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Responsabilidade
Socioambiental

Paz, reflexão, confraternização, família, agradecimento, amor, amizade, alegria. São 
algumas palavras que remetem ao espírito de Natal e que invadem os ambientes nesta 
época do ano. Junto ao espírito natalino logo se pensa o que esperar e o que fazer para 
que o próximo ano traga consigo prosperidade, sucesso e alegrias. Sabe-se que cada 
conquista é resultado do esforço e comprometimento de cada um. Os colaboradores 
compartilharam seus sentimentos e expectativas para o Ano Novo.

O que esperar de 2019

“O Natal é um período muito importante na nossa vida, significa renascimento. É uma data em que 
compartilhamos o amor e confraternizamos na esperança de um futuro melhor. Na virada do ano 
devemos refletir sobre o que fizemos e levar o melhor do ano anterior para Ano Novo.”
Romair Cordeiro, analista operacional na VMG Log

“Meu foco para 2019 é o meu filho Téo, que ainda é pequeno, e quero ficar o máximo de tempo que tenho com ele. 
Com filho nossa vida muda completamente e as prioridades também. O trabalho passa a ter ainda mais importância.”

Indianara Flores Rodrigues Botelho, auxiliar administrativo na Verdes Mares

“O Natal é momento de confraternização e de fortalecer os laços familiares. Em 2019, quero ampliar as ações 
que contribuem para o desenvolvimento da comunidade. Profissionalmente, buscar o aperfeiçoamento que 
permite o meu crescimento, dos colegas e da empresa.”
Adecir Santos Elias, Controller na Gidion

“Meu principal objetivo para 2019 é comprar uma casa para minha família. 
Moramos há pouco tempo em Joinville e agora que toda a família se mudou 
queremos fixar residência aqui. O Natal terá uma comemoração especial em 

família de agradecimento, principalmente pela saúde.” 
Calumirdo Corrêa, manutenção predial na Gidion 

“A minha expectativa para 2019 é muito boa. A empresa vive um 
bom momento e o clima de otimismo se reflete na nossa vida, 
crescemos com a empresa. Vou aproveitar o período de Natal e 
final de ano para descansar junto à minha família.”
Vanderlei da Silva, soldador na VMG Aires

A VMG Aires completa cinco anos em nova casa e com 
nova estrutura. Seu foco continua sendo a fabricação de 
aparelhos de ar condicionado, só que agora para ônibus e 
para carros-fortes. A equipe está maior, mas a preocupação 
com a qualificação continua a mesma. A empresa trabalha 
em projetos e desenvolvimentos de produtos inteligentes 
e fáceis de operar, usando tecnologia para oferecer mais 
conforto, respeitando sempre o meio ambiente, com a 
finalidade de obter eficiência e o desenvolvimento sustentável. 
A preocupação com a qualidade em seus processos é 
comprovada com a certificação da ISO 9001:2015.
A empresa trabalha com tecnologia própria, garantindo 
a qualidade de seus produtos que são reconhecidos em 
países da América Latina. Prova deste reconhecimento é a 
implantação de uma filial na Argentina, em Buenos Aires. A 
equipe está operando naquele país com o apoio e assessoria 
de profissionais da matriz desde o começo de 2018. A VMG 
Aires atende também os mercados do Chile, Peru, Equador 
e El Salvador.

A Gidion adquiriu 13 novos ônibus para renovar a frota que integra o 
transporte coletivo urbano de Joinville. São veículos com chassis Mercedes-
Benz 1519, carrocerias Caio, modelo ApacheVip equipados com ar-
condicionado, carregador de celular USB para bateria de celular, iluminação 
interna em leds e plataforma elevatória (elevador).

Homenagem

Vanio Amaral, motorista rodoviário da Verdes Mares recebeu a homenagem 
dos colegas pelos 18 anos e 8 meses dedicados à empresa.

Lorivaldo Bastos, que exercia a função de instrutor, foi homenageado 
pelos 24 anos de trabalho na Gidion. 

Comemoração

VMG Aires completa cinco anos Treze novos ônibus  
renovam a frota

renovação
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reConHeCimento

Motorista é  
destaque em segurança
O motorista da Gidion Alexandre Rodrigues de Souza 
recebeu o reconhecimento da ArcelorMittal Vega por ser um 
profissional que faz da segurança o ponto forte do seu trabalho 
no atendimento no serviço de fretamento da companhia. A 
homenagem aconteceu durante a Sipatma (Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes de Trabalho e Meio Ambiente) e 
Sipatran (Semana da Saúde e Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes no Trânsito), em outubro.

Motorista da Gidion Alexandre Rodrigues de Souza homenageado na ArcelorMittal Vega

BilHetagem

Araquari tem bilhetagem eletrônica 
A Verdes Mares implantou o sistema de bilhetagem eletrônica no sistema de transporte coletivo urbano de 
Araquari. O sistema é semelhante ao utilizado em Joinville e em São Francisco do Sul. Com a implantação, os 
clientes ganharam agilidade e segurança. O novo sistema utiliza o cartão eletrônico, que armazena as passagens 
e funciona por aproximação no validador. 
Para a Prefeitura e para a Verdes Mares o novo sistema traz informações precisas, possibilitando maior controle, 
gerenciamento de dados e operação do sistema de transporte coletivo urbano.
O sistema oferece uma nova opção para as empresas que utilizam o vale-transporte para seus funcionários. 
As empresas poderão fazer o gerenciamento automático e completo via internet. 

Como acontece todos os anos, em dezembro o transporte coletivo de Joinville 
entra no clima de Natal. Dois ônibus foram plotados com motivos natalinos e 
circulam na cidade em diferentes linhas nos Terminais e Estações da Cidadania. 
Além da presença do Papai Noel, os ônibus têm decoração especial, músicas 
natalinas. O objetivo é tornar a viagem dos passageiros do transporte coletivo 
urbano mais alegre e animada.

No clima de Natal 

Comunidade

Oito novas vans passaram a integrar a frota da Gidion. Os veículos 
são da marca Mercedes-Benz, modelo Sprinter, com capacidade 
para 15 lugares. Os veículos com ar-condicionado serão usados 
para o serviço de fretamento.

Novas vans orçamento

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 2019, veja abaixo as datas dos pagamentos.

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 empresas: Gidion, Verdes 
Mares, VMG Log e VMG Aires.

