
4
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Gestão da Performance e Excelência Organizacional – como transformar de-
safios em oportunidades de crescimento foi o tema da palestra realizada em 
setembro, no Anfiteatro do Colégio Elias Moreira com Marcelo Karam Guerra, 
mestre em Engenharia de Produção na área de concentração: Mídia e Conheci-
mento. A palestra, realizada em duas edições, reuniu diretores, gerentes, coor-
denadores, encarregados, supervisores, assistentes de supervisão e líderes de 
equipes das empresas Gidion, Verdes Mares, VMG LOG, VMG Aires e Transtusa.

Gestores participam 
de treinamento

Endereço: Rua Copacabana, 1308 • CEP 89211-380 • Joinville – SC 

A Gidion recebeu autoridades, convidados e imprensa para celebrar os 50 anos de fundação e também para a formalização 
da parceria da empresa com a Polícia Militar de Santa Catarina para a continuidade do Projeto Transitando, que completou 
cinco anos em 2017. A solenidade aconteceu no dia 10 de outubro. 
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Gidion celebra  
50 anosQuAlidAde

O coronel Amarildo de Assis Alves, coman-
dante da 5ª Região da Polícia Militar de Santa 
Catarina, em seu discurso, disse que o Projeto 
Transitando vem ao encontro da missão da 
corporação que é a prevenção, assim como o 
Proerd (Programa Educacional de Resistência 
às Drogas), uma ação conjunta entre as Polícias 
Militares, escolas e famílias. “É intenção da Po-

A formalização da 
parceria entre a 
Gidion e a Polícia 

Militar de Santa 
Catarina foi assinada 
por Moacir Bogo, 

diretor consultivo da 
Gidion e pelo Coronel 
Amarildo de Assis 
Alves, comandante da 

5ª Região da Polícia 
Militar.

Equipe da Polícia Militar 
presente no evento

Autoridades, 
convidados e 
imprensa na 

celebração dos 50 
anos de fundação da 

Gidion

lícia Militar que a ideia do Projeto Transitando 
seja difundida para outras cidades”, declarou.
Moacir Bogo, diretor consultivo do Grupo, deu 
as boas-vindas aos convidados e fez um relato 
dos 50 anos da empresa. “É motivo de satisfa-
ção mantermos a empresa ativa e competitiva 
por 50 anos em país que não tem uma política 
definida para o transporte coletivo”, comen-

tou, relatando detalhes do Programa Zero 
Acidente que completou 30 anos e do Projeto 
Transitando. Bogo lembrou as dificuldades de 
manter a segurança no trânsito que registrou 
um aumento expressivo no número de veículos 
em circulação nas últimas décadas. Também 
expressou sua satisfação de contar com o apoio 
da Polícia Militar de SC no Projeto Transitando.

Gidion e VMG Aires  
são recertificadas
Auditores da Fundação Vanzolini realizaram auditoria da qualidade nos 
Sistemas de Gestão de Qualidade (SGQ) da Gidion e da VMG Aires. A 
empresa auditora concedeu a recertificação do SGQ das duas empre-
sas, em conformidade com a norma ISO 9001:2008 e, migração para a 
norma ISO 9001:2015. De acordo com os relatórios apresentados pela 
Fundação Vanzolini, é possível evidenciar a capacidade do sistema de 
gestão em atingir os resultados esperados, incluindo os seus objetivos. 
Também que os programas de auditorias internas foram implantados e 
demonstram serem efetivos para a manutenção e melhoria do sistema 
de gestão.  Outro ponto evidenciado pelos auditores foi que o processo 
de análise crítica pela direção demonstra capacidade de assegurar a 
contínua adequação e eficácia do sistema de gestão das duas empresas.

VMG Aires 
está com nova 
sede

VMG Aires também 
foi recertificada 

A Gidion recebeu a recertifica-
ção do SGQ, em conformidade 
com a norma ISO 9001:2008 
e, migração para a norma ISO 
9001:2015

Feira Transpúblico 

mercAdo

A VMG Aires está de casa nova. A empresa 
mudou-se para a Av. Santos Dumont, 
4321. A nova estrutura oferece mais 
conforto para os colaboradores desempe-
nharem suas atividades.

