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A Gidion recebeu vários desenhos de escolas que já passaram pelo projeto Transitando convidadas a
participar do 7º Concurso de Desenho Natal no ônibus. O concurso reconhece e premia os autores
dos melhores desenhos, incentivando e valorizando a criatividade e a arte do estudante. O desenho
vencedor, da estudante Luana Lima Gazola, da Escola Municipal Professor Avelino Marcante, estampa
o cartão de Natal das empresas do grupo.

Moacir Bogo e a vencedora do concurso,
Luana Lima Gazola

A professora Tatiana Ferreira Janckowski, Escola Municipal Professor Avelino Marcante, enalteceu a
ação da Gidion. “Iniciativas iguais a essa complementam nosso trabalho de sala de aula.”
Vencedores
1º lugar - Luana Lima Gazola - Escola Municipal Professor Avelino Marcante
2º lugar – Raphael da Rocha - Escola Municipal João de Oliveira
3º lugar – Isabella Machado Oliveira - Escola Municipal João de Oliveira

50 anos junto com
os colaboradores
Os colaboradores são convidados a participar da celebração dos 50 anos e são agraciados com o brinde
que marca a data. O orgulho e o reconhecimento estão nos depoimentos dos entrevistados.

Raphael da Rocha, Luana Lima Gazola e
Isabella Machado Oliveira

Fique ligado

Transporte

“É um sonho realizado. Desde criança, meu sonho
era trabalhar na Gidion.”
Ana Maria de Borba Rodrigues, supervisora de
serviços

Novos radares em Joinville
A Prefeitura de Joinville divulgou os locais onde pretende instalar mais nove equipamentos de
controle de velocidade.
Confira a lista
Lombada Eletrônica (velocidade 40Km/h) – Minas Gerais 2450 (perto da escola Antônia Alpaídes).
Radar (velocidade 60Km/h) - Santos Dumont nº 6.500 (proximidades do Joinville Square Garden).
Radar (velocidade 60Km/h) - Santos Dumont nº 4.000 (perto da Millium).
Radar (velocidade 60Km/h) - São Paulo nº 3.600 (próximo à esquina com Augusto Boettcher).
Radar (velocidade 60Km/h) - Baltazar Buschle nº 3.120 (entre Evaristo Heck e Lauro Machado.
Radar (velocidade 60Km/h) Marquês de Olinda nº 1.900 (próximo a rotatória com Benjamin Constant).
Avanço de sinal vermelho/parada sobre faixa/velocidade – Juscelino Kubitschek x 9 de Março
Avanço de sinal vermelho/parada sobre faixa/velocidade – Ministro Calógeras x Juscelino Kubitschek
(Oeste-Leste).
Avanço de sinal vermelho/parada sobre faixa/velocidade – Dona Francisca x Princesa Isabel (Sul-Norte).

“Sinto orgulho de fazer parte da história
da ‘família Gidion’, orgulho de participar
dos 50 anos.”
Fernando Guesser, motorista

“Agradecemos a todos que fazem parte e têm
contribuído para a história dos 50 anos da Gidion.
Afinal, são poucas empresas que conseguem chegar a essa marca.”
Gilmar Léo Kalckmann, Diretor Geral da Gidion

As diretorias de Gidion e Transtusa
reuniram-se com Matteus Freitas,
coordenador do Núcleo de Transportes
da Associação Nacional das Empresas
de Transportes Urbanos (NTU) no dia
30 de novembro.

“Ver a Gidion chegar aos 50 anos, fazer
parte e colaborar com essa história é motivo de muito orgulho.”
Marcio Simon, mecânico montador III

“Estou feliz em participar da história da
empresa, que tem um nome tão forte e sabe
valorizar as pessoas.”
Willian Lehnert Rocha, auxiliar de mecânico

Homenagem
“É motivo de muita alegria fazer parte
do grupo Gidion, que é um exemplo para
outras empresas.”
Eziquiel Batista Gobetti, motorista

O motorista Francisco Mariano Farias recebeu homenagem da Gidion
pelos 26 anos de serviços prestados à empresa. Na foto Francisco
está com a esposa e a filha e os diretores da Gidion, Gilmar Léo
Kalckmann e Moacir Bogo.