20/11/2018 – Adiantamento de 50% do 13º salário (1ª parcela)
06/12/2018 - Pagamento integral do salário de novembro/2018
14/12/2018 - Entrega da Cesta Natalina
18/12/2018 - Pagamento da 2ª parcela do 13º salário 
07/01/2019 - Pagamento integral do salário de dezembro/2018

Calendário de pagamentos 
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Prontos para 2019
 
O ano de 2018 está chegando ao final, o que nos leva a 
fazer um balanço e analisar as ações realizadas, os objetivos 
atingidos e a definir as metas para 2019. Completamos 40 
anos da aquisição da Gidion, que neste ano conquistou o 
Selo Verde, um certificado ambiental que tem por excelência 
atestar a qualidade sustentável às boas práticas desen-
volvidas em prol do meio ambiente. Neste balanço, vemos 
que a VMG Log recebeu, a partir da auditoria da Fundação 
Carlos Alberto Vanzolini, a renovação da certificação do 
Sistema de Avaliação de Saúde, Segurança, Meio Ambiente 
e Qualidade - SASSMAQ.
A VMG Aires, que neste ano completou 5 anos de atividades, 
abriu uma filial na Argentina, na cidade de Buenos Aires. A 
equipe já está operando naquele país com o apoio e asses-
soria de profissionais da matriz. A empresa também ampliou 
seu portifolio de produtos com a produção de equipamentos 
de ar-condicionado para carros-fortes.
Já a Verdes Mares implantou em Araquari o sistema de 
bilhetagem eletrônica, semelhante ao utilizado em Joinville 
e em São Francisco do Sul. 
Essas são algumas ações e conquistas que merecem desta-
que nas empresas do Grupo, mas sabemos que o trabalho e 
a dedicação dos colaboradores foram muito além.
Desejamos a todos os colaboradores e seus familiares 
um Feliz e abençoado Natal e um Ano Novo com união, 
tranquilidade e concretização das metas definidas para o 
próximo ano.

Gilmar Léo Kalckmann
Diretor Geral
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CARGO ANTERIOR
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Celia Regina Rocha Chaves 
Vanderlei de Farias 
Vilson Padilha 
Whesley Pereira de Santana 

Andre Pickler
Jackson Marcelo da Silva
Josmar Soares 
Kenet Cenat 
Valter da Silva 

Bruno Costa Barbosa  
Damião C. Conceicao  
Maiko Moreira
Saulo José Grassi

Evanclei Hammer 
Jardel Klein
Jeovane de Souza 
Pedro Henrique Kalckmann 
Sabrina T. Felicio Neitzel

Ajudante de Serviços
Motorista veículo leve
Recepcionista apontador
Auxiliar de latoeiro

Motorista veículo leve
Assistente de controladoria
Ajudante de serviços
Motorista veículo leve
Auxiliar de borracheiro

Ajudante de serviços
Assistente de supervisor
Assistente de supervisor
Auxiliar segurança pat.
Auxiliar administrativo 

Motorista
Cobrador rodoviário 
Cobrador urbano 
Cobrador urbano 
Motorista
Cobrador urbano

Ajudante de serviços 
Ajudante de servicos
Técnico em pneus
Auxiliar de borracheiro

Manobrista 
Motorista
Assistente de supervisor 
Latoeiro I

Motorista 
Analista de controladoria jr.
Manobrista
Motorista
Auxiliar de mecânico

Motorista veículo leve
Analista de operações
Analista de operações
Assistente segurança pat
Assistente administrativo

Motorista rodoviário 
Emissor de passagens
Cobrador rodoviário
Cobrador rodoviário
Motorista rodoviário
Cobrador rodoviário

Auxiliar de lubrificador
Supervisor de serviços  
Líder de almoxarifado
Borracheiro I

Promovidos destaque Profissional

Focado no trabalho

Exemplo e conselhos bem vindos

Os colaboradores da Gidion Itaum escolheram os novos integrantes da Cipa 
(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes). Para completar a equipe 
a empresa indicou os seus representantes. Catarina Aparecida Rodri-
gues, supervisora de serviços gerais, é a nova presidente. Segundo ela, 
a nova diretoria vai trabalhar para dar continuidade ao cumprimento das 
normas e programas que oferecem saúde e segurança aos colaboradores. 
“Ao integrar a Cipa, passamos a ter uma visão diferente e ficamos ainda 
mais atentos”, garantiu.
Ainda foram indicados pela Gidion Maikon Roberto, Flavio Cordeiro e Luiz 
Custódio. Os eleitos são Arno Runchi (vice-presidente), Renan W. dos 
Santos, Valdemar Pereira (secretário) e Jair Koprowski.
Os novos cipeiros participaram de treinamento e foram empossados no 
dia 7 de novembro.

 segurança

Cipa Itaum tem novos cipeiros

Em busca do aprendizado qualidade

Em dia com a qualidade 
A Fundação Carlos Alberto Vanzolini realizou as auditorias da 
qualidade da Gidion (implantação do Sistema de Gestão Ambien-
tal –SGA, em acordo a ISO 14001 e acompanhamento da ISO 
9001 na versão 2015), VMG Aires (certificação da ISO 9001 na 
versão 2015)  e VMG Log (acreditação do Sistema de Avaliação 
de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade - SASSMAQ).  
Os auditores confirmaram que o grupo empresarial atende os ob-
jetivos definidos e concedeu a certificação em todos os sistemas 
auditados.
Entre os pontos fortes da Gidion, os auditores destacaram o com-
prometimento da Alta Direção, da equipe de coordenação e demais 
profissionais com o Sistema de Gestão Ambiental, a documentação 
do Sistema de Gestão Ambiental, a auditoria interna, o Projeto 
Transitando e o sistema de treinamento dos motoristas após as 
férias: o Retorno Seguro.
Da VMG Aires, também destacaram o comprometimento da Alta 
Direção com o sucesso do Sistema de Gestão da Qualidade, as 
auditorias internas e os colaboradores participativos.

Jovem aPrendiz

Mais oito jovens aprendizes foram contratados pelas empresas do Grupo em novembro para integrar o Programa Jovem Aprendiz. 
Agora são 23 jovens que desempenham atividades nas diversas áreas das empresas. Os estudantes continuam frequentando as aulas 
nas escolas em que estão matriculadas. No contraturno, quatro vezes por semana, cumprem expediente na empresa. E às sextas-feiras 
frequentam o curso de aprendizagem administrativa na Gerar.
Desde 2011, cerca de 150 jovens já participaram do Programa Jovem Aprendiz. Desses, cerca de 20% foram efetivados durante ou 
ao final do programa nas empresas do Grupo. Em alguns casos, os jovens são chamados para vagas que abrem depois de encerrado o 
contrato no programa que tem duração de 17 meses.

