Diretor Moacir Bogo recebe homenagens
Moacir Bogo, diretor Consultivo da Gidion, recebeu a Medalha do Mérito do Transporte Urbano Brasileiro 2019 – categoria Empresário entregue
pela NTU (Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos). A cerimônia ocorreu durante a 33ª edição do Seminário Nacional NTU,
dia 20 de agosto, em Brasília.
Em seu discurso, representando os 16 homenageados, Bogo questionou se é possível uma cidade ser inteligente e sustentável sem transporte
público e se um transporte público pode ser eficiente e econômico sem a participação da iniciativa privada. “A resposta é um sonoro não. Por
isso vamos em frente. Vamos buscar com o governo, as parcerias e as prioridades que o setor precisa e merece”, enfatizou Moacir Bogo.
No dia 21, o empresário foi homenageado pela Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú em comemoração aos 20 anos de atuação do
Parque Unipraias no turismo da cidade. Na solenidade Moacir Bogo, juntamente com os demais empreendedores e colaboradores do parque,
recebeu a homenagem.

Moacir Bogo com Alexandre Biazus, conselheiro Diretor da NTU pelo estado
do Rio Grande do Sul

Presidente da Câmara de Vereadores Omar Tomalih, vereador Arlindo Cruz,
Moacir Bogo e o prefeito de Balneário Camboriú Fabrício de Oliveira
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Verdes Mares – 30 anos
A Verdes Mares completou 30 anos de
fundação, no dia 31 de julho. A data foi
comemorada pela diretoria, gestores e
colaboradores. O diretor geral da Gidion,
Gilmar Léo Kalckmann, relembrou as
dificuldades do início da empresa e os
avanços em infraestrutura, modernização
do sistema e no desenvolvimento de seus
colaboradores, tanto em São Francisco
do Sul como em Araquari, onde passou a
operar em 2009. “Nosso crescimento está
relacionado diretamente ao trabalho e à
dedicação da equipe que faz o dia a dia da
Verdes Mares”, destacou Gilmar durante o
evento que marcou os 30 anos da empresa.

Na história da Verdes Mares

Atualização Profissional foi o tema do treinamento dos motoristas da VMG Log, em
cumprimento às regras definidas pelo Sassmaq (Sistema de Avaliação de Saúde, Segurança,
Meio Ambiente e Qualidade). Uma vez por ano todos os profissionais da empresa participam
do treinamento que atualiza informações sobre direção defensiva, manutenção dos veículos,
legislação, atendimento ao cliente, entre outros temas.

Marcos Emiliano Dutra destacou a importância
da renovação dos conhecimentos. “Os alertas
sobre segurança protegem o motorista e também
os demais que utilizam as vias. Os ensinamentos
preventivos são fundamentais”.

IMPRESSO

Reconhecimento

“Sempre aprendemos coisas novas”, garante o
motorista Célio Pereira. “O treinamento também
nos faz relembrar o que já sabemos, com enfoque
diferente. Primeiros socorros e legislação de trânsito
são temas importantes.”

Mercado

VMG Aires na AETTUSC
A VMG Aires participou da 9ª edição do Encontro das Empresas de Transporte Turístico
de Santa Catarina (AETTUSC), em Jaraguá do Sul. O evento é considerado o maior do
mercado de ônibus no segmento de turismo e fretamento de Santa Catarina. A Aires
apresentou o seu novo produto: o ar-condicionado modelo MC95F para micro-ônibus.
Além do modelo MC95F para micro-ônibus, a VMG Aires também está produzindo
o modelo MC75F, para miniônibus. Os novos produtos são destinados para as
versões de carrocerias mais estreitas. Destaque para redução de peso do produto em
aproximadamente 16 kg, aumento da capacidade em 5.000 Btu/h e novo design.
no Brasil.