O motorista José Bortolo Mangilli, 16 anos de Gidion, foi homenageado pelos colegas. Ele recebeu a placa com reconhecimento
da empresa do diretor da Gilmar Léo Kalckmann e do gerente de
Operações Edmilson Viana.
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“Estou muito contente em trabalhar aqui,
empresa dá autonomia e reconhece os colaboradores pelo trabalho realizado.”
Adilson Arndt, supervisor

“Eu me sinto muito feliz em fazer parte das
comemorações dos 50 anos da Gidion.”
Gabriela Alves Pereira, jovem aprendiz

“É um privilégio fazer parte desta equipe, pela
forma como somos tratados, o que nos motiva a fazer cada vez melhor nosso trabalho.”
Noemi da Maia Sabel, assistente
de recursos humanos

Artigo

Ano novo, novos desafios
O ano de 2017 foi muito especial. A Gidion, junto com os
colaboradores e a comunidade, celebrou 50 anos de sua
fundação e 30 anos do Programa Zero Acidente. Em vários
momentos foram relembrados os fatores imprescindíveis
para que a empresa chegasse até aqui, sempre crescendo,
participando das ações para modernizar os serviços do transporte coletivo em Joinville, oferecendo ônibus de qualidade,
conforto e segurança aos passageiros.
Além de uma gestão moderna e de cumprir seu papel junto
à comunidade, a Gidion tem um papel importante na criação
de novos negócios, fortalecendo a economia regional.
Mas o ano não foi só de comemorações. Tivemos muitos
desafios para manter as empresas do grupo atuando e aprimorando os processos e os serviços oferecidos. O ano de
2018, como todos sabem, terá mais desafios. Ano de Copa do
Mundo, quando em vários momentos o país para pra assistir
aos jogos, e de eleições. Os dois temas geram mudanças no
dia a dia das pessoas, o que exige mais foco no trabalho e
no cumprimento do planejamento.
Este é o momento também de agradecer a dedicação e o
profissionalismo de todos os colaboradores e desejar boas
festas e um Ano Novo repleto de conquistas, com saúde e
qualidade de vida.

Promovidos/Mudança de categoria
Outubro
Amaral Ribeiro
Diego Gustavo Borges
Geraldo dos Santos
Katia Nunes Luz
Sandro Luis Reise
Wellinghton Correia

cargo anterior
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Auxiliar de lubrificador
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve

cargo atual
Motorista
Motorista
Motorista
Lubrificador
Motorista
Motorista

Verdes Mares
Giovana Ferreira Guimarães

Cobradora Urbana

cargo atual
Cobradora Rodoviária

cargo anterior
Ajudante de serviços
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Eletricista I

cargo atual
Manobrista
Motorista
Motorista
Eletricista II

nOVEMBRO
Cristiano dos Santos Pereira
Ivalber Costa de Souza
Salomao Luis Hasse
Vilmar Costa

Reconhecimento motivador
Vilmar Costa trabalha na área de Manutenção da Gidion e foi promovido de eletricistaI
para eletricista II. A promoção trouxe ainda
mais motivação ainda para o trabalho, de
acordo com sua avaliação. “Uma promoção
é o reconhecimento profissional da empresa, nos motivando a fazer as atividades cada
vez melhor”, comenta.
Há quatro anos na Gidion, Vilmar destaca
a união da equipe, onde todos se ajudam,
contribuindo para o resultado final do setor.
“Estou sempre buscando melhorias que facilitem o trabalho e tragam bons resultados
para a empresa e os clientes. Comemorar
a promoção junto com os 50 anos da empresa, melhor ainda”, disse.