Gerson Fernando Viertel, analista financeiro na Gidion, tem uma longa história na empresa, 
que começou há 14 anos quando foi contratado para o cargo de auditor interno. Sua carreira 
profissional na empresa sempre foi nas áreas contábil e financeira, já que a sua formação é em 
Ciências Contábeis. 
A responsabilidade, seriedade e foco no seu trabalho credenciam Gerson a ser o Profissional 
Destaque desta edição do jornal. “Sinto-me gratificado por ter meu trabalho reconhecido pelos 
gestores e colegas da empresa. Gosto do meu trabalho que exige concentração. Procuro sempre 
desempenhar da melhor forma, aprimorando os processos e buscando novos conhecimentos”, 
ressalta.
Gerson também destaca o bom relacionamento que mantém com os colegas, o que considera 
fundamental  para o bom ambiente de trabalho.

Marcio Alexandre de Souza 

Wilton Antonio Pontes

Adriano dos Santos Torres
Guilherme N. dos Santos 
Italo Gonçalves Rodrigues 
Vanderson P. dos Santos 
Wanderlei Francischetti 
Willian Carlos da Silva 

Cobrador rodoviário

Cobrador rodoviário

Recepcionista apontador

Motorista

VERDES MARES

VERDES MARES

VERDES MARES

CARGO ATUAL

CARGO ATUAL

Wilton Antonio Pontes, motorista da 
Verdes Mares, vive um momento especial 
na sua vida. Retornou à empresa como 
cobrador rodoviário, mas se preparando 
para atuar como motorista. Trocou a 
habilitação para categoria D e ingressou na 
Escola de Motoristas, que permitiu o seu 
credenciamento à função de motorista, 
para a qual foi promovido. “Meu pai (Jovino) 
trabalha na Verdes Mares há 7 anos e é um 
exemplo e um incentivo para eu trabalhar na 
empresa. O curso para motorista completou 
minha qualificação à profissão”, relata.
Além dos conselhos do pai, Wilton conta 
que recebeu excelentes orientações do seu 
colega de trabalho, Vânio Amaral, que agora 

está se aposentando. “A promoção veio na hora certa. Em dezembro nasce 
minha primeira filha”, destaca orgulhoso.
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Comunidade

Criatividade dos estudantes 
no cartão de Natal

Motoristas da Gidion 
visitaram fábrica da Vega 

O desenho do estudante Ygor Hassel, do Colégio Tupy (COT) foi o escolhido para 
compor o cartão de Natal de 2018 das empresas do Grupo. A escolha aconteceu 
por meio de um concurso com o tema “Natal no Ônibus” entre estudantes de 4º e 
5º anos das escolas que participaram do Projeto Transitando em 2018. Os trabalhos 
foram avaliados considerando a identificação com o tema proposto, criatividade e 
originalidade. 
A professora do Colégio Tupy Mariana Cristine dos Reis, que acompanhou o estudante 
Ygor durante a premiação, falou sobre a repercussão após a primeira participação da 
escola no Projeto Transitando. “É diferente o aprendizado com pessoas (os policiais) 
que são especialistas no assunto. O que as crianças aprenderam sobre o trânsito 
estão levando para o seu dia a dia, para suas famílias”, explicou.
Conhecer o Transitando motivou os alunos a participar do concurso “Natal no Ônibus”. 
“As crianças adoram desenhar. Com as informações recebidas no dia da visita à Gidion, 
souberam relacionar o desenho ao tema”, comentou. Motoristas da Gidion que trabalham no Fretamento da 

ArcelorMittal Vega  conheceram os nossos processos fabris 
daquela empresa. Duas turmas de 25 pessoas visitaram 
a fábrica como forma de aproximar a rotina de Vega aos 
motoristas e envolvidos no atendimento à empresa, como 
manutenção, operação e plantão. 

Um dia feliz
O Papai Noel da Gidion fez a 
alegria das crianças do coral do 
Grupo Sementinha Cristalina, da 
Comunidade Santa Paulina. O ônibus 
da empresa levou a turma para um 
passeio na Estrada Quiriri de Baixo, 
no dia 9 dezembro. Para surpresa das 
crianças, o Papai Noel acompanhou 
o grupo no passeio que encerrou as 
atividades do coral em 2018.

 

Em 2018, 7.136 estudantes do 4º ano do ensino fundamental de 123 escolas de Joinville participaram 
do Projeto Transitando, totalizando 44.730 crianças que conheceram o projeto desde a sua criação, em 
2012. Crianças da escola Municipal Max Colin, após a conhecer o projeto, enviaram cartinhas para  a 
Gidion, dizendo o que aprenderam.

“Para impedir alguns 

acidentes, temos que usar 

o cinto de segurança, em 

caso de estar em uma 

moto usar o capacete, 

em bicicleta, usar o 

capacete, luvas, roupas 

claras, calçado fechado, 

óculos de proteção 
e equipamentos de 
identificação na bicicleta”. 

Eduarda Amorim e

Lara Skocheski 

“O que mais gostamos foi o pátio, amamos os policiais, eles são muito inteligentes. Aquela prova foi muito interessante. O jogo que nós recebemos na pasta é muito divertido e aprendemos a jogar rápido, quando chegamos à escola nós já começamos a jogar. Foi um passeio incrível. Tudo maravilhoso.”  
Karine Voltz Morales e  Julia Monenti

“Foi muito divertido, 
aprendemos muitas 
coisas, placas e respeitar 
o trânsito, e ouvimos 
uma palestra muito 
legal, depois lanchamos 
e fizemos uma atividade 
muito legal, recebíamos 
placas e tínhamos que 
colocá-las no lugar certo 
conforme aprendemos na 
palestra.”
Mateus Constantino e 
Lucas Agostinho

Crianças curtem o Projeto Transitando

Vencedores
1º lugar – Ygor Hassel – Colégio Tupy
2º lugar – Melina da Silva – Colégio Positivo
3º lugar – Djully Bueno Silva – Escola Municipal Paul Harris

CARGO ANTERIOR CARGO ATUAL
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Os colaboradores da Gidion Itaum escolheram os novos integrantes da Cipa 
(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes). Para completar a equipe 
a empresa indicou os seus representantes. Catarina Aparecida Rodri-
gues, supervisora de serviços gerais, é a nova presidente. Segundo ela, 
a nova diretoria vai trabalhar para dar continuidade ao cumprimento das 
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Custódio. Os eleitos são Arno Runchi (vice-presidente), Renan W. dos 
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A Fundação Carlos Alberto Vanzolini realizou as auditorias da 
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tal –SGA, em acordo a ISO 14001 e acompanhamento da ISO 
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profissionais com o Sistema de Gestão Ambiental, a documentação 
do Sistema de Gestão Ambiental, a auditoria interna, o Projeto 
Transitando e o sistema de treinamento dos motoristas após as 
férias: o Retorno Seguro.
Da VMG Aires, também destacaram o comprometimento da Alta 
Direção com o sucesso do Sistema de Gestão da Qualidade, as 
auditorias internas e os colaboradores participativos.

