
A empresa começou fabricando aparelhos de ar-condicionado 
para ônibus e vem aprimorando e modernizando seus produ-
tos. Comercializa equipamentos destinados a todos os modelos 
de ônibus urbanos e rodoviários, vans e carros-fortes. A VMG 
Aires tem forte atuação no mercado sul-americano, em países 
como Chile, Peru, Equador, El Salvador e Argentina, e conta 
com uma vasta rede de assistência técnica, tanto no Brasil 
como nos países em que atua. “As estimativas e projeções para 
o ano de 2020 apontam crescimento nos mesmos níveis de 
produção de 2019”, projeta Gilmar. Desde que começou em 
2013, a empresa aumentou em 750% o número de colabora-
dores. Eles recebem da empresa atenção especial nas questões 
de capacitação e desenvolvimento para o desempenho das 
suas atribuições profissionais por meio de programas motiva-
cionais e treinamentos.

Responsabilidade
Socioambiental

A equipe VMG Aires tem motivo para comemorar. No mês de fevereiro completou sete anos de sua fundação e está de casa 
nova, agora na região Sul da cidade. A nova estrutura conta com 3.900 m² de área construída, com pátio de estacionamento, 
área de carga e descarga. A troca de endereço se deu pela necessidade de um ambiente fabril maior, pelo aumento do volume 
de vendas e consequentemente do volume de produção. “A Aires estava distribuída em três locais distintos e mesmo assim o 
espaço já não nos atendia mais”, explica Gilmar Léo Kalckmann, Diretor Geral.

Aires de casa nova,  
mais ampla 
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Jornal com  
novo visual
Começamos o ano com novidades. A primeira, 
todos devem ter observado, é o nosso jornal, 
que foi impresso com papel diferente. O Trans-
Notícias era impresso com o papel reciclato, 
que era considerado um papel melhor para 
o meio ambiente quando foi lançado. Hoje já 
não é mais assim, por isso optamos pelo papel 
branco certificado, o que garante que o papel 
foi produzido, armazenado, transportado e 
usado pela melhor gestão socioambiental. A 
outra novidade que queremos destacar é a 
mudança da VGM Aires, empresa do grupo, 
que em fevereiro completou sete anos. O 
crescimento da empresa exigiu que passas-
se a ocupar um espaço maior. A previsão de 
crescimento para 2020 é de 25%. A empresa 
precisou se adequar para oferecer as melhores 
condições de trabalho a seus colaboradores 
e para atender aos clientes. Com a volta das 
atividades escolares, o Projeto Transitando 
retomou suas atividades. A expectativa é de 
que a Gidion receba mais de sete mil crianças 
neste ano. Continuamos com o apoio da Polícia 
Militar de Santa Catarina no projeto. Contamos 
com a dedicação de todos para que tenhamos 
um 2020 com crescimento e evolução.

Gilmar Léo Kalckmann
Diretor Geral

DEzEMBrO
CArGO ANTEriOr CArGO ATuAL

Daniel Gadelha de Miranda
Gesiel Soares Osorio
Sergio Luiz Piatnocza

Motorista veículo leve 
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve

Motorista
Motorista
Motorista

Promovidos

Depois de 20 anos de serviços prestados à Gidion, o motorista Vilmar Schmoeller se despediu da 
empresa e dos colegas. Seu trabalho foi reconhecido com uma homenagem de agradecimento 
e a entrega de uma placa.

HomenAgem

Buscando aumentar ainda mais a nossa participação em proteger o meio-
ambiente e as nossas florestas, a partir desta edição, o jornal TransNotícias 
passa a ser impresso em papel couchê certificado pela FSC (Forest 
Stewardship Council, uma expressão inglesa que, em português, significa 
“Conselho de Manejo Florestal”), uma organização independente, sem fins 
lucrativos, não governamental, criada na década de 1990 para contribuir 
para a promoção do manejo das florestas ao redor do mundo. A certificação 
internacional garante que todo impresso que tiver o selo FSC teve os 
cuidados desde o plantio da árvore até o destino final após a impressão.
A empresa está sempre atenta às necessidades e aos conceitos mais 
modernos de responsabilidade Ambiental. As ações desenvolvidas pela 
empresa visam reduzir os impactos da poluição sonora, hídrica, do solo e 
atmosférica. Cabe a cada um fazer a sua parte nas ações do seu dia a dia.