“Sinto-me muito
bem na empresa.
Quando comecei
meu filho era pequeno e, graças ao
trabalho aqui, nesses 20 anos, pude
auxiliar meu filho
cursar uma faculdade. Passamos por muitas evoluções
e continuamos aprendendo.”

“Muita coisa mudou nesse tempo que
estou aqui: a frota, a
manutenção, o número de linhas, o atendimento ao cliente, os
convênios e benefícios
oferecidos pela empresa. Estou feliz aqui,
a Verdes Mares valoriza os colaboradores
e dá oportunidades.”

Mariléia de Souza, assistente administrativa
20 anos na Verdes Mares

Eusébio dos Santos e Oliveira, recepcionista apontador
20 anos na Verdes Mares

Vilomar de Araújo, supervisor
24 anos na Verdes Mares

A Verdes Mares atua em São Francisco do Sul (1989) e em Araquari (2009), com serviço de transporte
coletivo urbano, fretamento e transporte intermunicipal. O transporte intermunicipal rodoviário da Verdes
Mares atende parte do litoral catarinense, ligando os municípios de Joinville, Araquari, Balneário Barra do Sul
e São Francisco do Sul. Nesse ano, Araquari passou a contar com seis novas linhas de transporte coletivo
urbano. O objetivo é fornecer mais comodidade de deslocamento para a comunidade e atender também às
empresas da cidade, fornecendo o transporte em horários de grande movimento.
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edição: Dalires Somavilla. Fotografia: André Kopsch. Diagramação: R2 Design Gráfica Expressa.
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“No começo a
garagem era muito
pequena, os carros
velhos, sem manutenção. Sinto-me
honrado de trabalhar todos esses
anos na Verdes
Mares. A empresa
evoluiu muito e eu passei por várias
funções. Continuo aprendendo todos
os dias.”

Responsabilidade
Socioambiental

Artigo

Profissional Destaque

Promovidos

Motivos para comemorar
Comemorar 30 anos de fundação da Verdes Mares é motivo de
alegria para todos do Grupo Gidion. Hoje podemos comemorar,
mas o começo foi difícil. Houve muitas tentativas de investidores
que, no decorrer dos anos, desanimaram e vendiam ou abandonavam o sistema. Em 1994, o Grupo Gidion adquiriu a Verdes Mares
e implantou uma nova visão de mercado e com investimentos que
geraram grandes mudanças. Essas mudanças trouxeram confiança para os clientes do transporte coletivo de São Francisco, dos
moradores e do poder público.
Na sequência, houve a ampliação das instalações, a implantação de
um sistema de transporte coletivo em Araquari e a modernização
do sistema nas duas cidades.
Neste ano, o sistema de Araquari passou a contar com seis novas
linhas de transporte coletivo urbano, atendendo reivindicações
da comunidade e ao crescimento populacional e empresarial de
Araquari. Somando-se às linhas já existentes, as linhas criadas
trazem mais conforto e agilidade para os deslocamentos dos
moradores pela cidade. Hoje temos 190 colaboradores que são
responsáveis pelo dia a dia da empresa, atuando com profissionalismo e dedicação.
Nosso agradecimento aos motoristas que receberam a homenagem da empresa pela passagem do seu dia, em 25 de julho. São
vocês que representam toda a equipe junto ao cliente e por isso
recebem todo o incentivo e suporte para desempenhar um bom
trabalho.
Um momento muito importante também para o grupo foi a homenagem recebida pelo conselheiro Moacir Bogo durante o Seminário
Nacional NTU, em Brasília. Bogo, que dedicou grande parte da sua
vida ao desenvolvimento do transporte coletivo, recebeu a Medalha do Mérito do Transporte Urbano Brasileiro 2019. Uma grande
alegria para ele e uma honra para todos que temos o privilégio de
conviver e compartilhar do seu conhecimento.
Gilmar Léo Kalckmann
Diretor Geral

JUNHO
Cleberton F. de Jesus
Ederson de Freitas
Mileni F. Dias do Rosario
Odair T. de Jesus