Jovem aPrendiz

Mais oito jovens aprendizes foram contratados pelas empresas do Grupo em novembro para integrar o Programa Jovem Aprendiz. 
Agora são 23 jovens que desempenham atividades nas diversas áreas das empresas. Os estudantes continuam frequentando as aulas 
nas escolas em que estão matriculadas. No contraturno, quatro vezes por semana, cumprem expediente na empresa. E às sextas-feiras 
frequentam o curso de aprendizagem administrativa na Gerar.
Desde 2011, cerca de 150 jovens já participaram do Programa Jovem Aprendiz. Desses, cerca de 20% foram efetivados durante ou 
ao final do programa nas empresas do Grupo. Em alguns casos, os jovens são chamados para vagas que abrem depois de encerrado o 
contrato no programa que tem duração de 17 meses.

Gerson Fernando Viertel, analista financeiro na Gidion, tem uma longa história na empresa, 
que começou há 14 anos quando foi contratado para o cargo de auditor interno. Sua carreira 
profissional na empresa sempre foi nas áreas contábil e financeira, já que a sua formação é em 
Ciências Contábeis. 
A responsabilidade, seriedade e foco no seu trabalho credenciam Gerson a ser o Profissional 
Destaque desta edição do jornal. “Sinto-me gratificado por ter meu trabalho reconhecido pelos 
gestores e colegas da empresa. Gosto do meu trabalho que exige concentração. Procuro sempre 
desempenhar da melhor forma, aprimorando os processos e buscando novos conhecimentos”, 
ressalta.
Gerson também destaca o bom relacionamento que mantém com os colegas, o que considera 
fundamental  para o bom ambiente de trabalho.

Marcio Alexandre de Souza 

Wilton Antonio Pontes

Adriano dos Santos Torres
Guilherme N. dos Santos 
Italo Gonçalves Rodrigues 
Vanderson P. dos Santos 
Wanderlei Francischetti 
Willian Carlos da Silva 

Cobrador rodoviário

Cobrador rodoviário

Recepcionista apontador

Motorista

VERDES MARES

VERDES MARES

VERDES MARES

CARGO ATUAL

CARGO ATUAL

Wilton Antonio Pontes, motorista da 
Verdes Mares, vive um momento especial 
na sua vida. Retornou à empresa como 
cobrador rodoviário, mas se preparando 
para atuar como motorista. Trocou a 
habilitação para categoria D e ingressou na 
Escola de Motoristas, que permitiu o seu 
credenciamento à função de motorista, 
para a qual foi promovido. “Meu pai (Jovino) 
trabalha na Verdes Mares há 7 anos e é um 
exemplo e um incentivo para eu trabalhar na 
empresa. O curso para motorista completou 
minha qualificação à profissão”, relata.
Além dos conselhos do pai, Wilton conta 
que recebeu excelentes orientações do seu 
colega de trabalho, Vânio Amaral, que agora 

está se aposentando. “A promoção veio na hora certa. Em dezembro nasce 
minha primeira filha”, destaca orgulhoso.
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Comunidade

Criatividade dos estudantes 
no cartão de Natal

Motoristas da Gidion 
visitaram fábrica da Vega 

O desenho do estudante Ygor Hassel, do Colégio Tupy (COT) foi o escolhido para 
compor o cartão de Natal de 2018 das empresas do Grupo. A escolha aconteceu 
por meio de um concurso com o tema “Natal no Ônibus” entre estudantes de 4º e 
5º anos das escolas que participaram do Projeto Transitando em 2018. Os trabalhos 
foram avaliados considerando a identificação com o tema proposto, criatividade e 
originalidade. 
A professora do Colégio Tupy Mariana Cristine dos Reis, que acompanhou o estudante 
Ygor durante a premiação, falou sobre a repercussão após a primeira participação da 
escola no Projeto Transitando. “É diferente o aprendizado com pessoas (os policiais) 
que são especialistas no assunto. O que as crianças aprenderam sobre o trânsito 
estão levando para o seu dia a dia, para suas famílias”, explicou.
Conhecer o Transitando motivou os alunos a participar do concurso “Natal no Ônibus”. 
“As crianças adoram desenhar. Com as informações recebidas no dia da visita à Gidion, 
souberam relacionar o desenho ao tema”, comentou. Motoristas da Gidion que trabalham no Fretamento da 

ArcelorMittal Vega  conheceram os nossos processos fabris 
daquela empresa. Duas turmas de 25 pessoas visitaram 
a fábrica como forma de aproximar a rotina de Vega aos 
motoristas e envolvidos no atendimento à empresa, como 
manutenção, operação e plantão. 

Um dia feliz
O Papai Noel da Gidion fez a 
alegria das crianças do coral do 
Grupo Sementinha Cristalina, da 
Comunidade Santa Paulina. O ônibus 
da empresa levou a turma para um 
passeio na Estrada Quiriri de Baixo, 
no dia 9 dezembro. Para surpresa das 
crianças, o Papai Noel acompanhou 
o grupo no passeio que encerrou as 
atividades do coral em 2018.

 

Em 2018, 7.136 estudantes do 4º ano do ensino fundamental de 123 escolas de Joinville participaram 
do Projeto Transitando, totalizando 44.730 crianças que conheceram o projeto desde a sua criação, em 
2012. Crianças da escola Municipal Max Colin, após a conhecer o projeto, enviaram cartinhas para  a 
Gidion, dizendo o que aprenderam.

“Para impedir alguns 

acidentes, temos que usar 

o cinto de segurança, em 

caso de estar em uma 

moto usar o capacete, 

em bicicleta, usar o 

capacete, luvas, roupas 

claras, calçado fechado, 

óculos de proteção 
e equipamentos de 
identificação na bicicleta”. 