JANEirO
CArGO ANTEriOr CArGO ATuAL

Cicero Bonifacio da Silva
Denise Maziero rodrigues 
Dirceu Luiz Cassias Pereira
Hugo Jose Artmann
ivanildo Marques Albuquerque
ronaldo Costa Matos

Motorista (jorn. reduzida)
Faturamento auxiliar administrativo
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve

Motorista
Aux. Contas a receber
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista

resPonsAbilidAde AmbientAl

Papel do TransNotícias 
é certificado pela FSC

Obras na cidade

Fique ligAdo

Motorista, fique atento! Várias obras estão sendo re-
alizadas nas vias da cidade. isso exige mais atenção e 
cuidado. Converse com a equipe de Operações e confira 
se houve alterações no itinerário da linha que você opera. 
A prevenção é a melhor forma de evitar contratempos.

!
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ProFissionAl destAque

Amor à profissão
Assim explica o motorista Douclas de 
Lima Borges os frequentes elogios que 
recebe dos passageiros que transporta 
diariamente em Joinville. Segundo ele, 
gostar de ser motorista está no sangue da 
família. Seu avô trabalhou como motorista 
e tem primos e outros integrantes da 
família que trabalham nesta profissão. 
“Quem gosta do que faz, não se estressa. 
Pra mim é natural a maneira como trato os 
passageiros”, conta Douclas.
Def ine como tranqui lo também o 
relacionamento com os colegas e gestores 
da empresa. “Sempre que precisei de 
alguma coisa fui bem atendido pela chefia. 
Eu ajo da mesma maneira. Sempre podem 
contar comigo. O reconhecimento é 
importante, gratificante. Com os cursos 
que recebemos da empresa adquirimos 
mais experiência”, relata.

ComunidAde 

CurtAs

Reajuste salarial

Os colaboradores da Gidion receberam o 
reajuste salarial de 4,4816% a partir do 
salário de janeiro, conforme votação em 
assembleia geral da categoria. O tíquete 
alimentação passou para r$ 600,00.

O ano também começa com o retorno da Es-
cola de Motoristas, que capacita profissionais 
que têm carteira de habilitação nas categorias 
D e E para o cargo de motorista, do sistema 
urbano de Joinville e da Verdes Mares. Com o 
formato de uma escola, o projeto possibilita 
aos participantes maior conhecimento sobre 
as empresas, noções de cidadania, relações in-

Novas turmas da Escola de Motoristas 

Linhas Vizinhança
Entraram em operação, em janeiro, as Linhas 
Vizinhança. A nova modalidade foi implementada 
em dois locais em caráter experimental, por 
90 dias, no bairro Aventureiro e na localidade 
Escolinha, no bairro Boehmerwald.
As linhas são circulares e não integram o sistema. 
O serviço ocorre de segunda a sexta-feira. Com 
tarifa diferenciada de r$ 3,00, a passagem pode 

A alegria contagiante das crianças 
voltou em março com o retorno 
do Projeto Transitando, promovido 
pela Gidion desde 2012. Participam 
do programa estudantes do 4º ano 
do ensino fundamental de escolas 
de Joinville. O Transitando renovou 
a parceria com a Polícia Militar 
de Santa Catarina e mantém o 
apoio da Secretaria Municipal de 
Educação. Em 2019, passaram 
pelo projeto cerca de 7.500 
estudantes.

Projeto 
Transitando 
está de volta

ser paga em duas modalidades: no Cartão ideal, 
com desconto automático deste valor, e em 
dinheiro, no ônibus.   
O que irá definir se estas linhas permanecerão 
e se o serviço será estendido para os demais 
bairros é o seu desempenho, ou seja, a efetiva 
utilização por parte dos clientes do transporte 
coletivo.

terpessoais, comunicação, trabalho em equipe, 
atendimento ao cliente e qualidade de vida, 
além do aprimoramento prático da habilidade 
de dirigir, com base na direção defensiva/
preventiva, direção econômica e legislação 
de trânsito. O colaborador que tiver interesse 
em frequentar a escola deve conversar com 
seu gestor.

Você vai todos os dias para o trabalho. Já 
pensou em contribuir, dando uma ideia 
que pode melhorar um processo ou uma 
maneira de realizar alguma atividade na 
empresa? Sua opinião é importante e 
todos podem ganhar com ela. Participe! 
Envie sua ideia para o marketing@gidion.
com.br ou pelo whatsApp 99663-0292.