Gilmar Léo Kalckmann
Diretor Geral

Mercado

Empresa peruana na VMG Aires
Profissionais da empresa Modasa participaram de capacitação na VMG
Aires, com o objetivo de prestar assistência técnica nos aparelhos de
ar condicionado que instalam nos ônibus que fabricam.
A Modasa, empresa peruana fabricante de ônibus, é uma das principais
clientes da VMG Aires.

viagem especial

Ônibus de Natal
Em dezembro o transporte coletivo de Joinville entra no clima de Natal.
Dois ônibus plotados com motivos natalinos circulam na cidade em
diferentes linhas nos Terminais e Estações da Cidadania. Os ônibus têm
decoração especial, músicas natalinas e a presença do Papai Noel para
alegrar as pessoas que utilizam o transporte coletivo urbano.

Destaque Profissional

Respeito e igualdade
O motorista Cleiton Gomes de Lima se mudou para Joinville com um objetivo claro: trabalhar
na Gidion. Antes de sair do Rio de Janeiro, pesquisou e enviou currículo para a empresa de
olho em uma vaga. Seis meses depois de estar na cidade, foi chamado para a entrevista na
Gidion. Hoje se sente realizado. “Já trabalhava como motorista desde 2011. Era um sonho
de criança. Faço o que gosto numa empresa que preza pelo respeito e pela igualdade. Aqui
não temos chefe, temos líder”, explica.
Cleiton vê com naturalidade o recebimento de elogios. Ele acredita que ser paciente e
manter o bom relacionamento com os colegas e com os clientes facilita o trabalho. “Fico
feliz que haja o reconhecimento da empresa. Percebo também que os passageiros estão
satisfeitos, porque comentam minha ausência no dia da minha folga.”

Operação
Novas linhas no transporte coletivo
As empresas concessionárias do transporte coletivo, em conjunto com a Prefeitura, estão lançando novas linhas que passam a integrar o Tronco
Alimentador. O objetivo é agilizar o transporte de pessoas que se deslocam dos bairros para o Centro.
O projeto piloto terá quatro linhas que irão operar no começo da manhã dos dias úteis, tidos com maior número de passageiros. Os horários e
itinerários foram estabelecidos a partir de análise dos deslocamentos registrados no sistema de transporte coletivo de Joinville e de pesquisa com
pessoas que utilizam essas linhas.
As linhas que fazem esses trajetos continuam operando normalmente. O projeto piloto começou no dia 4 de dezembro.

Curtas
Zero Acidente 2018
A tabela de avaliação para o Programa Zero Acidente 2018 está disponível nos murais da empresa. O período de avaliação já começou no dia 16 de
julho de 2017 e segue até o dia 31 de julho de 2018. Fique atento.

Transitando 2017
Mais três mil de estudantes do 4º ano do ensino
fundamental de escolas de Joinville participaram do
Projeto Transitando em 2017. O programa, criado
em 2012 com o objetivo de educar as crianças para
um trânsito mais humano e mais seguro, teve a participação de 37.594 crianças até o final de 2017.
Neste ano, o Transitando passou a contar com a
parceria da Polícia Militar de Santa Catarina.

Performance nos ônibus
A parceria de dois grupos de teatro, Essaé Cia (Joinville) e Cia de la
Cunha (Chapecó), originou o Projeto
La Catraca. A ideia, com os dois
personagens, Kaulin, um caixeiro
viajante e Pafúncia, uma andarilha,
é levar espetáculos teatrais em
espaços não convencionais.

Mais arte
A Escola Municipal João
Costa recebeu um ônibus da Gidion. O veículo
foi transformado em
Sala de Arte, proporcionando um novo espaço
para os alunos desenvolver seus talentos.
Romulo Caldart, gerente Manutenção, Gilmar Léo Kalckamnn, diretor da Gidion, Cristine Kelly K. da Silva, diretora da
escola João Costa e Roque Mattei, secretário municipal da Educação
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