VMG Aires abre unidade na Argentina
A VMG Aires abriu uma filial na Argentina, na cidade de Buenos Aires. A equipe já está operando naquele país com o apoio e assessoria de profissionais
de Joinville. A projeção de negócios, segundo Renato Protti, gerente da VMG Aires, é, fornecer, até o final deste ano, 600 equipamentos de arcondicionado para ônibus das empresas Saldivia Buses e D.o.t.a. “Nossa equipe está trabalhando na prospecção de novos clientes. Os aparelhos
serão fabricados em Joinville e instalados pelos nossos técnicos na Argentina”, explica Protti.
A VMG Aires já atende os mercados do Chile, Peru, Equador e El Salvador e prevê um crescimento na produção aparelhos de ar-condicionado
para este ano.

Nicho de mercado
Atenta ao mercado, a VMG Aires passou a produzir um novo produto para climatização para
carros-fortes. Os primeiros 48 aparelhos foram vendidos para a empresa Brink’s no Chile. “Temos
uma rede de assistência técnica na América Latina que nos possibilita expandir nosso mercado de
atuação”, garante Renato Protti.

Transpúblico
A VMG Aires irá participar novamente, no segundo semestre deste ano, da Feira Transpúblico,
promovida em paralelo ao Seminário Nacional NTU 2018. No evento estarão presentes as maiores
empresas da indústria e serviços do setor, abrindo oportunidade de negócios. Nesta edição a
empresa apresentará a sua novidade, os condicionadores de ar para caixas-fortes.
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A busca pelo
conhecimento
O crescimento profissional está associado a busca pelo conhecimento, por meio de cursos e especializações que
complementam e atualizam a formação. As empresas do Grupo Gidion valorizam, incentivam e oferecem oportunidades
aos profissionais que se preparam para novos desafios.
Como é o caso de Geovani Lindner Nagel, controlador operacional na Verdes Mares. Quando passou de motorista para assistente de supervisão,
sentiu a necessidade e começou o curso superior de Administração de Empresas, com o incentivo da empresa.

Propostas

O curso tem contribuído também para a nova função. A empresa é muito boa e dá oportunidades, para crescer
precisamos nos aperfeiçoar, demonstrar interesse”, comenta Geovani.

Empresários avaliam situação do transporte coletivo urbano
Moacir Bogo, diretor consultivo da Gidion, esteve reunido com mais 90 empresários, na sede da NTU (Associação Nacional das Empresas
de Transportes Urbanos), em Brasília, para avaliar a grave crise pela qual passa o setor e buscar caminhos para superá-la. Entre os pontos
apresentados estão a crescente queda de demanda de passageiros, o não cumprimento dos contratos, a nova planilha de cálculo dos
custos, fontes de custeio, agendas positivas, prioridade ao transporte coletivo e novos negócios atrelados ao transporte público coletivo.
No final do encontro, foi formulada uma carta com as propostas do setor para a crise, como forma de alertar as autoridades públicas sobre
os grandes problemas que colocam em risco a própria continuidade da participação da iniciativa privada.

Jacson R. da Costa, supervisor de negócios da Gidion, atua in company na BMW. Formado em Administração de Empresas, com
bolsa da empresa, tem especialização em Gestão Empresarial e atualmente cursa pós-graduação em Gestão em
Operações Logísticas, com apoio da Gidion.
As oportunidades que a empresa oferece requerem que estejamos preparados. Assim que terminar a pós, volto a
estudar inglês, importante para meu trabalho”, projeta Jacson.

