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Renovação

Os 16 novos ônibus do sistema de transporte coletivo de Joinville/SC estão circulando em linhas troncais, ligando os ter-
minais dos bairros ao centro da cidade. Do total, 10 são da Gidion. Os veículos são os primeiros da frota equipados com 
ar-condicionado, cortina de ar e carregador USB para bateria de celular. Os veículos, com capacidade para 94 passageiros, 
irão operar em linhas troncais, ligando os terminais dos bairros ao centro da cidade. 
Além dos 16 ônibus, está em teste na cidade um ônibus de 15 metros de comprimento, com capacidade para 113 passa-
geiros, também equipado com ar-condicionado, e carregador USB.

Novos ônibus com ar-condicionado

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

Em 2017, a Gidion completa 50 anos de história com cerca de 940 colaboradores. A Viação Verdes Mares passou a inte-
grar o Grupo em 1994 e hoje soma 180 colaboradores. São eles, os colaboradores, que fazem as empresas, relatando a 
história de vida deles e o tempo de casa, como mostra a matéria.

TransNotícias Gidion e Verdes Mares • Envie comentários e sugestões para marketing@gidion.com.br. Coordenação: Departamento de Marketing. Tel. (47) 3802-2164. 
Edição e produção: EDM Logos Comunicação Corporativa (47) 3433-0666. Jornalista responsável: Simone Gehrke (DRT 6078/RS). Texto e edição: Dalires Somavilla.  
Fotografia: André Kopsch. Diagramação: R2 Design Gráfica Expressa.
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Equipe Verdes Mares  
em treinamento

Desenvolvimento pRofissional

A equipe de motoristas e de monitoras da Verdes Mares de Araquari aprovei-
tou a parada das férias escolares, em julho, para participar de treinamento de 
atualização profissional. O treinamento focou em questões de capacitação 
e desenvolvimento para o desempenho das suas atribuições profissionais e 
atitudes pessoais. 

Histórias junto 
com as pessoas

A vida profissional de Patricio Emmerenciano Fi-
lho (43 anos de casa) na Gidion começou na função 
de cobrador. Passou por várias outras atividades 
até realizar seu grande sonho: ser motorista. “Cada 
dia de trabalho parece ser o primeiro, tamanho é o 
meu amor pela profissão. Sou uma pessoa privile-
giada, faço o que gosto na empresa que é minha 
segunda família. Não poderia pensar em estar em 
outra empresa.”

O grande diferencial da Gidion, de acordo com 
Alamir Schelbauer (34 anos de casa), supervisor 
operacional urbano, são as oportunidades que a 
empresa oferece aos colaboradores. “Comecei como 
cobrador, muito jovem, e fui, degrau por degrau, 
aprendendo as atividades e recebendo as opor-
tunidades para crescer profissionalmente. Minha 
experiência me permite hoje integrar a equipe de 
planejamento da empresa.”

Moacir Ribeiro ( 22 anos de casa), lubrificador 
na Gidion, faz um paralelo de sua vida pessoal com 
a profissional. “Trabalhar é essencial para a vida de 
qualquer pessoa. Quando comecei na Gidion eu era 
solteiro e não tinha nada. Hoje tenho uma família, 
casa, carro que são resultado do meu trabalho. Gosto 
do que faço, a empresa é nota 10. As amizades 
que temos aqui não têm preço, tornam o ambiente 
muito bom.”

O motorista Otávio Gaspar da Rosa compartilha 
o mesmo pensamento. “Em todos os treinamentos 
aprendemos coisas novas, diferentes. São informações 
que contribuem para o nosso trabalho e reciclamos o 
conhecimento”, explica.

A monitora Daniela Cabral destacou a reflexão proposta 
no treinamento sobre os objetivos de cada um. “Analisa-
mos o que foi feito e o que pode ser feito ainda melhor 
no nosso trabalho. Cada curso é um aprendizado a mais, 
muito bom para nossa caminhada profissional”, afirmou.