Eduarda Amorim e

Lara Skocheski 

“O que mais gostamos foi o pátio, amamos os policiais, eles são muito inteligentes. Aquela prova foi muito interessante. O jogo que nós recebemos na pasta é muito divertido e aprendemos a jogar rápido, quando chegamos à escola nós já começamos a jogar. Foi um passeio incrível. Tudo maravilhoso.”  
Karine Voltz Morales e  Julia Monenti

“Foi muito divertido, 
aprendemos muitas 
coisas, placas e respeitar 
o trânsito, e ouvimos 
uma palestra muito 
legal, depois lanchamos 
e fizemos uma atividade 
muito legal, recebíamos 
placas e tínhamos que 
colocá-las no lugar certo 
conforme aprendemos na 
palestra.”
Mateus Constantino e 
Lucas Agostinho

Crianças curtem o Projeto Transitando

Vencedores
1º lugar – Ygor Hassel – Colégio Tupy
2º lugar – Melina da Silva – Colégio Positivo
3º lugar – Djully Bueno Silva – Escola Municipal Paul Harris
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Prontos para 2019
 
O ano de 2018 está chegando ao final, o que nos leva a 
fazer um balanço e analisar as ações realizadas, os objetivos 
atingidos e a definir as metas para 2019. Completamos 40 
anos da aquisição da Gidion, que neste ano conquistou o 
Selo Verde, um certificado ambiental que tem por excelência 
atestar a qualidade sustentável às boas práticas desen-
volvidas em prol do meio ambiente. Neste balanço, vemos 
que a VMG Log recebeu, a partir da auditoria da Fundação 
Carlos Alberto Vanzolini, a renovação da certificação do 
Sistema de Avaliação de Saúde, Segurança, Meio Ambiente 
e Qualidade - SASSMAQ.
A VMG Aires, que neste ano completou 5 anos de atividades, 
abriu uma filial na Argentina, na cidade de Buenos Aires. A 
equipe já está operando naquele país com o apoio e asses-
soria de profissionais da matriz. A empresa também ampliou 
seu portifolio de produtos com a produção de equipamentos 
de ar-condicionado para carros-fortes.
Já a Verdes Mares implantou em Araquari o sistema de 
bilhetagem eletrônica, semelhante ao utilizado em Joinville 
e em São Francisco do Sul. 
Essas são algumas ações e conquistas que merecem desta-
que nas empresas do Grupo, mas sabemos que o trabalho e 
a dedicação dos colaboradores foram muito além.
Desejamos a todos os colaboradores e seus familiares 
um Feliz e abençoado Natal e um Ano Novo com união, 
tranquilidade e concretização das metas definidas para o 
próximo ano.

Gilmar Léo Kalckmann
Diretor Geral

AGOSTO

OUTUBRO

SETEMBRO

NOVEMBRO
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Celia Regina Rocha Chaves 
Vanderlei de Farias 
Vilson Padilha 
Whesley Pereira de Santana 

Andre Pickler
Jackson Marcelo da Silva
Josmar Soares 
Kenet Cenat 
Valter da Silva 

Bruno Costa Barbosa  
Damião C. Conceicao  
Maiko Moreira
Saulo José Grassi

Evanclei Hammer 
Jardel Klein
Jeovane de Souza 
Pedro Henrique Kalckmann 
Sabrina T. Felicio Neitzel

Ajudante de Serviços
Motorista veículo leve
Recepcionista apontador
Auxiliar de latoeiro

Motorista veículo leve
Assistente de controladoria
Ajudante de serviços
Motorista veículo leve
Auxiliar de borracheiro

Ajudante de serviços
Assistente de supervisor
Assistente de supervisor
Auxiliar segurança pat.
Auxiliar administrativo 

Motorista
Cobrador rodoviário 
Cobrador urbano 
Cobrador urbano 
Motorista
Cobrador urbano

Ajudante de serviços 
Ajudante de servicos
Técnico em pneus
Auxiliar de borracheiro

Manobrista 
Motorista
Assistente de supervisor 
Latoeiro I

Motorista 
Analista de controladoria jr.
Manobrista
Motorista
Auxiliar de mecânico

Motorista veículo leve
Analista de operações
Analista de operações
Assistente segurança pat
Assistente administrativo

Motorista rodoviário 
Emissor de passagens
Cobrador rodoviário
Cobrador rodoviário
Motorista rodoviário
Cobrador rodoviário

Auxiliar de lubrificador
Supervisor de serviços  
Líder de almoxarifado
Borracheiro I

Promovidos destaque Profissional

Focado no trabalho

Exemplo e conselhos bem vindos

Os colaboradores da Gidion Itaum escolheram os novos integrantes da Cipa 
(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes). Para completar a equipe 
a empresa indicou os seus representantes. Catarina Aparecida Rodri-
gues, supervisora de serviços gerais, é a nova presidente. Segundo ela, 
a nova diretoria vai trabalhar para dar continuidade ao cumprimento das 
normas e programas que oferecem saúde e segurança aos colaboradores. 
“Ao integrar a Cipa, passamos a ter uma visão diferente e ficamos ainda 
mais atentos”, garantiu.
Ainda foram indicados pela Gidion Maikon Roberto, Flavio Cordeiro e Luiz 
Custódio. Os eleitos são Arno Runchi (vice-presidente), Renan W. dos 
Santos, Valdemar Pereira (secretário) e Jair Koprowski.
Os novos cipeiros participaram de treinamento e foram empossados no 
dia 7 de novembro.

 segurança

Cipa Itaum tem novos cipeiros

Em busca do aprendizado qualidade

Em dia com a qualidade 
A Fundação Carlos Alberto Vanzolini realizou as auditorias da 
qualidade da Gidion (implantação do Sistema de Gestão Ambien-
tal –SGA, em acordo a ISO 14001 e acompanhamento da ISO 
9001 na versão 2015), VMG Aires (certificação da ISO 9001 na 
versão 2015)  e VMG Log (acreditação do Sistema de Avaliação 
de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade - SASSMAQ).  
Os auditores confirmaram que o grupo empresarial atende os ob-
jetivos definidos e concedeu a certificação em todos os sistemas 
auditados.
Entre os pontos fortes da Gidion, os auditores destacaram o com-
prometimento da Alta Direção, da equipe de coordenação e demais 
profissionais com o Sistema de Gestão Ambiental, a documentação 
do Sistema de Gestão Ambiental, a auditoria interna, o Projeto 
Transitando e o sistema de treinamento dos motoristas após as 
férias: o Retorno Seguro.
Da VMG Aires, também destacaram o comprometimento da Alta 
Direção com o sucesso do Sistema de Gestão da Qualidade, as 
auditorias internas e os colaboradores participativos.