Em Salvador (BA), a VMG Aires participou de um café da manhã com 60 
empresários do ramo do transporte coletivo, promovido em parceria com 
as empresas Iveco e Comil. No encontro foram apresentados 20 ônibus para 
fretamento equipados com ar-condicionado da VMG Aires, adquiridos pelo 
grupo Evangelista, maior companhia de transporte coletivo de Salvador.

A VGM Aires participou, de 29 a 30 de agosto, da 
Feira Transpúblico realizada paralelamente ao Seminário 
Nacional NTU. Os expositores apresentaram na feira as 
inovações da indústria do transporte por ônibus. Uma 
oportunidade para as empresas fazerem negócios e 
conhecerem novas soluções de gestão que possam 
otimizar a operação e reduzir despesas.

Encontro com empresários
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50 anos crescendo e 
contribuindo com a 
mobilidade em Joinville
Temos muitos motivos para celebrar os 50 anos da Gidion. 
Ainda mais se consideramos os dados da pesquisa Demografia 
das Empresas 2014 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística), que aponta que, de cada 10 empresas, seis 
não sobrevivem após cinco anos. 
Nossos motivos vão além dos dados do IBGE. A Gidion co-
meçou a operar numa época em que Joinville passava para 
uma fase de desenvolvimento da indústria e eram necessárias 
opções para os trabalhadores e também para as pessoas que 
chegavam à cidade se deslocar para os diferentes pontos. 
Quando as famílias Bogo e Roza assumiram a administração 
da companhia em 1978, houve um forte incremento na ope-
ração do sistema. Desde então, a direção e os colaboradores 
têm trabalhado para modernizar os serviços, oferecer ônibus 
de qualidade, conforto e segurança aos passageiros.
Temos muito orgulho de fazer parte desta história. Ao longo 
destes 50 anos, muitas pessoas passaram por aqui e con-
tribuíram com o crescimento e a modernização da Gidion. 
Atualmente contamos mais de 900 colaboradores, que estão 
dando continuidade à história da empresa.

Gilmar Léo Kalckmann
Diretor Geral

AGOSTO 
CARGO ANTERIOR CARGO ATUAL

Adriano Westrupp
Analice Angelo dos Santos
Claudemir Leite da Silva
Drieli A. da Rocha
Elio Mendes
Gilvan Rodrigo Carvalho
Janaina Americo
Luis Fernando P. da Silva
Nivaldo Nakamoto
Sandro de Oliveira
Silvio Heinz

Motorista veículo leve
Auxiliar administrativo
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Assistente de supervisor
Auxiliar financeiro
Motorista veículo leve
Motorista (J. reduzida)
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve

Motorista
Assistente contas a receber
Motorista
Motorista
Motorista
Controlador operacional
Assistente contas a pagar
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista

promovidos/mudAnçA de cAtegoriA destAQue profissionAl

De bem com a vida e com o trabalho

curtAs

Dalan A. Rodrigues Lopes
Ezequiel de Bastos Duraes

Pintor
Vistoriador

Auxiliar administrativo
Pintor

VMG LOG CARGO ATUAL

O porteiro Moacir Bittencourt é conhecido pelos colegas e clientes por ser uma 
pessoa alegre, de bem com a vida e sempre disposto a ajudar. “Gosto do meu 
trabalho e faço o que é possível para contribuir com os colegas e com a empresa. 
A Gidion está avançada no tempo, pela organização que mantém”, aponta como 
fatores que o motivam a ir ao trabalho bem disposto e feliz.
Moacir também gosta do ambiente movimentado do Terminal Central, seu local 
de trabalho, 
“A Gidion é uma das melhores empresas para se trabalhar. Costumo dizer que 
tenho alegria interna. Acredito que energia boa traz energia boa.”

SETEMBRO
CARGO ANTERIOR CARGO ATUAL

Alexandre Miher
Almerindo R. do Amaral
Claudemir José Fernandes
Juliano Alves da Silva Neto
Marcelo Verkruissen
Tiago R. Mendonça Leite
Viviane Prateate

Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Ajudante de serviços
Auxiliar de latoeiro
Motorista veículo leve
Auxiliar administrativo
Auxiliar administrativo

Motorista
Motorista
Auxiliar de lubrificador
Latoeiro I
Motorista
Assistente administrativo
Assistente administrativo

Dalan Albino Rodrigues não pensou duas 
vezes em aceitar a vaga de pintor na VMG Log 
há oito meses. Como conhecia a empresa, pois 
já havia trabalhado em empresa terceirizada, 
sabia que poderia surgir uma oportunidade 
na área administrativa, que era seu foco. Não 
demorou muito e veio a promoção para auxiliar 
administrativo.
“A adaptação foi fácil, já conhecia a empresa 
e os colegas de trabalho. A orientação que 
tenho recebido dos colegas e do gerente 
também tem me ajudado bastante na nova 
função. Venho melhorando a cada dia. Estou 
bem contente”, afirmou.