Nova CIPA da Verdes Mares

seguRança

A Verdes Mares empossou os novos cipeiros que participaram 
de treinamento de 3 a 7 de julho. 
O presidente Marcos Vinicius de Oliveira disse que a priori-
dade da gestão da CIPA 2017/2018 Verdes Mares é manter a 
vigilância na prática da prevenção de acidentes e conscienti-
zação dos colaboradores. “Nosso foco é identificar condições 
e práticas inseguras de trabalho, em todos os setores da 
empresa, gerando melhorias relacionadas à segurança e saúde 
dos colaboradores, por meio da parceria com o SESMT (Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho) da empresa,” garantiu Marcos.

Indicados
Marcos Vinicius de Oliveira (presidente), Angelo Seubert, 
Cleberson Roberto Pitz e José Goes
Eleitos
Patrícia de Fátima Rodrigues (vice-presidente), Alexandre 
de Oliveira, Anderson Correa e Alexsandro Ribeiro Lauter.
(secretário)

Para o motorista da Gidion Antônio Bloemer (21 
anos de casa), um dos diferenciais da empresa para 
ter bons profissionais são os treinamentos que ofe-
rece. “A Gidion está sempre nos atualizando, procuro 
colocar em prática o que aprendo, nunca me envolvi 
em acidente de trânsito. Além disso, gosto muito do 
meu trabalho.”

A história de Vilomar de Araújo (23 anos de casa), 
supervisor na Verdes Mares, se confunde com a 
trajetória da nova gestão da empresa. Também 
começou como cobrador, exerceu outras funções 
e se sente orgulhoso de estar desde o princípio na 
empresa. “Gosto do que faço. Sempre recebi apoio, 
inclusive quando meu filho Djonatan nasceu e minha 
maior alegria é vê-lo junto comigo, trabalhando na 
Verdes Mares.”



Com foco no cliente

Gidion na Maratona do Brinquedo

A experiência de um ano na função de assistente de supervisor, com pas-
sagens em todos os terminais, credenciou Rafael Fagner da Silva a atuar 
temporariamente na área de Operações. O desempenho e o conhecimento 
na área de rastreamento resultaram na sua promoção ao cargo de analista 
de operações – RTI. Formado em Logística pela Unisociesc, Rafael disse 
estar bem adaptado ao novo ambiente de trabalho, bem distinto do anterior, 
onde o atendimento era voltado para o passageiro do ônibus. “Agora meu 
atendimento é focado nas empresas, também clientes. Estou contente 
pelo reconhecimento da Gidion e atento a novas oportunidades. O clima 
organizacional é muito bom, a empresa nos oferece todas as ferramentas 
que precisamos para exercer nosso trabalho”, comenta.

A Gidion participa da campanha da Maratona do Brinquedo da RICTV Record que vai arrecadar brinquedos 
destinados a instituições que atendam crianças em situação de vulnerabilidade social.
A empresa terá um ônibus plotado com o tema da campanha, uma das formas de comemoração dos 50 anos 
da Gidion. O ônibus irá fazer linhas diretas troncais (terminal a terminal) a partir de 14 de agosto e, em alguns 
finais de semana, participará da carreata para arrecadação dos brinquedos.
A campanha vai até 6 de outubro. São 30 pontos de coleta para entregar as doações, entre eles escolas municipais.
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Profissionais que  
são exemplo
A trajetória de nossa vida é feita de histórias. Elas se confundem e 
se somam às histórias de outras pessoas que integram nosso dia a 
dia. Assim também é na empresa onde trabalhamos. A Gidion faz 
50 anos e tem como base a dedicação das pessoas que a construí-
ram. Os processos se aprimoram, novas tecnologias surgem para 
agilizar as atividades, mas são as pessoas que fazem a diferença, 
como vemos na capa desta edição do TransNotícias. São exemplos 
de profissionais que começaram jovens, com pouca experiência e 
aqui construíram sua carreira, ajudando a escrever a história da 
Gidion e da Verdes Mares.
Assim como a empresa as valoriza pela sua atuação comprometida 
com os princípios que a norteiam, pelo estímulo ao crescimento 
por meio de capacitações, elas também reconhecem e entendem 
o seu papel como parte desta engrenagem, fazendo a sua parte. 
Desejamos que sejam exemplos para os mais jovens que têm um 
grande caminho pela frente.
Neste mês começam as homenagens aos motoristas do Programa 
Zero Acidente que completa 30 anos, outro marco para a Gidion. 
Será o momento de agradecer e celebrar com as famílias dos co-
laboradores o Tempo de Casa e também a distinção no Programa 
Profissional Nota 10. 
Agradecemos ainda a todos os colaboradores, em especial aos 
motoristas que no mês passado celebraram a passagem do seu dia.