Jovem aPrendiz

Mais oito jovens aprendizes foram contratados pelas empresas do Grupo em novembro para integrar o Programa Jovem Aprendiz. 
Agora são 23 jovens que desempenham atividades nas diversas áreas das empresas. Os estudantes continuam frequentando as aulas 
nas escolas em que estão matriculadas. No contraturno, quatro vezes por semana, cumprem expediente na empresa. E às sextas-feiras 
frequentam o curso de aprendizagem administrativa na Gerar.
Desde 2011, cerca de 150 jovens já participaram do Programa Jovem Aprendiz. Desses, cerca de 20% foram efetivados durante ou 
ao final do programa nas empresas do Grupo. Em alguns casos, os jovens são chamados para vagas que abrem depois de encerrado o 
contrato no programa que tem duração de 17 meses.

Gerson Fernando Viertel, analista financeiro na Gidion, tem uma longa história na empresa, 
que começou há 14 anos quando foi contratado para o cargo de auditor interno. Sua carreira 
profissional na empresa sempre foi nas áreas contábil e financeira, já que a sua formação é em 
Ciências Contábeis. 
A responsabilidade, seriedade e foco no seu trabalho credenciam Gerson a ser o Profissional 
Destaque desta edição do jornal. “Sinto-me gratificado por ter meu trabalho reconhecido pelos 
gestores e colegas da empresa. Gosto do meu trabalho que exige concentração. Procuro sempre 
desempenhar da melhor forma, aprimorando os processos e buscando novos conhecimentos”, 
ressalta.
Gerson também destaca o bom relacionamento que mantém com os colegas, o que considera 
fundamental  para o bom ambiente de trabalho.

Marcio Alexandre de Souza 

Wilton Antonio Pontes

Adriano dos Santos Torres
Guilherme N. dos Santos 
Italo Gonçalves Rodrigues 
Vanderson P. dos Santos 
Wanderlei Francischetti 
Willian Carlos da Silva 

Cobrador rodoviário

Cobrador rodoviário

Recepcionista apontador

Motorista
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VERDES MARES

VERDES MARES
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Wilton Antonio Pontes, motorista da 
Verdes Mares, vive um momento especial 
na sua vida. Retornou à empresa como 
cobrador rodoviário, mas se preparando 
para atuar como motorista. Trocou a 
habilitação para categoria D e ingressou na 
Escola de Motoristas, que permitiu o seu 
credenciamento à função de motorista, 
para a qual foi promovido. “Meu pai (Jovino) 
trabalha na Verdes Mares há 7 anos e é um 
exemplo e um incentivo para eu trabalhar na 
empresa. O curso para motorista completou 
minha qualificação à profissão”, relata.
Além dos conselhos do pai, Wilton conta 
que recebeu excelentes orientações do seu 
colega de trabalho, Vânio Amaral, que agora 

está se aposentando. “A promoção veio na hora certa. Em dezembro nasce 
minha primeira filha”, destaca orgulhoso.
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Comunidade

Criatividade dos estudantes 
no cartão de Natal

Motoristas da Gidion 
visitaram fábrica da Vega 

O desenho do estudante Ygor Hassel, do Colégio Tupy (COT) foi o escolhido para 
compor o cartão de Natal de 2018 das empresas do Grupo. A escolha aconteceu 
por meio de um concurso com o tema “Natal no Ônibus” entre estudantes de 4º e 
5º anos das escolas que participaram do Projeto Transitando em 2018. Os trabalhos 
foram avaliados considerando a identificação com o tema proposto, criatividade e 
originalidade. 
A professora do Colégio Tupy Mariana Cristine dos Reis, que acompanhou o estudante 
Ygor durante a premiação, falou sobre a repercussão após a primeira participação da 
escola no Projeto Transitando. “É diferente o aprendizado com pessoas (os policiais) 
que são especialistas no assunto. O que as crianças aprenderam sobre o trânsito 
estão levando para o seu dia a dia, para suas famílias”, explicou.
Conhecer o Transitando motivou os alunos a participar do concurso “Natal no Ônibus”. 
“As crianças adoram desenhar. Com as informações recebidas no dia da visita à Gidion, 
souberam relacionar o desenho ao tema”, comentou. Motoristas da Gidion que trabalham no Fretamento da 

ArcelorMittal Vega  conheceram os nossos processos fabris 
daquela empresa. Duas turmas de 25 pessoas visitaram 
a fábrica como forma de aproximar a rotina de Vega aos 
motoristas e envolvidos no atendimento à empresa, como 
manutenção, operação e plantão. 

Um dia feliz
O Papai Noel da Gidion fez a 
alegria das crianças do coral do 
Grupo Sementinha Cristalina, da 
Comunidade Santa Paulina. O ônibus 
da empresa levou a turma para um 
passeio na Estrada Quiriri de Baixo, 
no dia 9 dezembro. Para surpresa das 
crianças, o Papai Noel acompanhou 
o grupo no passeio que encerrou as 
atividades do coral em 2018.

 

Em 2018, 7.136 estudantes do 4º ano do ensino fundamental de 123 escolas de Joinville participaram 
do Projeto Transitando, totalizando 44.730 crianças que conheceram o projeto desde a sua criação, em 
2012. Crianças da escola Municipal Max Colin, após a conhecer o projeto, enviaram cartinhas para  a 
Gidion, dizendo o que aprenderam.

“Para impedir alguns 

acidentes, temos que usar 

o cinto de segurança, em 

caso de estar em uma 

moto usar o capacete, 

em bicicleta, usar o 

capacete, luvas, roupas 

claras, calçado fechado, 

óculos de proteção 
e equipamentos de 
identificação na bicicleta”. 

Eduarda Amorim e

Lara Skocheski 

“O que mais gostamos foi o pátio, amamos os policiais, eles são muito inteligentes. Aquela prova foi muito interessante. O jogo que nós recebemos na pasta é muito divertido e aprendemos a jogar rápido, quando chegamos à escola nós já começamos a jogar. Foi um passeio incrível. Tudo maravilhoso.”  
Karine Voltz Morales e  Julia Monenti

“Foi muito divertido, 
aprendemos muitas 
coisas, placas e respeitar 
o trânsito, e ouvimos 
uma palestra muito 
legal, depois lanchamos 
e fizemos uma atividade 
muito legal, recebíamos 
placas e tínhamos que 
colocá-las no lugar certo 
conforme aprendemos na 
palestra.”
Mateus Constantino e 
Lucas Agostinho

Crianças curtem o Projeto Transitando

Vencedores
1º lugar – Ygor Hassel – Colégio Tupy
2º lugar – Melina da Silva – Colégio Positivo
3º lugar – Djully Bueno Silva – Escola Municipal Paul Harris
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Responsabilidade
Socioambiental

Paz, reflexão, confraternização, família, agradecimento, amor, amizade, alegria. São 
algumas palavras que remetem ao espírito de Natal e que invadem os ambientes nesta 
época do ano. Junto ao espírito natalino logo se pensa o que esperar e o que fazer para 
que o próximo ano traga consigo prosperidade, sucesso e alegrias. Sabe-se que cada 
conquista é resultado do esforço e comprometimento de cada um. Os colaboradores 
compartilharam seus sentimentos e expectativas para o Ano Novo.