Propostas para recuperação do setor:
• Cumprimento rigoroso dos contratos de concessão ou permissão, respeitando os direitos e deveres das duas partes.
• Financiamento de parte dos custos operacionais do transporte coletivo pelo transporte individual, de forma a reparar seus
efeitos negativos para a sociedade.
• Retomada dos investimentos na infraestrutura urbana e priorização do espaço urbano destinados ao transporte coletivo.
• Apropriação clara e transparente dos custos envolvidos na atividade e sua divulgação para toda a sociedade.
• Cobertura dos custos das gratuidades e benefícios tarifários no transporte público por toda a sociedade, por meio dos orçamentos públicos, e não apenas pelos passageiros pagantes.
• Proteção das redes de transporte público coletivo contra a concorrência predatória do transporte ilegal e do transporte sob
demanda por aplicativos, bem como contra a insegurança pública que assusta os usuários.

Comunidade

Gidion apoia filmagem nacional
“Uma Carta par Ferdinand”, um longa-metragem rodado totalmente na região
de Joinville, teve o apoio cultural da Gidion. A empresa cedeu o ônibus que
faz linha do Mirante para uma cena em que o personagem principal do filme
sobe até o mirante.
O filme será exibido no território nacional, em escolas e universidades apresentando um pouco da história da cidade que se mistura com a do personagem principal.

A passagem pelo Programa Jovem Aprendiz contribuiu com a definição da carreira profissional de Sabrina T. F. Neitzel, auxiliar administrativo na
Gidion Matriz. Ao ser contratada, contou com bolsa de estudo para cursar Administração de Empresas.
A empresa teve papel importante, sem a ajuda não teria conseguido. Sinto-me preparada para crescer nesta área.
No próximo ano devo começar pós-graduação em Gestão de Empresas”, conta Sabrina, que ganhou bolsa de 50% da Univille
por ter se destacado entre os formandos.
Ciente de que para crescer profissionalmente é necessário preparação, Saulo J. Grassi, auxiliar de borracheiro na Gidion, cursa Logística,
graças à bolsa de estudos que recebe.
Vemos exemplos de várias pessoas que cresceram na empresa porque ela dá oportunidades. A minha intenção
é estar preparado para novos desafios quando eles surgirem”, assinala Saulo que já pensa em fazer uma especialização em
processos gerenciais.
A atividade de André P. Halmenschlager, como instrutor de DHO (Desenvolvimento Humano e Organizacional) na Gidion, segundo
ele, requer atualização constante, embora já tenha ampla experiência de trânsito. Atualmente está fazendo curso superior
de Logística, justamente para ampliar sua atuação.
A experiência contribui, mas a atualização e novos conhecimentos são fundamentais. Gosto de dividir o que aprendo
com as outras pessoas”, revela André.
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Incentivo à formação
profissional
O tema da matéria da capa desta edição do TransNotícias
retrata a cultura da empresa. Todos aqui conhecem exemplos
de colaboradores que, por mérito, receberam oportunidades
e ocupam funções diferentes daquelas que motivaram sua
contratação. Sabemos que o crescimento profissional depende de seriedade, dedicação e aprimoramento. As empresas
do grupo valorizam e incentivam a atualização profissional.
Um exemplo é a importância que damos para a capacitação
dos motoristas quando retornam de férias.
Ficamos satisfeitos com as iniciativas dos colaboradores
que buscam o conhecimento porque desejam crescer como
pessoa e como profissional. Os desafios que impõem nosso
ramos de atividades requerem profissionais preparados.
O projeto Transitando é outro exemplo da prioridade dada
à formação das pessoas. Ao participarem, os estudantes
aprendem, desde pequenos, sobre a importância da vida em
comunidade e o respeito às regras de trânsito.
Não podemos deixar de mencionar o encontro, em Brasília,
de empresários do transporte público urbano que aconteceu
em Brasília, com a participação do nosso diretor consultivo
Moacir Bogo, conforme registrado no texto da página 4.
No final, a NTU divulgou a carta com as principais propostas
para recuperação do setor.

