IMPRESSO

Conhecimento

Palestra com Mario Sergio Cortella

Maio/Junho 2019 - Nº 220

Mudar para crescer
Diretoria e líderes de equipes da Gidion participaram da palestra “Superar, inovar & transformar. A sorte segue a coragem”, com o filósofo
e escritor Mario Sergio Cortella. Em uma de suas abordagens, Cortella afirmou que “os tempos são, de fato, turbulentos e as mudanças
velozes; nessa circunstância, não se prepara alguém para ir a algum lugar, mas para que ele tenha condições de ir. Não se tem clareza em
saber que rumo vai tomar o processo produtivo - você não vê todas as tendências, mas pode deixar a pessoa em estado de prontidão
para que ela não se sinta indefesa ou surpreendida por uma mudança de rota”.
A palestra ocorreu dia no dia 4 de junho, na Expoville.

Segurança

Responsabilidade Ambiental

Novo grupo à frente da Cipa
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da Matriz foi
empossada em maio. Elfi Birckholz assumiu a presidência, tendo
Rosineide Lauriano Vidal, como vice-presidente e Tiago Rodrigo
Mendonça Leite, como secretário.

Uso racional de energia
No dia 5 de junho foi celebrado o Dia Mundial do Meio
Ambiente. A data foi instituída há quase 50 anos com o intuito
de conscientizar a sociedade sobre os problemas ambientais e
a necessidade da preservação dos recursos naturais.
As ações de conscientização e preservação do meio ambiente devem
começar na casa de cada um. Uma das formas é uso racional das fontes
de energia.

Dicas para sua família
• Prefira lâmpadas econômicas
•Utilize a luz natural
•Não deixe luzes acesas desnecessariamente
•Não deixe aparelhos eletrônicos ligados
•Racionalize o uso do ferro elétrico, chuveiro e da máquina de lavar
•Regule a temperatura da geladeira de acordo com a estação
•Oriente as crianças para que elas aprendam quanto é importante
não desperdiçar energia

Eleitos
Titulares

Suplentes

Rosineide Lauriano Vidal
Oscar Ramos
Raul dos S. Figueiredo
Maico Leonardo Krainsky

Valdir Amphiloquio
Sidney L. dos S. Oliveira
Vanderlei Braz
Hercílio Severino R. Filho

Indicados
Titulares

Suplentes

Elfi Birckholz
Izael Tiburcio dos Santos
José de Oliveira
Jaison Ribas

Everton Souza de Oliveira
Edna Amâncio Correia
Tiago Rodrigo Mendonça Leite
Augustinho Ilson Cigognini

Novidades

Todos os anos, desde 1997, na volta das
férias, os motoristas têm a oportunidade de
participar do treinamento Retorno Seguro.
São dois dias de aprendizado. Para que
continue sendo atrativo, os assuntos são
atualizados e novos temas são incluídos
no programa do treinamento.
Uma das principais novidades deste ano é
a inclusão da palestra sobre autismo com o
grupo Universo Singular Autismo Joinville.
Os integrantes do grupo levaram informações importantes de como agir no atendimento a passageiros autistas que, desde
a 1ª Semana do Autismo em Joinville (abril), passaram a ter direito aos assentos preferenciais no transporte coletivo de
Joinville. Segundo Gerson Borba (presidente) e Vania Schirmerski (vice-presidente), o principal objetivo da conversa com
os motoristas é levar a conscientização. “Buscamos melhorar a inclusão dos autistas e de suas famílias na comunidade. Essa
conversa nos permite semear conhecimento e abrir espaço para empatia e qualidade de vida das famílias. Agradecemos às
empresas pela oportunidade que estão nos propiciando”, enfatizou Vania.
Outro tema que teve boa repercussão entre os motoristas foi sobre os programas motivacionais e benefícios
oferecidos pela Gidion. O motorista Djalma da Costa Siqueira, que trabalha há 16 anos na empresa, disse
que não tinha noção de todos os benefícios que a empresa oferece. “Vimos que ganhamos mais do que o
salário. São muitos benefícios. Além disso, o treinamento sempre tem novidades que ajudam
a resolver situações no nosso dia a dia de trabalho, com clientes e também no trânsito. São
conhecimentos que conseguimos colocar em prática”, destaca Djalma.
Mesmo com 20 anos no desempenho da profissão de motorista, Edgar Hackbarth garante
que todos os anos aprende coisas novas no treinamento Retorno Seguro. “Sempre estamos aprendendo
como melhorar o atendimento aos clientes e também lidar com as situações do trânsito. Vale muito a pena”,
ressalta Edgar.

