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Comunidade

meio ambiente

Segurança

Qualidade

Os motoristas do Transporte Eficiente tiveram uma noite de homenagens e reconheci-

mento pelo bom atendimento prestado à comunidade. A solenidade especial aconteceu 

no dia 29 de outubro, quando foram também homenageados os 35 anos da RBS TV 

Joinville, os 30 anos do Centro de Educação Infantil Criança Feliz e José Pereira Sagaz, 

pela atuação e envolvimento no esporte e no JEC. A proposta de reconhecer o trabalho 

dos motoristas é de autoria do vereador Patrício Destro, na solenidade representado 

pelo colega Rodrigo Fachini. Segundo o vereador, o atendimento feito “com gentile-

za e delicadeza, garante tranquilidade e autonomia aos passageiros”. O gerente da 

Passebus, Nelson Stahelin, falou em nome da Gidion e da Transtusa, agradecendo aos 

vereadores e aos 31 profissionais que atuam no Transporte Eficiente, em especial aos 

27 motoristas das duas empresas, merecedores de todas as homenagens. 

Semana do Lixo Zero
A Gidion é uma das apoiadoras a Semana Lixo Zero, realizada de 1 a 9 de novembro, em 

Joinville, com mais de 30 eventos simultâneos em diversos locais da cidade. O objetivo é 

criar alternativas dinâmicas de 

conscientização sobre a gestão de 

resíduos. A empresa Termotécni-

ca, maior produtora e recicladora 

do EPS (popularmente conhecido 

como isopor®) do país, promoveu 

uma ação de informação e cons-

cientização nos terminais de ônibus 

Tupy, Centro, Norte e Itaum - entre 

os dias 3 e 7 de novembro. A Ter-

motécnica instalou PEVs (Pontos de 

Entrega Voluntária) para disseminar 

a reciclagem desse material. 

Motoristas da Gidion 
homenageados

• Adelino Luiz Correia

• Alexandro Laurindo

• Ailton Pericles Stolf

• Angelo da Luz

• Alasir Gomes

• Eduardo Cardoso

• Ivan Luis Uler

• Joel Nass Machado

• Joel Cidral Correa

• Oseas Ramos

• Paulo Sergio Furlaneto

• Saulo Padilha

• Wellinghton Correia

“Gosto muito do meu trabalho e sinto-me realizado ao receber a 

homenagem e o reconhecimento da comunidade. É um momento 

especial.” 

Joel Cidral Correa, motorista do Transporte Eficiente há 6 anos

“Não esperava a homenagem, é um incentivo a mais. Gosto 

bastante do meu trabalho e tenho a mesma alegria e prazer em 

realizá-lo todos os dias.” 

Ivan Luis Uler, motorista do Transporte Eficiente há 5 anos

Estudantes participam do 
Concurso Natal no Ônibus
As escolas que participaram do Projeto Transitando foram 

convidadas para o concurso de Natal no Ônibus. Estudantes 

de 21 escolas apresentaram 63 sugestões de desenhos, 

representando de forma mais evidente e original a magia do 

Natal e a mobilidade. O desenho da estudante Maria Luiza 

Nunes, da escola Estadual Profª Jandira D’Ávila foi o escolhido 

entre os 63 apresentados. A sua ilustração irá estampar o Cartão de Natal das empresas e 

todas as peças comemorativas relativas à data. A iniciativa, em sua quinta edição, objetiva 

envolver a sociedade como um todo, em especial, os estudantes. O concurso reconhece e 

premia os autores dos melhores desenhos, incentivando e valorizando a criatividade e a arte 

do estudante. Também chama a atenção da sociedade para a conscientização da mobilidade 

urbana e para a importância do transporte coletivo, contribuindo para o desenvolvimento da 

comunidade e proporcionando atividades culturais.

Escolhida a 
nova Cipa do Itaum
Leandro Caminski é o novo presidente da Cipa 

(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) 

Itaum. A eleição dos novos integrantes da Cipa 

foi realizada no dia 15 de outubro e a posse, dia 

14 de novembro.