FEVEREIRO
Antonio Carlos Hostim
Ezequiel Ribeiro
Livani Vlademir Amaral
Pascasio da Rosa

cargo anterior
Motorista (J.Reduzida)
Ajudante de serviços
Motorista veículo leve
Motorista

cargo atual
Motorista
Manobrista
Motorista
Motorista (J.Reduzida)

Verdes Mares
Rodrigo Gonçalves Mendes

Aux. de Lubrificador

cargo atual
Lubrificador

Geovane Luiz Chotte
Thales José da Silva

cargo anterior
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve

cargo atual
Motorista
Motorista

VMG Log
Jeferson Wilder Massarelo

Vistoriador

cargo atual
Auxiliar administrativo

março

Transitando 2018 com nova equipe
A alegria voltou ao pátio da Gidion onde está instalado o Circuito Prático de Trânsito do Projeto Transitando.
Desde o começo de março, estudantes do 4º ano do ensino fundamental de escolas de Joinville voltaram a
participar do Projeto. O ônibus especial que faz o transporte das crianças das escolas até a Gidion está com
novo condutor: o motorista Valdomiro Ayres do Bonfim.
A nova função foi recebida com grande satisfação por ele. “A experiência está sendo muito boa. É um
privilégio trabalhar com as crianças no projeto. Estou aprendendo bastante, reforçando os conceitos
adquiridos quando fiz a Escola de Motoristas para ser contratado na Gidion”, afirma Valdormiro.
O Transitando é realizado graças a parceria da Gidion com a Polícia Militar de Santa Catarina. A soldado
Patrícia Gomes Vianna, do 17º Batalhão da Polícia Militar é uma das instrutoras do projeto. Ela descreve
como uma experiência totalmente nova. “Tem sido um aprendizado entender as diferenças e percepções que
as crianças têm de cada situação. Além de poder passar informações importantes sobre o trânsito para os
estudantes, conseguimos desmistificar a figura do policial, principalmente sendo mulher”, esclarece Patrícia.

Adaptado às novas funções
Mesmo com pouco tempo de empresa,
Jeferson Wilder Massarelo já está integrado
à cultura da VMG Log. E ficou feliz com a
oportunidade que recebeu ao ser promovido
de vistoriador para auxiliar administrativo.
“Abriu a vaga e a seleção foi feita internamente,
entre os colaboradores. Achei muito boa essa
valorização da empresa. A adaptação às novas
funções está sendo mais fácil porque sempre
acompanhava as atividades do meu colega”,
garante Jeferson.

Gilmar Léo Kalckmann
Diretor Geral

Zero acidente
Despedida
O motorista Pedro Viana
Martins, ao se desligar da
empresa, recebeu homenagem da empresa pelos 19
anos de serviços prestados
à Gidion.

Destaque Profissional

O motorista José Alcir Alves
com a esposa Maria Lucia,
desfrutando momentos de
lazer em Natal (RN), durante
viagem que ganhou da Gidion
pelos 20 anos consecutivos
Zero Acidente.

Aprendendo
João Pedro de Borba, estudante da Escola Municipal Orestes Guimarães, participou do Transitando e disse que
aprendeu sobre o trânsito. Os vídeos chamaram sua atenção. “Vimos nos vídeos o que não deve ser feito e cidades
que respeitam as regras e são mais organizadas.”

Homenagem

Gidion ganha selo dos Correios

Saúde e bem-estar todos os dias

Em cerimônia realizada pela Câmara de Vereadores de Joinville, os
Correios lançaram o selo oficial dos 50 anos da Gidion. A proposta
de homenagem pelos 50 anos da empresa e da emissão do selo pela
Comissão Filatélica Nacional partiu do vereador Lioilson Corrêa.
Emocionado pelas homenagens e a pela emissão do selo, Moacir
Bogo, diretor consultivo, agradeceu efusivamente. “Ter um selo
emitido pelos Correios é muito significativo para todos nós. Primamos
pela qualidade dos serviços e pelo respeito aos nossos colaboradores
e clientes. As homenagens de hoje compensam nosso esforço”,
declarou. Em seu discurso, o vereador Lioilson expressou seu respeito
pelo trabalho e seriedade da Gidion, empresa na qual teve sua primeira
oportunidade de trabalho. “A gratidão precisa ser exercida, minha vida
profissional começou com a Gidion”, disse, destacando as dificuldades
enfrentadas quando jovem.