Mudanças na Estação Guanabara
Algumas linhas alimentadoras da Estação de Cidadania Guanabara tiveram
mudanças a partir de 16 de junho. As Linhas 1302 Adhemar Garcia, via
Jarivatuba, e 1307 Adhemar Garcia, via Nova Joinville, foram unificadas,
passando a se chamar Linha 1301 Circular Adhemar Garcia. A mudança
vale para dias úteis, sábados e domingos. Com a unificação, os passageiros
terão mais opções de horário, com um incremento de 30% no número de
viagens. Já as Linhas 1305 Ulysses e 1309 José Loureiro foram unificadas
aos sábados na Linha 1311 Ulysses, via José Loureiro. A unificação já
ocorria em dias úteis após as 20 horas e aos domingos.

Carlos Alberto Hoff, Franciele H. Hoff, Gerson Borba, Vania Schirmerski e Tatiane
Dominoni, integrantes do Universo Singular
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Responsabilidade
Socioambiental

De acordo com o André Paulo Halmenschlager, instrutor
de Desenvolvimento Humano e Organizacional, os indicadores da empresa mostram o desenvolvimento dos motoristas
ao longo da carreira. “A cada ano, estamos trazendo novidades que têm feito a diferença nos desenvolvimento dos
motoristas. São oportunidades de mudanças que beneficiam
os profissionais”, comenta André.

Artigo

Profissional Destaque

Promovidos

Parcerias que dão certo
Conhecimento é a base do desenvolvimento profissional do indivíduo. As empresas do Grupo ao qual pertence a Gidion incentivam seus colaboradores a não parar
de estudar, oferecendo oportunidades, como é o caso
do Retorno Seguro, que, há 22 anos, os motoristas reciclam seus conhecimentos na volta das férias. Todos os
anos o treinamento é reestruturado para que continue
sendo motivador e que traga novidades que contribuam
para o exercício da profissão dos motoristas.
Outra oportunidade ofertada aos líderes de equipes
foi disponibilizar ingressos para assistir à palestra com
o filósofo e professor Mario Sergio Cortella, “Superar,
inovar & transformar. A sorte segue a coragem”. Nela
o palestrante trouxe reflexões importantes sobre a
forma como cada profissional chega ao sucesso que
almeja e o quanto isso depende do seu empenho e da
sua persistência.
O crescimento da empresa também depende de boas
parcerias com a comunidade. A Gidion mantém uma
importante parceria com a Polícia Militar de Santa
Catarina no Projeto Transitando. Por isso vale destacar
a visita que recebemos do Tenente Coronel Paulo Roberto Bilinstk Grams, que assumiu o comando do 17°
Batalhão da Polícia Militar, em março. O encontro serviu
para fortalecer ainda mais o apoio que recebemos da
instituição nessa iniciativa, que deve chegar a mais
de 66 mil atendimentos a alunos do 4º ano do ensino
fundamental de escolas de Joinville até 2021, quando
completará uma década.
Gilmar Léo Kalckmann
Diretor Geral

Abril
Edevaldo Walter
Elfi Birckholz
Raul Figueiredo

MAIO
Adair da Silva Passos
Angelica C. Souza
Geieli Pereira Duarte
Guilherme Renan Bohr
Mickelson Joseph
Milena M. Novacoski
Olandino Alves Barbosa
Selton da Costa
VGM LOG
Tatiane Carvalho da Rocha

cargo anterior
Motorista veículo leve
Analista de atração/retenção
Motorista veículo leve

cargo atual
Motorista
Secretária
Motorista

cargo anterior
Planejador de manutenção
Analista de adm. pessoal júnior
Analista de adm. pessoal pleno
Auxiliar de almoxarifado
Auxiliar de borracheiro
Atendente de guichê
Motorista veículo leve
Auxiliar de mecânico

cargo atual
Prog. da manutenção
Analista de adm. pessoal pleno
Analista de adm. pessoal sênior
Auxiliar administrativo
Auxiliar de mecânico
Auxiliar administrativo
Motorista
Almoxarife I

Analista de logística

cargo atual
Supervisor de logística

Novidades na área
Uma vaga aberta no Almoxarifado
trouxe de volta para o setor Selton da
Costa, que trabalhava há dois anos na
Manutenção. O desafio foi aceito por ele
que havia começado na Gidion justamente
no Almoxarifado, área em que tinha
experiência de três anos.
Selton disse que as atividades mudaram,
estão mais abrangentes. “Nesse tempo que
estive fora, alguns processos mudaram,
mas a base é a mesma. Todos os dias tenho adquirido novos conhecimentos, o
que é muito bom. Minhas novas atribuições também ampliaram meu contato
com os colegas das outras áreas da Gidion”, conta Selton.