O calendário de pagamentos de novembro e dezembro tem mudança 
em razão do pagamento do 13º salário. Para que você programe seu 
orçamento e comece bem 2018, veja abaixo as datas dos pagamentos.

20/11/2017 – Adiantamento de 50% do 13º salário (1ª parcela)
06/12/2017 - Pagamento integral do salário de novembro/2017
20/12/2017 - Pagamento da 2ª parcela do 13º salário e entrega 

da Cesta Natalina
05/01/2018 - Pagamento integral do salário de dezembro/2017

Os colaboradores que foram admitidos após 16 de julho terão as suas 
parcelas de 13º salário complementadas com adiantamento salarial, 
limitando-se a 40% do salário. O calendário vale para as quatro em-
presas: Gidion, Verdes Mares, VMG Log e VMG Aires.

orçAmento

ACIJ faz homenagem aos 50 
Anos da Gidion
A Gidion recebeu homenagem da Associação 
Empresarial de Joinville (ACIJ) pelos 50 anos 
completados em 8 de novembro. Estiveram 
presente à solenidade os diretores e colabora-
dores da empresa.

Vídeo institucional
Durante as comemorações dos 50 anos Gidion, 
será apresentado o novo vídeo institucional da 
empresa. A equipe coordenada por Edna Cor-
reia, cargo Marketing, percorreu as várias áreas 
para registrar os serviços que são realizados e 
o dia a dia dos profissionais do Grupo Gidion.

Maratona do Brinquedo 
A Gidion participou da campanha da Ma-
ratona do Brinquedo da RICTV Record que 
arrecadou 3.500 brinquedos destinados a 
10 instituições que atendem crianças em 
situação de vulnerabilidade social.
O ônibus de 1978 plotado com o tema da 
campanha acompanhou as ações de coleta 
de doações.

Semana Lixo Zero
A Gidion foi uma das empresas apoiadoras da 
Semana Lixo Zero de Joinville promovida em 
outubro com várias opções para quem quer 
saber como diminuir sua produção de lixo e 
colaborar com a sustentabilidade ambiental. 
As atividades, abertas à comunidade, foram 
realizadas em várias partes da cidade. 

Segurança em primeiro lugar 
A Semana Interna de Prevenção de Aci-
dentes de Trabalho e Trânsito (Sipatran) 
foi realizada de 18 a 25 de setembro nas 
empresas do grupo Gidion. Na programação 
contou com atividades para alertar sobre 
os cuidados para prevenção e manutenção 
da saúde e segurança. Entre os temas in-
formações sobre acuidade visual, doenças 
sexualmente transmissíveis, uso de EPI’s, 
tabagismo, primeiros socorros e aferição 
de pressão arterial e IMC, entre outros.

Eleição Cipa Itaum 
Tomou posse no dia 1º de agosto a nova Comis-
são Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) 
da Gidion no Itaum, que tem como presidente 
Arno Runchi e Eurides W. Lima, como vice-
-presidente. A eleição ocorreu em outubro.

O motorista Adilson José Brezinski, além de 
conduzir o ônibus, divulgou o Projeto 178 
entre os passageiros. O ônibus de 1978 
está plotado em comemoração aos 50 anos 
e homenageia os colaboradores com fotos 
deste período. O ônibus percorre as linhas 
troncais como forma de celebração à data.