O que esperar de 2019

“O Natal é um período muito importante na nossa vida, significa renascimento. É uma data em que 
compartilhamos o amor e confraternizamos na esperança de um futuro melhor. Na virada do ano 
devemos refletir sobre o que fizemos e levar o melhor do ano anterior para Ano Novo.”
Romair Cordeiro, analista operacional na VMG Log

“Meu foco para 2019 é o meu filho Téo, que ainda é pequeno, e quero ficar o máximo de tempo que tenho com ele. 
Com filho nossa vida muda completamente e as prioridades também. O trabalho passa a ter ainda mais importância.”

Indianara Flores Rodrigues Botelho, auxiliar administrativo na Verdes Mares

“O Natal é momento de confraternização e de fortalecer os laços familiares. Em 2019, quero ampliar as ações 
que contribuem para o desenvolvimento da comunidade. Profissionalmente, buscar o aperfeiçoamento que 
permite o meu crescimento, dos colegas e da empresa.”
Adecir Santos Elias, Controller na Gidion

“Meu principal objetivo para 2019 é comprar uma casa para minha família. 
Moramos há pouco tempo em Joinville e agora que toda a família se mudou 
queremos fixar residência aqui. O Natal terá uma comemoração especial em 

família de agradecimento, principalmente pela saúde.” 
Calumirdo Corrêa, manutenção predial na Gidion 

“A minha expectativa para 2019 é muito boa. A empresa vive um 
bom momento e o clima de otimismo se reflete na nossa vida, 
crescemos com a empresa. Vou aproveitar o período de Natal e 
final de ano para descansar junto à minha família.”
Vanderlei da Silva, soldador na VMG Aires

A VMG Aires completa cinco anos em nova casa e com 
nova estrutura. Seu foco continua sendo a fabricação de 
aparelhos de ar condicionado, só que agora para ônibus e 
para carros-fortes. A equipe está maior, mas a preocupação 
com a qualificação continua a mesma. A empresa trabalha 
em projetos e desenvolvimentos de produtos inteligentes 
e fáceis de operar, usando tecnologia para oferecer mais 
conforto, respeitando sempre o meio ambiente, com a 
finalidade de obter eficiência e o desenvolvimento sustentável. 
A preocupação com a qualidade em seus processos é 
comprovada com a certificação da ISO 9001:2015.
A empresa trabalha com tecnologia própria, garantindo 
a qualidade de seus produtos que são reconhecidos em 
países da América Latina. Prova deste reconhecimento é a 
implantação de uma filial na Argentina, em Buenos Aires. A 
equipe está operando naquele país com o apoio e assessoria 
de profissionais da matriz desde o começo de 2018. A VMG 
Aires atende também os mercados do Chile, Peru, Equador 
e El Salvador.

A Gidion adquiriu 13 novos ônibus para renovar a frota que integra o 
transporte coletivo urbano de Joinville. São veículos com chassis Mercedes-
Benz 1519, carrocerias Caio, modelo ApacheVip equipados com ar-
condicionado, carregador de celular USB para bateria de celular, iluminação 
interna em leds e plataforma elevatória (elevador).

Homenagem

Vanio Amaral, motorista rodoviário da Verdes Mares recebeu a homenagem 
dos colegas pelos 18 anos e 8 meses dedicados à empresa.

Lorivaldo Bastos, que exercia a função de instrutor, foi homenageado 
pelos 24 anos de trabalho na Gidion. 

Comemoração

VMG Aires completa cinco anos Treze novos ônibus  
renovam a frota

renovação
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reConHeCimento

Motorista é  
destaque em segurança
O motorista da Gidion Alexandre Rodrigues de Souza 
recebeu o reconhecimento da ArcelorMittal Vega por ser um 
profissional que faz da segurança o ponto forte do seu trabalho 
no atendimento no serviço de fretamento da companhia. A 
homenagem aconteceu durante a Sipatma (Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes de Trabalho e Meio Ambiente) e 
Sipatran (Semana da Saúde e Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes no Trânsito), em outubro.

Motorista da Gidion Alexandre Rodrigues de Souza homenageado na ArcelorMittal Vega

BilHetagem

Araquari tem bilhetagem eletrônica 
A Verdes Mares implantou o sistema de bilhetagem eletrônica no sistema de transporte coletivo urbano de 
Araquari. O sistema é semelhante ao utilizado em Joinville e em São Francisco do Sul. Com a implantação, os 
clientes ganharam agilidade e segurança. O novo sistema utiliza o cartão eletrônico, que armazena as passagens 
e funciona por aproximação no validador. 
Para a Prefeitura e para a Verdes Mares o novo sistema traz informações precisas, possibilitando maior controle, 
gerenciamento de dados e operação do sistema de transporte coletivo urbano.
O sistema oferece uma nova opção para as empresas que utilizam o vale-transporte para seus funcionários. 
As empresas poderão fazer o gerenciamento automático e completo via internet. 

Como acontece todos os anos, em dezembro o transporte coletivo de Joinville 
entra no clima de Natal. Dois ônibus foram plotados com motivos natalinos e 
circulam na cidade em diferentes linhas nos Terminais e Estações da Cidadania. 
Além da presença do Papai Noel, os ônibus têm decoração especial, músicas 
natalinas. O objetivo é tornar a viagem dos passageiros do transporte coletivo 
urbano mais alegre e animada.

No clima de Natal 

Comunidade

Oito novas vans passaram a integrar a frota da Gidion. Os veículos 
são da marca Mercedes-Benz, modelo Sprinter, com capacidade 
para 15 lugares. Os veículos com ar-condicionado serão usados 
para o serviço de fretamento.

Novas vans orçamento

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 2019, veja abaixo as datas dos pagamentos.

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 empresas: Gidion, Verdes 
Mares, VMG Log e VMG Aires.

20/11/2018 – Adiantamento de 50% do 13º salário (1ª parcela)
06/12/2018 - Pagamento integral do salário de novembro/2018
14/12/2018 - Entrega da Cesta Natalina
18/12/2018 - Pagamento da 2ª parcela do 13º salário 
07/01/2019 - Pagamento integral do salário de dezembro/2018

Calendário de pagamentos 
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Responsabilidade
Socioambiental

Paz, reflexão, confraternização, família, agradecimento, amor, amizade, alegria. São 
algumas palavras que remetem ao espírito de Natal e que invadem os ambientes nesta 
época do ano. Junto ao espírito natalino logo se pensa o que esperar e o que fazer para 
que o próximo ano traga consigo prosperidade, sucesso e alegrias. Sabe-se que cada 
conquista é resultado do esforço e comprometimento de cada um. Os colaboradores 
compartilharam seus sentimentos e expectativas para o Ano Novo.