Bom relacionamento no trabalho
Claudemir Machado, atendente de guichê da Gidion, é bastante conhecido pelos colegas
e também pelos clientes do transporte coletivo. Afinal trabalha na empresa há 24 anos.
Começou como cobrador e foi promovido quando houve a extinção da função. Ele conta
que crianças que vinham com os pais ao terminal, hoje se deslocam sozinhas e comentam
que o conhecem desde pequenas. “Gosto de trabalhar aqui. A empresa é boa, sempre nos
dá apoio. Criamos laços com os colegas e com os passageiros”, comenta.
Claudemir destaca o reconhecimento da empresa aos colaboradores como diferencial da
Gidion. “Procuro estar sempre atento ao meu trabalho e comunicar quando vejo algo que
precisa ser melhorado”, ressalta.

Destaque

Modelos fotográficos
Quatro motoristas da Gidion foram modelos fotográficos
de campanhas da ArcellorMittal Vega do Programa
Comportamento Seguro da ArcelorMittal Vega com a
campanha “Você faz falta”. Alexandre Rodrigues de Souza,
Jovino Antônio Pontes e Osmar Souza Hempkemaier,
que fazem fretamento para a empresa, foram destaques
em segurança no ano de 2018. Osmar Souza Hempkemaier
também foi premiado neste ano durante o Dia Mundial de
Saúde, Segurança e Meio Ambiente.
Já o motorista José Gomercindo participou da campanha
da ArcellorMittal Vega no dia do Trabalhador.

Osmar Souza Hempkemaier, destaque também em 2019

Comunidade

Comandante do 17° Batalhão da
Polícia Militar visita Gidion

Homengaem

Dedicação e compromisso
“Você enriqueceu-nos
com sua experiência e o
valor da sua colaboração.
Obrigada pelos 21 anos
e 8 meses de dedicação
e compromisso com a
família Gidion.” Essa foi
a mensagem da direção
e colaboradores da
Gidion na homenagem de
despedida de Pascasio
da Rosa. A homenagem
ocorreu durante uma
confraternização com
a diretoria e colegas da
empresa.
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Alexandre Rodrigues de Souza

Jovino Antônio Pontes

Osmar Souza Hempkemaier

José Gomercindo participou da campanha
da ArcellorMittal Vega no dia do Trabalhador

Saúde

Evite as doenças de inverno
Da esquerda para direita, Osmar Schio, coordenador de transporte urbano da
Gidion, o Tenente Coronel Paulo Roberto Bilinstk Grams, o diretor Gilmar Léo
Kalckmann e o Tenente Coronel Raulino Fermino de Souza

O diretor geral da Gidion Gilmar Léo Kalckmann recebeu a visita de Tenente
Coronel Paulo Roberto Bilinstk Grams, que assumiu o comando do 17°
Batalhão da Polícia Militar, em Joinville, em março. A unidade atende cerca
de 250 mil pessoas da Zona Sul do município e também as cidades de Barra
Velha e São João do Itaperiú.
A Polícia Militar de Santa Catarina é parceira desde 2017 do Projeto
Transitando promovido pela Gidion há 7 anos.

Com a chegada dos dias mais frios, aumenta a incidência de gripes e
resfriados. O ar frio propicia a circulação de vírus e influencia diretamente
no aumento das doenças respiratórias. Pessoas predispostas às alergias,
rinite, sinusite, bronquites, asma e outras doenças respiratórias são as
que mais sofrem as consequências das baixas temperaturas.