JULHO
Adão Inacio dos Santos
Benjamin Poulard
Dalvão Camilo
Everaldo de Bitencourt
Rauller Silva de Jesus
Valdivino do Amaral

cargo anterior
Ajudante de serviços
Motorista veículo leve
Auxiliar administrativo
Motorista veículo leve

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

Verdes
Mares
VGM LOG

Melhorar sempre
O motorista da Gidion Lourenço Gemaque explica seu desempenho relacionado às novas
orientações da empresa sobre direção econômica e rastreamento de uma forma simples e objetiva:
“Quando comecei na Gidion, comprometi-me a dar o meu melhor e estou colocando em prática.
Tudo o que a empresa pede, tenho feito.”
Lourenço está em Joinville há 4 anos e tinha experiência em dirigir rodotrem, mas se propôs a
conhecer a cidade e ‘aprender’ a conduzir um ônibus . Segundo ele, o aprendizado nas suas atividades
é diário. “Recebemos orientação dos supervisores e dos instrutores em cursos. Além disso, estou
sempre perguntando como posso melhorar. A empresa valoriza o nosso trabalho.”
Loureço participou também do treinamento Atualização para Condutores de Veículo de Transporte
Coletivo de Passageiros promovido pelo SEST SENAT.

cargo atual
Motorista
Auxiliar de latoeiro
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
cargo
atual
cargo
atual
Cobrador rodoviário
Cobrador rodoviário
Cobrador rodoviário
Cobrador rodoviário

Anderson Heine
Diego Della Libera
Joao P. M. Francische
Luiz Felipe Couto

Cobrador urbano
Cobrador urbano
Cobrador urbano
Cobrador urbano

VGM aires
Ailton da S. Fernandes
Osni Antonio de Araujo

Auxiliar de produção
Auxiliar de produção

cargo atual
Montador
Montador

VGM LOG
Dione de Moraes Brito
Paulo Alexandre Bill

Auxiliar Administrativo III
Auxiliar Administrativo III

cargo atual
Assistente Administrativo
Analista Administrativo Junior

Em busca de oportunidade
Em busca de oportunidade de trabalho, Cleberton Ferreira
de Jesus veio de São Paulo a Joinville, a convite de seus
tios que moram na cidade. Sua experiência era em mecânica
de ônibus, mas como não tinha vaga, aceitou começar na
Gidion como ajudante de serviços. Logo surgiu a vaga e foi
promovido a auxiliar de mecânico.
O seu perfil, revelado no currículo e na entrevista, foi
considerado adequado, pela experiência como auxiliar
de mecânico e com manutenção de ar-condicionado de
ônibus, e também por estar disposto a começar em outra função e esperar
uma oportunidade em sua área.
“Estou contente aqui, faço o que gosto. Espero crescer na empresa. Pretendo
fazer um curso de mecânica diesel e continuar aprendendo para acompanhar
as mudanças tecnológicas”, comenta Cleberton.

Homenagem

Aos motoristas, homenagens e agradecimentos

A empresas Gidion e Transtusa prepararam uma programação especial para comemorar o Dia do Motorista, celebrado em 25 de julho, e
para valorizar os profissionais pelo bom trabalho, cooperação e esforços empreendidos para se adequar às novas tecnologias e processos
que estão sendo implementados. De 22 a 26 de julho os motoristas participam de momentos de confraternização, bate-papo com as
lideranças, mostra de resultados e entrega de brindes.

