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Nova modalidade pode ser  
integrada ao transporte coletivo

Desde fevereiro Joinville conta com locação de bicicletas e 
patinetes elétricos por minuto no centro da cidade. GoMoov é 
um serviço para compartilhamento e aluguel de equipamentos 
movidos a energia limpa e que, em alguns casos, pode estar 
conectado ao transporte coletivo urbano, no qual o usuário 
poderá finalizar ou começar a sua jornada de mobilidade. Com 
o compartilhamento dos meios de transporte deste tipo, haverá 
redução do fluxo de veículos nas ruas e, consequentemente, 
mais qualidade de vida.

A GoMoov é um serviço da startup de mobilidade AllMobility, 
vertical da aceleradora AllTech Lab, sediada no Ágora Tech 
Park, em Joinville. São pelo menos 100 veículos elétricos para 

aluguel por minuto em Joinville e outros 70 em Jaraguá do 
Sul, na fase inicial. Inicialmente serão duas opções de modais: 
bicicleta elétrica e patinete elétrico.  A cobrança será pelo tempo 
utilizado, com R$ 1,00 para o primeiro minuto e, após, R$ 0,50 
o minuto, em média, variando conforme a opção escolhida e 
sem tarifa de desbloqueio. O pagamento é feito com cartão de 
crédito, via aplicativo.

Para localizar um dos veículos, o usuário acessa o aplicativo, 
identifica a opção mais próxima e pronto. Basta destravar o 
equipamento. A devolução pode ser feita em qualquer local 
da cidade que apareça no app, não sendo possível encerrar a 
corrida fora desses espaços credenciados.
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Novas 
opções para 
agilizar os 
deslocamentos

O transporte coletivo urbano 
continua circulando com 50% 
de sua capacidade nominal. 
Estamos trabalhando para que 
todos os passageiros sejam 
transportados com segurança, 
seguindo as regras sanitárias 
estabelecidas pelo governo. 
Sempre que há necessidade, são 
colocados novos carros para que 
ninguém fique sem transporte e 
as regras sejam cumpridas.

Para dar mais agilidade aos 
deslocamentos para os bairros 
e diminuir o número de passa-
geiros no Terminal Central, im-
plantamos as Linhas Expressas. 
Elas l igam o Terminal Norte 
aos terminais Itaum e Tupy e 
vice-versa, sem passar pelo 
Terminal Central e a linha Sul/ 
Iririú, liga a zona Sul ao Iririú sem 
passar pelos terminais Central e 
Norte, buscando reduzir aglo-
merações nos horários de pico.

Como é sabido, o custo da 
operação do sistema é pago 
pelo cliente através da tarifa. 
Entretanto, essa conta não 
fecha: o custo para fazer rodar 
os 240 ônibus em circulação 
atualmente,  é maior que a 
receita gerada por eles, com 
apenas 50% de ocupação. É um 
desequilíbrio insustentável em 
médio prazo.

Retomamos as aulas da Escola 
de Motorista visando capacitar 
profissionais interessa dos em 
atuar na profissão de motorista. 

Nesta edição do jornal, te-
mos ainda uma matéria sobre o 
serviço para compartilhamento 
de equipamentos movidos a 
energia limpa e que pode estar 
conectado ao transporte coleti-
vo urbano. O compartilhamento 
desses meios de transporte 
deve reduzir o fluxo de veículos 
nas ruas e, consequentemente, 
proporcionar mais qualidade 
de vida.

Gilmar Léo Kalckmann
Diretor Geral

Artigo Promovidos

CARGO ATUAL
Marcos Gavasse da Silva 

CARGO ANTERIOR
Auxiliar de mecânico Mecânico

FEVEREIRO
GIDION

CARGO ATUAL
Adolar de Mello 

Carlos Alberto Stainsack 

Cesar Luis Daumann 

Edson Valdir Reinert 

Everaldo Boeiras da Silva 

Guilherme Renan Bohr 

Iago de Souza 

Jonas da Silva 

Paulo Matos 

Rodrigo João Manoel Domingos 

CARGO ANTERIOR
Assistente de Supervisor

Motorista

Eletricista II

Motorista

Controlador operacional

Planejador de manutenção

Eletricista I 

Motorista 

Motorista

Motorista

Motorista

Motorista veículo leve

Eletricista I

Motorista veículo leve

Assistente de supervisor 

Auxiliar administrativo

Auxiliar de eletricista

Motorista veículo leve

Motorista veículo leve

Motorista veículo leve

MARÇO
GIDION

Homenagem
Moacir Bogo, integrante do Conselho Administrativo 

da Gidion, recebeu homenagem da Assembleia Legis-
lativa do Estado (Alesc) como ex-presidente da ACIJ 
– Associação Empresarial de Joinville. A sessão solene 
da Alesc foi realizada em Joinville para celebrar os 110 
anos da ACIJ dedicados ao desenvolvimento econômico 
e social. Bogo presidiu a entidade entre 2001 e 2003.