O Dia Internacional da Mulher foi especial para as colaboradoras da Gidion,
que tiveram oportunidade de confraternizar e receber informações
importantes para si e sua família. A palestra Saúde e Bem-Estar promovida
pela empresa com a consultora independente da Herbalife Pâmella Silva
trouxe uma reflexão sobre os hábitos alimentares, atividade física e sua
influência na saúde das pessoas. “São as nossas escolhas que definem
nosso amanhã. Pequenos esforços diários geram grandes resultados”,
alertou Pâmella.

Passeio
Momento de alegria
e descontração para
os colaboradores da
Gidion e familiares
durante o passeio
Unipraias, em
Balneário Camboriú,
no dia 9 de março,
aniversário de
Joinville.
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Os diretores Moacir Bogo
e Gilmar Léo Kalckmann
recebem a placa do
vereador Lioilson Corrêa
(ao centro)

Analice Angelo dos Santos, assistente de contas a receber da Gidion, é a
mentora do tema da palestra. A sugestão foi baseada nos ganhos que teve depois
que começou a participar de um grupo que incentiva a reeducação alimentar.
“Perdi 16 kg e ganhei qualidade de vida e a volta da autoestima. Estou muito
feliz com os novos hábitos. Como recebi ajuda para isso também gostaria
de contribuir para que outras pessoas tenham mais saúde”, afirmou Analice.
Marciano da Silva Vieira, superintendente
estadual dos Correios, coordenando a
obliteração do selo com Moacir Bogo

A iniciativa foi elogiada por Adelina da Silva Santos, ajudante de serviços
da Gidion. “É importante a empresa incentivar os colaboradores a ter boa
saúde. Ações como essa geram mudanças de hábitos e para termos mais
qualidade de vida no trabalho e em casa”, comentou Adelina.
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Promovidos/Mudança de categoria

Incentivo à formação
profissional
O tema da matéria da capa desta edição do TransNotícias
retrata a cultura da empresa. Todos aqui conhecem exemplos
de colaboradores que, por mérito, receberam oportunidades
e ocupam funções diferentes daquelas que motivaram sua
contratação. Sabemos que o crescimento profissional depende de seriedade, dedicação e aprimoramento. As empresas
do grupo valorizam e incentivam a atualização profissional.
Um exemplo é a importância que damos para a capacitação
dos motoristas quando retornam de férias.
Ficamos satisfeitos com as iniciativas dos colaboradores
que buscam o conhecimento porque desejam crescer como
pessoa e como profissional. Os desafios que impõem nosso
ramos de atividades requerem profissionais preparados.
O projeto Transitando é outro exemplo da prioridade dada
à formação das pessoas. Ao participarem, os estudantes
aprendem, desde pequenos, sobre a importância da vida em
comunidade e o respeito às regras de trânsito.
Não podemos deixar de mencionar o encontro, em Brasília,
de empresários do transporte público urbano que aconteceu
em Brasília, com a participação do nosso diretor consultivo
Moacir Bogo, conforme registrado no texto da página 4.
No final, a NTU divulgou a carta com as principais propostas
para recuperação do setor.

FEVEREIRO
Antonio Carlos Hostim
Ezequiel Ribeiro
Livani Vlademir Amaral
Pascasio da Rosa

cargo anterior
Motorista (J.Reduzida)
Ajudante de serviços
Motorista veículo leve
Motorista

cargo atual
Motorista
Manobrista
Motorista
Motorista (J.Reduzida)