Siga as dicas:
Lave bem as mãos
Mantenha-se hidratado e consuma alimentos saudáveis
Pratique atividades físicas
Evite mudanças bruscas de temperatura
Limpe a casa com panos úmidos e a mantenha arejada
Procure ajuda médica sempre que necessário

Comemoração

Programa Zero Acidente
As datas já estão na agenda. Nos dias 28 de setembro e 5 de outubro serão realizadas as festas para homenagens aos motoristas do Programa Zero
Acidente, aos colaboradores com Tempo de Casa e do Profissional Nota 10.
Os motoristas devem ficar atentos. Dia 31 de julho fecha a tabela que define os homenageados da 32ª Festa Zero Acidente.
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Artigo

Profissional Destaque

Promovidos

Parcerias que dão certo
Conhecimento é a base do desenvolvimento profissional do indivíduo. As empresas do Grupo ao qual pertence a Gidion incentivam seus colaboradores a não parar
de estudar, oferecendo oportunidades, como é o caso
do Retorno Seguro, que, há 22 anos, os motoristas reciclam seus conhecimentos na volta das férias. Todos os
anos o treinamento é reestruturado para que continue
sendo motivador e que traga novidades que contribuam
para o exercício da profissão dos motoristas.
Outra oportunidade ofertada aos líderes de equipes
foi disponibilizar ingressos para assistir à palestra com
o filósofo e professor Mario Sergio Cortella, “Superar,
inovar & transformar. A sorte segue a coragem”. Nela
o palestrante trouxe reflexões importantes sobre a
forma como cada profissional chega ao sucesso que
almeja e o quanto isso depende do seu empenho e da
sua persistência.
O crescimento da empresa também depende de boas
parcerias com a comunidade. A Gidion mantém uma
importante parceria com a Polícia Militar de Santa
Catarina no Projeto Transitando. Por isso vale destacar
a visita que recebemos do Tenente Coronel Paulo Roberto Bilinstk Grams, que assumiu o comando do 17°
Batalhão da Polícia Militar, em março. O encontro serviu
para fortalecer ainda mais o apoio que recebemos da
instituição nessa iniciativa, que deve chegar a mais
de 66 mil atendimentos a alunos do 4º ano do ensino
fundamental de escolas de Joinville até 2021, quando
completará uma década.
Gilmar Léo Kalckmann
Diretor Geral

Abril
Edevaldo Walter
Elfi Birckholz
Raul Figueiredo

MAIO
Adair da Silva Passos
Angelica C. Souza
Geieli Pereira Duarte
Guilherme Renan Bohr
Mickelson Joseph
Milena M. Novacoski
Olandino Alves Barbosa
Selton da Costa
VGM LOG
Tatiane Carvalho da Rocha

cargo anterior
Motorista veículo leve
Analista de atração/retenção
Motorista veículo leve

cargo atual
Motorista
Secretária
Motorista

cargo anterior
Planejador de manutenção
Analista de adm. pessoal júnior
Analista de adm. pessoal pleno
Auxiliar de almoxarifado
Auxiliar de borracheiro
Atendente de guichê
Motorista veículo leve
Auxiliar de mecânico

cargo atual
Prog. da manutenção
Analista de adm. pessoal pleno
Analista de adm. pessoal sênior
Auxiliar administrativo
Auxiliar de mecânico
Auxiliar administrativo
Motorista
Almoxarife I

Analista de logística

cargo atual
Supervisor de logística

Novidades na área
Uma vaga aberta no Almoxarifado
trouxe de volta para o setor Selton da
Costa, que trabalhava há dois anos na
Manutenção. O desafio foi aceito por ele
que havia começado na Gidion justamente
no Almoxarifado, área em que tinha
experiência de três anos.
Selton disse que as atividades mudaram,
estão mais abrangentes. “Nesse tempo que
estive fora, alguns processos mudaram,
mas a base é a mesma. Todos os dias tenho adquirido novos conhecimentos, o
que é muito bom. Minhas novas atribuições também ampliaram meu contato
com os colegas das outras áreas da Gidion”, conta Selton.

Bom relacionamento no trabalho
Claudemir Machado, atendente de guichê da Gidion, é bastante conhecido pelos colegas
e também pelos clientes do transporte coletivo. Afinal trabalha na empresa há 24 anos.
Começou como cobrador e foi promovido quando houve a extinção da função. Ele conta
que crianças que vinham com os pais ao terminal, hoje se deslocam sozinhas e comentam
que o conhecem desde pequenas. “Gosto de trabalhar aqui. A empresa é boa, sempre nos
dá apoio. Criamos laços com os colegas e com os passageiros”, comenta.
Claudemir destaca o reconhecimento da empresa aos colaboradores como diferencial da
Gidion. “Procuro estar sempre atento ao meu trabalho e comunicar quando vejo algo que
precisa ser melhorado”, ressalta.