Participaram do evento a vice-governadora Daniela 
Reinehr, representando o Governo do Estado, o prefeito 
Adriano Silva, deputados, secretários estaduais e muni-
cipais e vereadores, entre outras autoridades. 

Reconhecimento e promoção merecidos
Cesar Luis Daumann foi promovido de eletricista I para ele-

tricista II, com mérito. Sua atuação na Manutenção do Itaum é 
motivo de elogios pelos gestores. Feliz e motivado com o reco-
nhecimento da empresa, Cesar diz que o trabalho é resultado 
de toda a sua equipe. “É muito bom ter o trabalho reconhecido. 
Tenho muito orgulho de estar na Gidion, uma empresa muito boa 
para trabalhar e as lideranças são atenciosas. As atividades são 
realizadas com rapidez porque existe parceria entre os setores, 
cada um faz a sua parte”, argumenta.

Há mais de cinco anos na Gidion e com uma vasta experiência 
em ônibus, Cesar ressalta que está sempre aprendendo, tanto 
com os colegas como com as novas tecnologias implementadas 
nos veículos.

A Gidion e a Verdes Mares realizaram no mês de abril a eleição para a escolha de novos integrantes das CIPAs 
(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), gestão 2021/2022.

CIPA Matriz – Titulares: Eurides W. de Lima, Augustinho Hoepers, Augusto Giugno e Anderson Baade. 
Suplentes: Adelina da Silva Santos, Willian da C. Cordeiro, Michele Diane S. Pereira e William Ribeiro da Silva.

CIPA Itaum – Titulares: Victor Fonseca e Sergio A. Bertusso. Suplentes: Marcio Vidal Furtado e  
Raul S. Figueiredo.

CIPA Verdes Mares – Titulares: Colbert de Lima e Cleberson Pitz. Suplentes: Wanderlei Francischetti e 
Beatriz Marangoni.

segurAnçA

CIPAs elegem novos integrantes
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ProfissionAl destAque 

ProfissionAlizAção

Motorista recebe homenagem em shopping
Com o tema Mulheres Essenciais, o  

Shopping Mueller promoveu a 7ª edição da 
Exposição Fases e Faces com mulheres essen-
ciais no combate ao coronavírus em Joinville. 
A motorista Kátia Krehnke Garcia participou 
da exposição, representando as mulheres 
que trabalham no transporte coletivo, que 
continuaram suas atividades profissionais du-
rante a pandemia. Na exposição, as mulheres 
convidadas relataram suas histórias.

Kátia conta que no começo da pandemia 
ficou um pouco apreensiva, mas todos os 

cuidados foram tomados pela Gidion para sua 
segurança e dos passageiros.

“Participar da exposição foi muito gra-
tificante, uma experiência nova, linda. Ser 
reconhecida não tem preço, poder repre-
sentar tantas mulheres essenciais é ímpar. 
O sentimento é de gratidão”, comenta Kátia, 
motorista na Gidion há oito anos. Ela conta 
que assim que foram divulgadas as fotos e o 
vídeo recebeu muitos elogios.

A exposição foi realizada de 8 a 31 de 
março.

Nova agência 
da Verdes 
Mares 
A Verdes Mares 
em Araquari está 
em novo endere-
ço. Agora o aten-
dimento está sen-
do feito na Rod. BR 
280 nº 5065, Km 
27, em frente ao 
Instituto Federal 
Catarinense – IFC.

oPerAção

Um grupo de 12 pessoas parti-
cipou da primeira turma da Escola 
de Motoristas de 2021, com aulas 
teóricas (20 horas/aula) e práticas 
(de 8 a 16 horas/aula). As pessoas 
interessadas na formação de moto-
rista devem ter carteira de habilita-
ção categoria D e encaminhar seu 
currículo à Passebus.