Verdes Mares
Rodrigo Gonçalves Mendes

Aux. de Lubrificador

cargo atual
Lubrificador

Geovane Luiz Chotte
Thales José da Silva

cargo anterior
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve

cargo atual
Motorista
Motorista

VMG Log
Jeferson Wilder Massarelo

Vistoriador

cargo atual
Auxiliar administrativo

março

Transitando 2018 com nova equipe
A alegria voltou ao pátio da Gidion onde está instalado o Circuito Prático de Trânsito do Projeto Transitando.
Desde o começo de março, estudantes do 4º ano do ensino fundamental de escolas de Joinville voltaram a
participar do Projeto. O ônibus especial que faz o transporte das crianças das escolas até a Gidion está com
novo condutor: o motorista Valdomiro Ayres do Bonfim.
A nova função foi recebida com grande satisfação por ele. “A experiência está sendo muito boa. É um
privilégio trabalhar com as crianças no projeto. Estou aprendendo bastante, reforçando os conceitos
adquiridos quando fiz a Escola de Motoristas para ser contratado na Gidion”, afirma Valdormiro.
O Transitando é realizado graças a parceria da Gidion com a Polícia Militar de Santa Catarina. A soldado
Patrícia Gomes Vianna, do 17º Batalhão da Polícia Militar é uma das instrutoras do projeto. Ela descreve
como uma experiência totalmente nova. “Tem sido um aprendizado entender as diferenças e percepções que
as crianças têm de cada situação. Além de poder passar informações importantes sobre o trânsito para os
estudantes, conseguimos desmistificar a figura do policial, principalmente sendo mulher”, esclarece Patrícia.

Adaptado às novas funções
Mesmo com pouco tempo de empresa,
Jeferson Wilder Massarelo já está integrado
à cultura da VMG Log. E ficou feliz com a
oportunidade que recebeu ao ser promovido
de vistoriador para auxiliar administrativo.
“Abriu a vaga e a seleção foi feita internamente,
entre os colaboradores. Achei muito boa essa
valorização da empresa. A adaptação às novas
funções está sendo mais fácil porque sempre
acompanhava as atividades do meu colega”,
garante Jeferson.

Gilmar Léo Kalckmann
Diretor Geral

Zero acidente
Despedida
O motorista Pedro Viana
Martins, ao se desligar da
empresa, recebeu homenagem da empresa pelos 19
anos de serviços prestados
à Gidion.

Destaque Profissional

O motorista José Alcir Alves
com a esposa Maria Lucia,
desfrutando momentos de
lazer em Natal (RN), durante
viagem que ganhou da Gidion
pelos 20 anos consecutivos
Zero Acidente.

Aprendendo
João Pedro de Borba, estudante da Escola Municipal Orestes Guimarães, participou do Transitando e disse que
aprendeu sobre o trânsito. Os vídeos chamaram sua atenção. “Vimos nos vídeos o que não deve ser feito e cidades
que respeitam as regras e são mais organizadas.”

Homenagem

Gidion ganha selo dos Correios

Saúde e bem-estar todos os dias

Em cerimônia realizada pela Câmara de Vereadores de Joinville, os
Correios lançaram o selo oficial dos 50 anos da Gidion. A proposta
de homenagem pelos 50 anos da empresa e da emissão do selo pela
Comissão Filatélica Nacional partiu do vereador Lioilson Corrêa.
Emocionado pelas homenagens e a pela emissão do selo, Moacir
Bogo, diretor consultivo, agradeceu efusivamente. “Ter um selo
emitido pelos Correios é muito significativo para todos nós. Primamos
pela qualidade dos serviços e pelo respeito aos nossos colaboradores
e clientes. As homenagens de hoje compensam nosso esforço”,
declarou. Em seu discurso, o vereador Lioilson expressou seu respeito
pelo trabalho e seriedade da Gidion, empresa na qual teve sua primeira
oportunidade de trabalho. “A gratidão precisa ser exercida, minha vida
profissional começou com a Gidion”, disse, destacando as dificuldades
enfrentadas quando jovem.