Destaque

Modelos fotográficos
Quatro motoristas da Gidion foram modelos fotográficos
de campanhas da ArcellorMittal Vega do Programa
Comportamento Seguro da ArcelorMittal Vega com a
campanha “Você faz falta”. Alexandre Rodrigues de Souza,
Jovino Antônio Pontes e Osmar Souza Hempkemaier,
que fazem fretamento para a empresa, foram destaques
em segurança no ano de 2018. Osmar Souza Hempkemaier
também foi premiado neste ano durante o Dia Mundial de
Saúde, Segurança e Meio Ambiente.
Já o motorista José Gomercindo participou da campanha
da ArcellorMittal Vega no dia do Trabalhador.

Osmar Souza Hempkemaier, destaque também em 2019

Comunidade

Comandante do 17° Batalhão da
Polícia Militar visita Gidion

Homengaem

Dedicação e compromisso
“Você enriqueceu-nos
com sua experiência e o
valor da sua colaboração.
Obrigada pelos 21 anos
e 8 meses de dedicação
e compromisso com a
família Gidion.” Essa foi
a mensagem da direção
e colaboradores da
Gidion na homenagem de
despedida de Pascasio
da Rosa. A homenagem
ocorreu durante uma
confraternização com
a diretoria e colegas da
empresa.
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Alexandre Rodrigues de Souza

Jovino Antônio Pontes

Osmar Souza Hempkemaier

José Gomercindo participou da campanha
da ArcellorMittal Vega no dia do Trabalhador

Saúde

Evite as doenças de inverno
Da esquerda para direita, Osmar Schio, coordenador de transporte urbano da
Gidion, o Tenente Coronel Paulo Roberto Bilinstk Grams, o diretor Gilmar Léo
Kalckmann e o Tenente Coronel Raulino Fermino de Souza

O diretor geral da Gidion Gilmar Léo Kalckmann recebeu a visita de Tenente
Coronel Paulo Roberto Bilinstk Grams, que assumiu o comando do 17°
Batalhão da Polícia Militar, em Joinville, em março. A unidade atende cerca
de 250 mil pessoas da Zona Sul do município e também as cidades de Barra
Velha e São João do Itaperiú.
A Polícia Militar de Santa Catarina é parceira desde 2017 do Projeto
Transitando promovido pela Gidion há 7 anos.

Com a chegada dos dias mais frios, aumenta a incidência de gripes e
resfriados. O ar frio propicia a circulação de vírus e influencia diretamente
no aumento das doenças respiratórias. Pessoas predispostas às alergias,
rinite, sinusite, bronquites, asma e outras doenças respiratórias são as
que mais sofrem as consequências das baixas temperaturas.

Siga as dicas:
Lave bem as mãos
Mantenha-se hidratado e consuma alimentos saudáveis
Pratique atividades físicas
Evite mudanças bruscas de temperatura
Limpe a casa com panos úmidos e a mantenha arejada
Procure ajuda médica sempre que necessário

Comemoração

Programa Zero Acidente
As datas já estão na agenda. Nos dias 28 de setembro e 5 de outubro serão realizadas as festas para homenagens aos motoristas do Programa Zero
Acidente, aos colaboradores com Tempo de Casa e do Profissional Nota 10.
Os motoristas devem ficar atentos. Dia 31 de julho fecha a tabela que define os homenageados da 32ª Festa Zero Acidente.
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Mudar para crescer
Diretoria e líderes de equipes da Gidion participaram da palestra “Superar, inovar & transformar. A sorte segue a coragem”, com o filósofo
e escritor Mario Sergio Cortella. Em uma de suas abordagens, Cortella afirmou que “os tempos são, de fato, turbulentos e as mudanças
velozes; nessa circunstância, não se prepara alguém para ir a algum lugar, mas para que ele tenha condições de ir. Não se tem clareza em
saber que rumo vai tomar o processo produtivo - você não vê todas as tendências, mas pode deixar a pessoa em estado de prontidão
para que ela não se sinta indefesa ou surpreendida por uma mudança de rota”.
A palestra ocorreu dia no dia 4 de junho, na Expoville.

Segurança

Responsabilidade Ambiental

Novo grupo à frente da Cipa
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da Matriz foi
empossada em maio. Elfi Birckholz assumiu a presidência, tendo
Rosineide Lauriano Vidal, como vice-presidente e Tiago Rodrigo
Mendonça Leite, como secretário.

Uso racional de energia
No dia 5 de junho foi celebrado o Dia Mundial do Meio
Ambiente. A data foi instituída há quase 50 anos com o intuito
de conscientizar a sociedade sobre os problemas ambientais e
a necessidade da preservação dos recursos naturais.
As ações de conscientização e preservação do meio ambiente devem
começar na casa de cada um. Uma das formas é uso racional das fontes
de energia.