Os motoristas da Gidion, Verdes Mares e Transtusa participaram do sorteio
de ingressos para o Parque Unipraias, em Balneário Camboriú. Os ingressos
foram ofertados pelo SINDIPAS - Sindicato dos Trabalhadores em Empresas
de Transportes Rodoviários de Passageiros. Os ganhadores da Gidion foram
Michel Jacomasso e Nilson Antonio da Silva, da Verdes Mares, Wanderlei
Francischetti; e Alessandro Barbosa Monteiro, Mauricio Claudio de Araújo e
Paulo Cesar da Silva Pacheco, da Transtusa

Curtas

Comunidade

Escolhido o Bottom Zero Acidente
As Festas do Programa Zero Acidente acontecerão
nos dias 28 de setembro e 5 de outubro, e o desenho
que vai estampar o Bottom já foi escolhido. Neste
ano, a criatividade e sugestão ficaram a critério dos
estudantes da Escola de Educação Básica Giovani
Pasqualini Faraco. A ideia vencedora foi do estudante
Pedro Henrique Brandalise.
“É muito positiva a participação dos estudantes no
concurso porque reforça a conscientização sobre
comportamento no trânsito. Durante o debate para
fazer os desenhos, os estudantes refletiram sobre
as próprias ações”, explica Viviane Regina Bonassa,
orientadora educacional da escola.
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cargo atual
Auxiliar de mecânico
Motorista
Assistente administrativo
Motorista

Curso do SEST SENAT
Os motoristas da Gidion participaram do curso de Atualização para Condutores de Veículo de
Transporte Coletivo de Passageiros promovido pelo SEST SENAT (Serviço Social do Transporte
e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte). O treinamento oferece informações
atualizadas de segurança para o transporte de passageiro e as mudanças na legislação de trânsito
e deve ser renovado a cada cinco anos. A exigência do curso está prevista na resolução 168 do
Contran (Conselho Nacional de Trânsito), publicada em 2004 (atualizada).

Nova Cipa na Verdes Mares
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da Verdes Mares está com nova equipe, empossada no dia 9 de julho. Sand Saidel,
Misleine Carvalho, Jose Carlos Strapasson e Anderson Correa foram eleitos pelos colaboradores e Marcos Vinicius de Oliveira, Higor Ferreira,
Daniel Mauricio Bento e Isis Kruguer, indicados pela empresa. A presidência da Cipa ficou a cargo de Marcos Vinicius de Oliveira, e a vicepresidência, com Sand Saidel.
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Lourenço está em Joinville há 4 anos e tinha experiência em dirigir rodotrem, mas se propôs a
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Diretor Moacir Bogo recebe homenagens
Moacir Bogo, diretor Consultivo da Gidion, recebeu a Medalha do Mérito do Transporte Urbano Brasileiro 2019 – categoria Empresário entregue
pela NTU (Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos). A cerimônia ocorreu durante a 33ª edição do Seminário Nacional NTU,
dia 20 de agosto, em Brasília.
Em seu discurso, representando os 16 homenageados, Bogo questionou se é possível uma cidade ser inteligente e sustentável sem transporte
público e se um transporte público pode ser eficiente e econômico sem a participação da iniciativa privada. “A resposta é um sonoro não. Por
isso vamos em frente. Vamos buscar com o governo, as parcerias e as prioridades que o setor precisa e merece”, enfatizou Moacir Bogo.
No dia 21, o empresário foi homenageado pela Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú em comemoração aos 20 anos de atuação do
Parque Unipraias no turismo da cidade. Na solenidade Moacir Bogo, juntamente com os demais empreendedores e colaboradores do parque,
recebeu a homenagem.

Moacir Bogo com Alexandre Biazus, conselheiro Diretor da NTU pelo estado
do Rio Grande do Sul

Presidente da Câmara de Vereadores Omar Tomalih, vereador Arlindo Cruz,
Moacir Bogo e o prefeito de Balneário Camboriú Fabrício de Oliveira

Treinamento

Mais informações para os
profissionais da VMG Log

Julho/Agosto 2019 - Nº 221

Verdes Mares – 30 anos
A Verdes Mares completou 30 anos de
fundação, no dia 31 de julho. A data foi
comemorada pela diretoria, gestores e
colaboradores. O diretor geral da Gidion,
Gilmar Léo Kalckmann, relembrou as
dificuldades do início da empresa e os
avanços em infraestrutura, modernização
do sistema e no desenvolvimento de seus
colaboradores, tanto em São Francisco
do Sul como em Araquari, onde passou a
operar em 2009. “Nosso crescimento está
relacionado diretamente ao trabalho e à
dedicação da equipe que faz o dia a dia da
Verdes Mares”, destacou Gilmar durante o
evento que marcou os 30 anos da empresa.