Dê sua ideia
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ClimA orgAnizACionAl

Os colaboradores das empresas do 
grupo responderam à pesquisa de Clima 
Organizacional que é realizada a cada dois 
anos. São questões relacionadas ao trabalho, ao 
relacionamento com seus colegas e liderança, à 
imagem que tem da empresa, à sua realização 
profissional e à sua satisfação em geral. A 
finalidade é saber como o colaborador vê a 
empresa onde trabalha e conhecer sua opinião 
sobre fatores importantes que compõem o 
clima organizacional da empresa. 
Embora consideradas boas as avaliações, a 
empresa está sempre buscando formas de 
melhorar e analisar as sugestões de melhorias 
dos seus colaboradores. Além disso, em 
março, haverá o Treinamento de Lideranças, 
envolvendo parte dos colaboradores em 
capacitação e desenvolvimento profissionais.

Colaboradores participam de pesquisa

sAúde

Etiqueta da prevenção contra a gripe 
e outras doenças respiratórias

• Cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar, com a parte interna do braço

• utilizar lenços descartáveis

• Lavar as mãos sempre que possível ou utilizar álcool em gel

• Evitar lugares fechados ou com muitas pessoas, principalmente quando 
estiver doente

• Abrir as janelas dos ambientes, afinal a circulação do ar impede que 
o vírus se aglomere

• Evite cumprimentos com abraços, aperto de mãos e beijos se estiver 
com algum sintoma.

• Se estiver com sintomas de gripe, guarde distância de pelo menos um 
metro ao falar com outras pessoas. Evite sair de casa enquanto estiver 
com sintomas de gripe.

• Evite compartilhar alimentos, copos, toalhas e outros objetos de uso 
pessoal.

• Tenha uma alimentação balanceada. Beba bastante líquido.

• Mantenha as janelas do ônibus sempre abertas, mesmo nos dias mais 
frios.

Muitas notícias circulam sobre casos de pessoas que contraíram o coronavírus 
(vírus que tem causado doença respiratória) na China e que está chegando a ou-
tros países, como no Brasil. As doenças respiratórias têm maior incidência com a 
chegada do frio, nos próximos meses. Por isso, os cuidados devem ser redobrados.

• Nunca use medicamentos sem orientação médica e, em caso de suspei-
ta de gripe, procure seu médico ou a unidade de saúde mais próxima.

• Quem está resfriado ou gripado não deve ir, em hipótese alguma, 
visitar pessoas doentes, especialmente crianças e bebês em casa ou 
no ambiente hospitalar.

• Evitar tocar o rosto é uma boa medida de prevenção. A transmissão da 
gripe acontece por meio do contato com secreções das vias respira-
tórias, eliminadas pela pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar.

• Na escola ou no trabalho, em caso de doença febril com tosse, o melhor 
é evitar sair de casa, pois em escolas, creches ou no local de trabalho, 
o contato é bastante próximo. Mas se não for possível, respeite as 
regras de etiqueta da tosse.

• Vacine-se, sempre. A vacina protege contra vários tipos de vírus da 
gripe e poupa a população contra a doença. No Sistema Único de Saúde 
(SuS), ela está disponível para grupos mais suscetíveis às complicações 
da gripe: idosos, gestantes, puérperas (que deram à luz nos últimos 
45 dias), crianças maiores de seis meses e menores de cinco anos e 
pessoas com doenças crônicas e obesidade.

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde

Gidion e  
Verdes Mares

 
colaboradores responderam 

Índice de Satisfação (Índice de 
Felicidade no Trabalho) 

77%

8,2
Nota final

VMG 
Log

 
colaboradores responderam 

Índice de Satisfação (Índice de 
Felicidade no Trabalho) 

90%

8,8
Nota final

VMG 
Aires

 
colaboradores responderam 

Índice de Satisfação (Índice de 
Felicidade no Trabalho) 

72%

7,9
Nota final

Endereço: Rua Copacabana, 1308 • CEP 89211-380 • Joinville – SC 

TransNotícias Gidion e Verdes Mares • Envie comentários e sugestões para marketing@gidion.com.br. Coordenação: Departamento de Marketing. Tel. (47) 3802-21164 
Edição e produção: Logos Conexão e Conteúdo (3433-0666). Jornalista responsável: Simone Gehrke (DrT 6078/rS). Texto e edição: Dalires Somavilla.  
Fotografia: André Kopsch. Diagramação: Sketcher Studio Design.