O que esperar de 2019

“O Natal é um período muito importante na nossa vida, significa renascimento. É uma data em que 
compartilhamos o amor e confraternizamos na esperança de um futuro melhor. Na virada do ano 
devemos refletir sobre o que fizemos e levar o melhor do ano anterior para Ano Novo.”
Romair Cordeiro, analista operacional na VMG Log

“Meu foco para 2019 é o meu filho Téo, que ainda é pequeno, e quero ficar o máximo de tempo que tenho com ele. 
Com filho nossa vida muda completamente e as prioridades também. O trabalho passa a ter ainda mais importância.”

Indianara Flores Rodrigues Botelho, auxiliar administrativo na Verdes Mares

“O Natal é momento de confraternização e de fortalecer os laços familiares. Em 2019, quero ampliar as ações 
que contribuem para o desenvolvimento da comunidade. Profissionalmente, buscar o aperfeiçoamento que 
permite o meu crescimento, dos colegas e da empresa.”
Adecir Santos Elias, Controller na Gidion

“Meu principal objetivo para 2019 é comprar uma casa para minha família. 
Moramos há pouco tempo em Joinville e agora que toda a família se mudou 
queremos fixar residência aqui. O Natal terá uma comemoração especial em 

família de agradecimento, principalmente pela saúde.” 
Calumirdo Corrêa, manutenção predial na Gidion 

“A minha expectativa para 2019 é muito boa. A empresa vive um 
bom momento e o clima de otimismo se reflete na nossa vida, 
crescemos com a empresa. Vou aproveitar o período de Natal e 
final de ano para descansar junto à minha família.”
Vanderlei da Silva, soldador na VMG Aires

A VMG Aires completa cinco anos em nova casa e com 
nova estrutura. Seu foco continua sendo a fabricação de 
aparelhos de ar condicionado, só que agora para ônibus e 
para carros-fortes. A equipe está maior, mas a preocupação 
com a qualificação continua a mesma. A empresa trabalha 
em projetos e desenvolvimentos de produtos inteligentes 
e fáceis de operar, usando tecnologia para oferecer mais 
conforto, respeitando sempre o meio ambiente, com a 
finalidade de obter eficiência e o desenvolvimento sustentável. 
A preocupação com a qualidade em seus processos é 
comprovada com a certificação da ISO 9001:2015.
A empresa trabalha com tecnologia própria, garantindo 
a qualidade de seus produtos que são reconhecidos em 
países da América Latina. Prova deste reconhecimento é a 
implantação de uma filial na Argentina, em Buenos Aires. A 
equipe está operando naquele país com o apoio e assessoria 
de profissionais da matriz desde o começo de 2018. A VMG 
Aires atende também os mercados do Chile, Peru, Equador 
e El Salvador.

A Gidion adquiriu 13 novos ônibus para renovar a frota que integra o 
transporte coletivo urbano de Joinville. São veículos com chassis Mercedes-
Benz 1519, carrocerias Caio, modelo ApacheVip equipados com ar-
condicionado, carregador de celular USB para bateria de celular, iluminação 
interna em leds e plataforma elevatória (elevador).

Homenagem

Vanio Amaral, motorista rodoviário da Verdes Mares recebeu a homenagem 
dos colegas pelos 18 anos e 8 meses dedicados à empresa.

Lorivaldo Bastos, que exercia a função de instrutor, foi homenageado 
pelos 24 anos de trabalho na Gidion. 

Comemoração

VMG Aires completa cinco anos Treze novos ônibus  
renovam a frota

renovação
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reConHeCimento

Motorista é  
destaque em segurança
O motorista da Gidion Alexandre Rodrigues de Souza 
recebeu o reconhecimento da ArcelorMittal Vega por ser um 
profissional que faz da segurança o ponto forte do seu trabalho 
no atendimento no serviço de fretamento da companhia. A 
homenagem aconteceu durante a Sipatma (Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes de Trabalho e Meio Ambiente) e 
Sipatran (Semana da Saúde e Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes no Trânsito), em outubro.

Motorista da Gidion Alexandre Rodrigues de Souza homenageado na ArcelorMittal Vega

BilHetagem

Araquari tem bilhetagem eletrônica 
A Verdes Mares implantou o sistema de bilhetagem eletrônica no sistema de transporte coletivo urbano de 
Araquari. O sistema é semelhante ao utilizado em Joinville e em São Francisco do Sul. Com a implantação, os 
clientes ganharam agilidade e segurança. O novo sistema utiliza o cartão eletrônico, que armazena as passagens 
e funciona por aproximação no validador. 
Para a Prefeitura e para a Verdes Mares o novo sistema traz informações precisas, possibilitando maior controle, 
gerenciamento de dados e operação do sistema de transporte coletivo urbano.
O sistema oferece uma nova opção para as empresas que utilizam o vale-transporte para seus funcionários. 
As empresas poderão fazer o gerenciamento automático e completo via internet. 

Como acontece todos os anos, em dezembro o transporte coletivo de Joinville 
entra no clima de Natal. Dois ônibus foram plotados com motivos natalinos e 
circulam na cidade em diferentes linhas nos Terminais e Estações da Cidadania. 
Além da presença do Papai Noel, os ônibus têm decoração especial, músicas 
natalinas. O objetivo é tornar a viagem dos passageiros do transporte coletivo 
urbano mais alegre e animada.

No clima de Natal 

Comunidade

Oito novas vans passaram a integrar a frota da Gidion. Os veículos 
são da marca Mercedes-Benz, modelo Sprinter, com capacidade 
para 15 lugares. Os veículos com ar-condicionado serão usados 
para o serviço de fretamento.

Novas vans orçamento

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 2019, veja abaixo as datas dos pagamentos.

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 empresas: Gidion, Verdes 
Mares, VMG Log e VMG Aires.

20/11/2018 – Adiantamento de 50% do 13º salário (1ª parcela)
06/12/2018 - Pagamento integral do salário de novembro/2018
14/12/2018 - Entrega da Cesta Natalina
18/12/2018 - Pagamento da 2ª parcela do 13º salário 
07/01/2019 - Pagamento integral do salário de dezembro/2018

Calendário de pagamentos 