Na história da Verdes Mares

Atualização Profissional foi o tema do treinamento dos motoristas da VMG Log, em
cumprimento às regras definidas pelo Sassmaq (Sistema de Avaliação de Saúde, Segurança,
Meio Ambiente e Qualidade). Uma vez por ano todos os profissionais da empresa participam
do treinamento que atualiza informações sobre direção defensiva, manutenção dos veículos,
legislação, atendimento ao cliente, entre outros temas.

Marcos Emiliano Dutra destacou a importância
da renovação dos conhecimentos. “Os alertas
sobre segurança protegem o motorista e também
os demais que utilizam as vias. Os ensinamentos
preventivos são fundamentais”.
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“Sempre aprendemos coisas novas”, garante o
motorista Célio Pereira. “O treinamento também
nos faz relembrar o que já sabemos, com enfoque
diferente. Primeiros socorros e legislação de trânsito
são temas importantes.”

Mercado

VMG Aires na AETTUSC
A VMG Aires participou da 9ª edição do Encontro das Empresas de Transporte Turístico
de Santa Catarina (AETTUSC), em Jaraguá do Sul. O evento é considerado o maior do
mercado de ônibus no segmento de turismo e fretamento de Santa Catarina. A Aires
apresentou o seu novo produto: o ar-condicionado modelo MC95F para micro-ônibus.
Além do modelo MC95F para micro-ônibus, a VMG Aires também está produzindo
o modelo MC75F, para miniônibus. Os novos produtos são destinados para as
versões de carrocerias mais estreitas. Destaque para redução de peso do produto em
aproximadamente 16 kg, aumento da capacidade em 5.000 Btu/h e novo design.
no Brasil.

“Sinto-me muito
bem na empresa.
Quando comecei
meu filho era pequeno e, graças ao
trabalho aqui, nesses 20 anos, pude
auxiliar meu filho
cursar uma faculdade. Passamos por muitas evoluções
e continuamos aprendendo.”

“Muita coisa mudou nesse tempo que
estou aqui: a frota, a
manutenção, o número de linhas, o atendimento ao cliente, os
convênios e benefícios
oferecidos pela empresa. Estou feliz aqui,
a Verdes Mares valoriza os colaboradores
e dá oportunidades.”

Mariléia de Souza, assistente administrativa
20 anos na Verdes Mares

Eusébio dos Santos e Oliveira, recepcionista apontador
20 anos na Verdes Mares

Vilomar de Araújo, supervisor
24 anos na Verdes Mares

A Verdes Mares atua em São Francisco do Sul (1989) e em Araquari (2009), com serviço de transporte
coletivo urbano, fretamento e transporte intermunicipal. O transporte intermunicipal rodoviário da Verdes
Mares atende parte do litoral catarinense, ligando os municípios de Joinville, Araquari, Balneário Barra do Sul
e São Francisco do Sul. Nesse ano, Araquari passou a contar com seis novas linhas de transporte coletivo
urbano. O objetivo é fornecer mais comodidade de deslocamento para a comunidade e atender também às
empresas da cidade, fornecendo o transporte em horários de grande movimento.
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“No começo a
garagem era muito
pequena, os carros
velhos, sem manutenção. Sinto-me
honrado de trabalhar todos esses
anos na Verdes
Mares. A empresa
evoluiu muito e eu passei por várias
funções. Continuo aprendendo todos
os dias.”

Responsabilidade
Socioambiental