A Gidion começou a formação de 
motoristas na empresa em 2008. 

Gidion incentiva formação de motoristas

Com o formato de escola, o projeto 
possibilita aos participantes maior 
conhecimento sobre a empresa, 
noções de cidadania, relações in-
terpessoais, comunicação, trabalho 
em equipe, atendimento ao cliente 
e qualidade de vida, além do apri-
moramento prático da habilidade de 
dirigir, com base na direção defensi-
va/preventiva, direção econômica e 
legislação de trânsito.

HomenAgem

As mulheres que trabalham na Gidion, Verdes Mares, 
VMGLog e VMG Aires foram surpreendidas no Dia da 
Mulher com um mimo entregue para marcar a data e 
representar o reconhecimento das empresas.

Dia da Mulher

Novas linhas no transporte coletivo
Três novas linhas entraram em operação: as Linhas Expressas. Elas ligam o 

Terminal Norte aos terminais Itaum e Tupy e vice-versa, sem passar pelo Termi-
nal Central e a linha Sul/ Iririú, liga a zona Sul ao Iririú sem passar pelos terminais 
Central e Norte.  O objetivo é dar mais agilidade aos deslocamentos para os bairros 
e diminuir o número de passageiros no Terminal Central. 

As Linhas Expressas
Linha 6000 Norte/Itaum Expressa

Linha 6001 Norte/Tupy Expressa

Linha 6003 Sul/Iririú Expressa
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gestão dA quAlidAde
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Mantida a certificação da 
qualidade

A Gidion obteve mais uma vez a recomendação da recertificação 
pelos profissionais da Fundação Carlos Alberto Vanzolini que auditaram 
o Sistema de Gestão Ambiental SGA, ISO 14001 e o Sistema de Gestão 
da Qualidade, ISO 9001 na versão 2015. A recertificação, de acordo 
com o diretor geral Gilmar Léo Kalckmann, se deve ao esforço da Gidion 
na manutenção e aperfeiçoamento das práticas de gestão e as ações 
para cumprimento e revisão dos processos, atendimento aos requisitos 
aplicáveis, prevenção e redução de impactos ambientais. “A certificação é 
uma ferramenta fundamental para as empresas que querem destaque no 
mercado e para criar um grande diferencial competitivo”, destaca Gilmar.

Os números de focos e de casos de dengue em Joinville são preocupantes. 
Desde o começo do ano foram mais de quatro mil focos positivos e 655 casos 
de dengue confirmados. O mosquito Aedes aegypti é transmissor de doenças 
como dengue, zika vírus, febre chikungunya e febre amarela.

Cada um pode fazer a sua parte para evitar objetos com água limpa e parada.

fique ligAdo

sAúde

Novo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) 
está valendo

As mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) entraram em vigor dia 
12 de abril. Os motoristas devem ficar atentos aos novos prazos de renovação 
da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Sobre a pontuação, a lei agora estabelece uma gradação de 20, 30 ou 40 
pontos em 12 meses conforme haja infrações gravíssimas ou não. 

Os condutores que exercem atividades remuneradas terão seu documento 
suspenso com 40 pontos, independentemente da natureza das infrações. 

Essa regra atinge motoristas de ônibus ou caminhões, taxistas, motoristas 
de aplicativo ou mototaxistas. Se esses condutores participarem de curso 
preventivo de reciclagem ao atingir 30 pontos, em 12 meses, toda a pon-
tuação será zerada. 

Elimine criadouros de mosquitos

Fique alerta!
• Guarde pneus velhos e outros objetos que possam acumular água em locais 

secos e abrigados da chuva. 
• Mantenha os ralos vedados e desentupidos.
• Conserve a caixa d’água com a tampa completamente vedada e cubra o 

‘ladrão’ com tela. 
• Retire a água acumulada da laje.
• Coloque latas, tampas de garrafas, cascas de ovos e outras embalagens va-

zias em sacos plásticos bem fechados antes de descartá-los. Mantenha-os 
fora do alcance de animais até o recolhimento.

• Lave, com escova, os potes de comida e de água dos animais uma vez por 
semana, no mínimo.

• Mantenha as calhas para água da chuva desentupidas.
• Evite usar pratos nos vasos de plantas. Se usar, coloque areia até a borda.
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