Representantes dos empregados 
Eurides W. Lima, Vilson Bonfati, Fernando 
Tognoli e Daniel Pereira

Calendário de pagamentos

Representantes da empresa
Arno Runchi, Joel Pinheiro, Carlos Roveder 
e Guilherme Bohr

fiQue ligAdo

Mantenha a velocidade 
abaixo do permitido
A dica desta edição é para que os motoristas mantenham a ve-
locidade do veículo sempre abaixo da velocidade permitida, pelo 
menos 20 km/h a menos. Porque a recomendação: Cada via tem um 
limite de velocidade permitido e não existe margem de tolerância 
de velocidade em relação à sinalização de limite máximo, apenas 
um desconto no próprio aparelho medidor. Como pode haver dife-
rença entre o medidor do veículo e do radar, o mais prudente é o 
motorista sempre manter a velocidade abaixo do limite permitido 
para não correr riscos, evitando multa e o mais importante, colisões.
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O coronel Amarildo de Assis Alves, coman-
dante da 5ª Região da Polícia Militar de Santa 
Catarina, em seu discurso, disse que o Projeto 
Transitando vem ao encontro da missão da 
corporação que é a prevenção, assim como o 
Proerd (Programa Educacional de Resistência 
às Drogas), uma ação conjunta entre as Polícias 
Militares, escolas e famílias. “É intenção da Po-

A formalização da 
parceria entre a 
Gidion e a Polícia 

Militar de Santa 
Catarina foi assinada 
por Moacir Bogo, 

diretor consultivo da 
Gidion e pelo Coronel 
Amarildo de Assis 
Alves, comandante da 

5ª Região da Polícia 
Militar.

Equipe da Polícia Militar 
presente no evento

Autoridades, 
convidados e 
imprensa na 

celebração dos 50 
anos de fundação da 

Gidion

lícia Militar que a ideia do Projeto Transitando 
seja difundida para outras cidades”, declarou.
Moacir Bogo, diretor consultivo do Grupo, deu 
as boas-vindas aos convidados e fez um relato 
dos 50 anos da empresa. “É motivo de satisfa-
ção mantermos a empresa ativa e competitiva 
por 50 anos em país que não tem uma política 
definida para o transporte coletivo”, comen-

tou, relatando detalhes do Programa Zero 
Acidente que completou 30 anos e do Projeto 
Transitando. Bogo lembrou as dificuldades de 
manter a segurança no trânsito que registrou 
um aumento expressivo no número de veículos 
em circulação nas últimas décadas. Também 
expressou sua satisfação de contar com o apoio 
da Polícia Militar de SC no Projeto Transitando.

Gidion e VMG Aires  
são recertificadas
Auditores da Fundação Vanzolini realizaram auditoria da qualidade nos 
Sistemas de Gestão de Qualidade (SGQ) da Gidion e da VMG Aires. A 
empresa auditora concedeu a recertificação do SGQ das duas empre-
sas, em conformidade com a norma ISO 9001:2008 e, migração para a 
norma ISO 9001:2015. De acordo com os relatórios apresentados pela 
Fundação Vanzolini, é possível evidenciar a capacidade do sistema de 
gestão em atingir os resultados esperados, incluindo os seus objetivos. 
Também que os programas de auditorias internas foram implantados e 
demonstram serem efetivos para a manutenção e melhoria do sistema 
de gestão.  Outro ponto evidenciado pelos auditores foi que o processo 
de análise crítica pela direção demonstra capacidade de assegurar a 
contínua adequação e eficácia do sistema de gestão das duas empresas.

VMG Aires 
está com nova 
sede

VMG Aires também 
foi recertificada 

A Gidion recebeu a recertifica-
ção do SGQ, em conformidade 
com a norma ISO 9001:2008 
e, migração para a norma ISO 
9001:2015

Feira Transpúblico 

mercAdo

A VMG Aires está de casa nova. A empresa 
mudou-se para a Av. Santos Dumont, 
4321. A nova estrutura oferece mais 
conforto para os colaboradores desempe-
nharem suas atividades.

Em Salvador (BA), a VMG Aires participou de um café da manhã com 60 
empresários do ramo do transporte coletivo, promovido em parceria com 
as empresas Iveco e Comil. No encontro foram apresentados 20 ônibus para 
fretamento equipados com ar-condicionado da VMG Aires, adquiridos pelo 
grupo Evangelista, maior companhia de transporte coletivo de Salvador.

A VGM Aires participou, de 29 a 30 de agosto, da 
Feira Transpúblico realizada paralelamente ao Seminário 
Nacional NTU. Os expositores apresentaram na feira as 
inovações da indústria do transporte por ônibus. Uma 
oportunidade para as empresas fazerem negócios e 
conhecerem novas soluções de gestão que possam 
otimizar a operação e reduzir despesas.

Encontro com empresários