Dicas para sua família
• Prefira lâmpadas econômicas
•Utilize a luz natural
•Não deixe luzes acesas desnecessariamente
•Não deixe aparelhos eletrônicos ligados
•Racionalize o uso do ferro elétrico, chuveiro e da máquina de lavar
•Regule a temperatura da geladeira de acordo com a estação
•Oriente as crianças para que elas aprendam quanto é importante
não desperdiçar energia

Eleitos
Titulares

Suplentes

Rosineide Lauriano Vidal
Oscar Ramos
Raul dos S. Figueiredo
Maico Leonardo Krainsky

Valdir Amphiloquio
Sidney L. dos S. Oliveira
Vanderlei Braz
Hercílio Severino R. Filho

Indicados
Titulares

Suplentes

Elfi Birckholz
Izael Tiburcio dos Santos
José de Oliveira
Jaison Ribas

Everton Souza de Oliveira
Edna Amâncio Correia
Tiago Rodrigo Mendonça Leite
Augustinho Ilson Cigognini

Novidades

Todos os anos, desde 1997, na volta das
férias, os motoristas têm a oportunidade de
participar do treinamento Retorno Seguro.
São dois dias de aprendizado. Para que
continue sendo atrativo, os assuntos são
atualizados e novos temas são incluídos
no programa do treinamento.
Uma das principais novidades deste ano é
a inclusão da palestra sobre autismo com o
grupo Universo Singular Autismo Joinville.
Os integrantes do grupo levaram informações importantes de como agir no atendimento a passageiros autistas que, desde
a 1ª Semana do Autismo em Joinville (abril), passaram a ter direito aos assentos preferenciais no transporte coletivo de
Joinville. Segundo Gerson Borba (presidente) e Vania Schirmerski (vice-presidente), o principal objetivo da conversa com
os motoristas é levar a conscientização. “Buscamos melhorar a inclusão dos autistas e de suas famílias na comunidade. Essa
conversa nos permite semear conhecimento e abrir espaço para empatia e qualidade de vida das famílias. Agradecemos às
empresas pela oportunidade que estão nos propiciando”, enfatizou Vania.
Outro tema que teve boa repercussão entre os motoristas foi sobre os programas motivacionais e benefícios
oferecidos pela Gidion. O motorista Djalma da Costa Siqueira, que trabalha há 16 anos na empresa, disse
que não tinha noção de todos os benefícios que a empresa oferece. “Vimos que ganhamos mais do que o
salário. São muitos benefícios. Além disso, o treinamento sempre tem novidades que ajudam
a resolver situações no nosso dia a dia de trabalho, com clientes e também no trânsito. São
conhecimentos que conseguimos colocar em prática”, destaca Djalma.
Mesmo com 20 anos no desempenho da profissão de motorista, Edgar Hackbarth garante
que todos os anos aprende coisas novas no treinamento Retorno Seguro. “Sempre estamos aprendendo
como melhorar o atendimento aos clientes e também lidar com as situações do trânsito. Vale muito a pena”,
ressalta Edgar.

Mudanças na Estação Guanabara
Algumas linhas alimentadoras da Estação de Cidadania Guanabara tiveram
mudanças a partir de 16 de junho. As Linhas 1302 Adhemar Garcia, via
Jarivatuba, e 1307 Adhemar Garcia, via Nova Joinville, foram unificadas,
passando a se chamar Linha 1301 Circular Adhemar Garcia. A mudança
vale para dias úteis, sábados e domingos. Com a unificação, os passageiros
terão mais opções de horário, com um incremento de 30% no número de
viagens. Já as Linhas 1305 Ulysses e 1309 José Loureiro foram unificadas
aos sábados na Linha 1311 Ulysses, via José Loureiro. A unificação já
ocorria em dias úteis após as 20 horas e aos domingos.

Carlos Alberto Hoff, Franciele H. Hoff, Gerson Borba, Vania Schirmerski e Tatiane
Dominoni, integrantes do Universo Singular
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De acordo com o André Paulo Halmenschlager, instrutor
de Desenvolvimento Humano e Organizacional, os indicadores da empresa mostram o desenvolvimento dos motoristas
ao longo da carreira. “A cada ano, estamos trazendo novidades que têm feito a diferença nos desenvolvimento dos
motoristas. São oportunidades de mudanças que beneficiam
os profissionais”, comenta André.

