

A alegria está de volta

acompanhado da esposa Alessandra Mass, 41, e do filho Gabriel 
Mass, 6.
Morando em Joinville há cinco anos, desde que se mudou de 
Lages, Bertoldo e a família ainda não conheciam o ponto turísti-
co, que foi interditado em 2010 para receber as obras do novo 
Mirante. “A vista é muito boa mesmo de dentro do ônibus, pois 
o motorista é muito cauteloso e dedicado. Nos proporciona uma 
viagem sem preocupação”, destaca Alessandra.
O equipamento turístico oferece uma visão panorâmica da ci-
dade de Joinville, baía da Babitonga e de parte da Serra do Mar. 
A estrutura conta com uma janela de contemplação e uma trilha 
elevada que contorna o topo do morro entre a vegetação (mata 
atlântica) e termina na janela de contemplação. 

Durante a semana os horários do transporte coletivo são intercalados a cada 40 
minutos, a partir das 7h50 até às 17h. Nos finais de semana e feriados os horário 
são intercalados a cada 20 minutos, a partir das 8h até às 19h.
O ponto inicial de embarque é o Terminal Central (box 5-atual 0801-Iririú/Centro 
linha direta). O desembarque final da linha é ao lado do Ginásio Abel Schulz, na rua 
XV de Novembro. Durante a semana o serviço é operado com um micro-ônibus 
conduzido pelo motorista Sergio Antonio Bertusso e, nos finais de semana e feriados, 
com dois ônibus. O passageiro paga somente a passagem de ida, a volta é gratuita.

Acesso ao Mirante