O Dia Internacional da Mulher foi especial para as colaboradoras da Gidion,
que tiveram oportunidade de confraternizar e receber informações
importantes para si e sua família. A palestra Saúde e Bem-Estar promovida
pela empresa com a consultora independente da Herbalife Pâmella Silva
trouxe uma reflexão sobre os hábitos alimentares, atividade física e sua
influência na saúde das pessoas. “São as nossas escolhas que definem
nosso amanhã. Pequenos esforços diários geram grandes resultados”,
alertou Pâmella.

Passeio
Momento de alegria
e descontração para
os colaboradores da
Gidion e familiares
durante o passeio
Unipraias, em
Balneário Camboriú,
no dia 9 de março,
aniversário de
Joinville.
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Os diretores Moacir Bogo
e Gilmar Léo Kalckmann
recebem a placa do
vereador Lioilson Corrêa
(ao centro)

Analice Angelo dos Santos, assistente de contas a receber da Gidion, é a
mentora do tema da palestra. A sugestão foi baseada nos ganhos que teve depois
que começou a participar de um grupo que incentiva a reeducação alimentar.
“Perdi 16 kg e ganhei qualidade de vida e a volta da autoestima. Estou muito
feliz com os novos hábitos. Como recebi ajuda para isso também gostaria
de contribuir para que outras pessoas tenham mais saúde”, afirmou Analice.
Marciano da Silva Vieira, superintendente
estadual dos Correios, coordenando a
obliteração do selo com Moacir Bogo

A iniciativa foi elogiada por Adelina da Silva Santos, ajudante de serviços
da Gidion. “É importante a empresa incentivar os colaboradores a ter boa
saúde. Ações como essa geram mudanças de hábitos e para termos mais
qualidade de vida no trabalho e em casa”, comentou Adelina.
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VMG Aires abre unidade na Argentina
A VMG Aires abriu uma filial na Argentina, na cidade de Buenos Aires. A equipe já está operando naquele país com o apoio e assessoria de profissionais
de Joinville. A projeção de negócios, segundo Renato Protti, gerente da VMG Aires, é, fornecer, até o final deste ano, 600 equipamentos de arcondicionado para ônibus das empresas Saldivia Buses e D.o.t.a. “Nossa equipe está trabalhando na prospecção de novos clientes. Os aparelhos
serão fabricados em Joinville e instalados pelos nossos técnicos na Argentina”, explica Protti.
A VMG Aires já atende os mercados do Chile, Peru, Equador e El Salvador e prevê um crescimento na produção aparelhos de ar-condicionado
para este ano.

Nicho de mercado
Atenta ao mercado, a VMG Aires passou a produzir um novo produto para climatização para
carros-fortes. Os primeiros 48 aparelhos foram vendidos para a empresa Brink’s no Chile. “Temos
uma rede de assistência técnica na América Latina que nos possibilita expandir nosso mercado de
atuação”, garante Renato Protti.

Transpúblico
A VMG Aires irá participar novamente, no segundo semestre deste ano, da Feira Transpúblico,
promovida em paralelo ao Seminário Nacional NTU 2018. No evento estarão presentes as maiores
empresas da indústria e serviços do setor, abrindo oportunidade de negócios. Nesta edição a
empresa apresentará a sua novidade, os condicionadores de ar para caixas-fortes.
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A busca pelo
conhecimento
O crescimento profissional está associado a busca pelo conhecimento, por meio de cursos e especializações que
complementam e atualizam a formação. As empresas do Grupo Gidion valorizam, incentivam e oferecem oportunidades
aos profissionais que se preparam para novos desafios.
Como é o caso de Geovani Lindner Nagel, controlador operacional na Verdes Mares. Quando passou de motorista para assistente de supervisão,
sentiu a necessidade e começou o curso superior de Administração de Empresas, com o incentivo da empresa.

Propostas

O curso tem contribuído também para a nova função. A empresa é muito boa e dá oportunidades, para crescer
precisamos nos aperfeiçoar, demonstrar interesse”, comenta Geovani.