Gilmar Léo Kalckmann
Diretor Geral

JUNHO 
CARGO ANTERIOR CARGO ATUAL

Lerivan Gonçalves
Maiko Moreira
Rafael Fagner da Silva
Valdair Markeuwitski

Assistente de supervisor
Planejador de manutenção
Assistente de supervisor
Motorista veículo leve

Controlador operacional
Técnico em pneus
Analista de operações - RTI
Motorista

pRomoviDos/muDança De categoRia

soliDaRieDaDe

Destaque pRofissional

A homenagem nesta edição é para todos os motoristas pela passagem 
de seu dia, 25 de julho.
Vocês são os profissionais que estão diariamente junto aos clientes, 
prestando um serviço com eficiência e dedicação. A confraternização 

Parabéns, motoristas

Venda de passagens no Festival de Dança

cuRtas

Durante o Festival de 
Dança, a Passebus man-
teve um posto de ven-
das de crédito de passa-
gens para o transporte 
coletivo. Os bailarinos 
tiveram oportunidade 
de carregar créditos no 
crachá que receberam 
para acesso ao Festival 
de Dança.  O posto de 
vendas estava localiza-
do junto ao balcão de 
informações do Festival.

fique ligaDo

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. A velocidade 
máxima nem sempre é uma velocidade segura. Por 
isso 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. A dica é: mantenha o veículo sempre abai-
xo da velocidade permitida e não haverá surpresas 
desagradáveis. 

Limite abaixo  
do permitido

Marcelo Gomes Cobrador rodoviário Recepcionista apontador
VERDES MARES CARGO ATUAL

Alexander Schutz Mecânico Técnico de refrigeração II
VMG AIRES CARGO ATUAL

As listas dos homenagea-
dos de 2017 do Programa 
Zero Acidente 30 anos já 
foram divulgadas.  Acom-
panhe junto aos murais das 
empresas e programe-se 
para as festas que serão 
realizadas nos dias 26 de 
agosto e 2 de setembro, no 
Restaurante Glória. 

Zero 
Acidente 
2017  
30 anos

com os colegas de profissão aconteceu no dia 25, nos terminais urbanos, 
Garagem Itaum, refeitório da Matriz, Verdes Mares (São Francisco do 
Sul, Araquari e Rodoviária de Joinville) e VMG Log. Parabéns a todos os 
motoristas!

Capacitação é 
tema de case
Caroline Brilhante, analista de 
desenvolvimento humano or-
ganizacional pleno da Gidion, 
irá participar do Workshop de 
Apresentação do Grupo de Ben-
chmarking QualiÔnibus. Caroline 
vai compartilhar a experiência da 
Gidion e da Transtusa nos trei-
namentos de Atualização Profis-
sional e Prevenção de Acidentes 
realizados para os motoristas. O 
evento, em Belo Horizonte/MG, é 
promovido pelo WRI Brasil Cidades 
Sustentáveis, que identificou que 
Joinville se destaca em segurança 
contra acidentes de trânsito. A 
constatação ocorreu após a aná-
lise dos resultados da Pesquisa de 
Satisfação QualiÔnibus aplicada 
em 2015 em Joinville.

WoRkshop
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