Empresários avaliam situação do transporte coletivo urbano
Moacir Bogo, diretor consultivo da Gidion, esteve reunido com mais 90 empresários, na sede da NTU (Associação Nacional das Empresas
de Transportes Urbanos), em Brasília, para avaliar a grave crise pela qual passa o setor e buscar caminhos para superá-la. Entre os pontos
apresentados estão a crescente queda de demanda de passageiros, o não cumprimento dos contratos, a nova planilha de cálculo dos
custos, fontes de custeio, agendas positivas, prioridade ao transporte coletivo e novos negócios atrelados ao transporte público coletivo.
No final do encontro, foi formulada uma carta com as propostas do setor para a crise, como forma de alertar as autoridades públicas sobre
os grandes problemas que colocam em risco a própria continuidade da participação da iniciativa privada.

Jacson R. da Costa, supervisor de negócios da Gidion, atua in company na BMW. Formado em Administração de Empresas, com
bolsa da empresa, tem especialização em Gestão Empresarial e atualmente cursa pós-graduação em Gestão em
Operações Logísticas, com apoio da Gidion.
As oportunidades que a empresa oferece requerem que estejamos preparados. Assim que terminar a pós, volto a
estudar inglês, importante para meu trabalho”, projeta Jacson.

Propostas para recuperação do setor:
• Cumprimento rigoroso dos contratos de concessão ou permissão, respeitando os direitos e deveres das duas partes.
• Financiamento de parte dos custos operacionais do transporte coletivo pelo transporte individual, de forma a reparar seus
efeitos negativos para a sociedade.
• Retomada dos investimentos na infraestrutura urbana e priorização do espaço urbano destinados ao transporte coletivo.
• Apropriação clara e transparente dos custos envolvidos na atividade e sua divulgação para toda a sociedade.
• Cobertura dos custos das gratuidades e benefícios tarifários no transporte público por toda a sociedade, por meio dos orçamentos públicos, e não apenas pelos passageiros pagantes.
• Proteção das redes de transporte público coletivo contra a concorrência predatória do transporte ilegal e do transporte sob
demanda por aplicativos, bem como contra a insegurança pública que assusta os usuários.

Comunidade

Gidion apoia filmagem nacional
“Uma Carta par Ferdinand”, um longa-metragem rodado totalmente na região
de Joinville, teve o apoio cultural da Gidion. A empresa cedeu o ônibus que
faz linha do Mirante para uma cena em que o personagem principal do filme
sobe até o mirante.
O filme será exibido no território nacional, em escolas e universidades apresentando um pouco da história da cidade que se mistura com a do personagem principal.

A passagem pelo Programa Jovem Aprendiz contribuiu com a definição da carreira profissional de Sabrina T. F. Neitzel, auxiliar administrativo na
Gidion Matriz. Ao ser contratada, contou com bolsa de estudo para cursar Administração de Empresas.
A empresa teve papel importante, sem a ajuda não teria conseguido. Sinto-me preparada para crescer nesta área.
No próximo ano devo começar pós-graduação em Gestão de Empresas”, conta Sabrina, que ganhou bolsa de 50% da Univille
por ter se destacado entre os formandos.
Ciente de que para crescer profissionalmente é necessário preparação, Saulo J. Grassi, auxiliar de borracheiro na Gidion, cursa Logística,
graças à bolsa de estudos que recebe.
Vemos exemplos de várias pessoas que cresceram na empresa porque ela dá oportunidades. A minha intenção
é estar preparado para novos desafios quando eles surgirem”, assinala Saulo que já pensa em fazer uma especialização em
processos gerenciais.
A atividade de André P. Halmenschlager, como instrutor de DHO (Desenvolvimento Humano e Organizacional) na Gidion, segundo
ele, requer atualização constante, embora já tenha ampla experiência de trânsito. Atualmente está fazendo curso superior
de Logística, justamente para ampliar sua atuação.
A experiência contribui, mas a atualização e novos conhecimentos são fundamentais. Gosto de dividir o que aprendo
com as outras pessoas”, revela André.
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