Representantes da empresa
• Leandro Caminski – Presidente 
• Samurai C. Costa 
• Claudinei de Jesus Ristow
• Francine P. Vieira

Representantes dos empregados
• Viviane M. Fortunato
• Catarina A. R. dos Santos
• Agnaldo A. de Souza
• Fábio José Borgmann 

Auditoria da ISO 9001

O Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) da 

Gidion passou, em outubro, por auditoria pela 

Fundação Carlos Alberto Vanzolini e recebeu a 

recertificação. A auditoria verificou se os re-

quisitos relacionados aos serviços oferecidos 

pela empresa, incluindo melhorias e ações de 

prevenção, entre outros, estão sendo segui-

dos e cumpridos de forma eficaz, atendendo 

à proposta da norma ISO 9001:2008. 

A  G id ion  recebeu a  cer t i f i cação  ISO 

9001:2000 no ano de 2002 e, em novem-

bro de 2009, foi certificada na versão 2008 

(ISO 9001:2008).

VMG Aires certificada
A VMG Aires passou pela primeira auditoria para 

certificar o seu Sistema de Gestão da Qualidade 

(SGQ), também realizada pela Fundação Carlos 

Alberto Vanzolini. A auditoria foi um sucesso e a 

VMG Aires conquistou a certificação da norma 

ISO 9001:2008.

Vencedores
1º lugar – Maria Luiza 
Nunes – E. E. Professora 
Jandira D’Ávila

2º lugar – Eduardo 
Ittner Jr. – E. M. Alfredo 
Germano Hardt
3º lugar – Ana B. C. 
Amaral – E. M. Ver. 
Arigor Vogelsanger 

Diretores da Gidion, professora e 
pais da estudante Maria Luiza
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PromovidoS/mudança de Categoria

*Colaboradores promovidos que passaram pela Escola de Motoristas

artigo

Justa homenagem

É motivo de muito orgulho para o grupo a home-

nagem concedida pela Câmara de Vereadores aos 

motoristas do Transporte Eficiente. Sabemos do 

esforço e seriedade de todos os colaboradores que 

atuam nas empresas, mas receber o reconhecimento 

da comunidade de forma tão especial nos enche de 

alegria.  Temos ciência da importância do trabalho 

que é oferecido à comunidade e do profissionalismo 

e dedicação dos motoristas no atendimento das 

pessoas que transportam. Somos agradecidos pelo 

reconhecimento da comunidade ao trabalho e prin-

cipalmente agradecidos aos motoristas pela forma 

como o serviço é prestado. A empresa oferece aos 

motoristas treinamentos periódicos, proporcionando 

capacitação para o desempenho de suas atribuições 

profissionais. Temas como direção defensiva, atendi-

mento ao cliente, direitos da pessoa com deficiência, 

legislação e comportamento estão sempre presentes 

nos cursos de formação e de atualização promovidos.  

A comunidade também está ao nosso lado com a partici-

pação das escolas no concurso Natal no Ônibus. Impor-

tante a disseminação referente à mobilidade e o papel de 

cada um que o Projeto Transitando tem difundido junto 

aos estudantes. A mesma ideia de comprometimento 

está na Semana Lixo Zero, iniciativa apoiada pela Gidion, 

que tem como objetivo criar alternativas dinâmicas de 

conscientização sobre a gestão de resíduos. 

A Gidion renovou a recertificação do Sistema de Gestão 

da Qualidade e a VMG Aires conquistou a sua certifica-

ção na ISO 9001:2008 na primeira auditoria realizada. 

A diretoria agradece o entendimento e o comprome-

timento dos colaboradores de todas as empresas do 

grupo pelo desempenho do trabalho realizado.

Alcides Bertoli  
Diretor

CurtaS

orçamento

ProfiSSional do mêS

SETEMBRO

Anderson Dadalt
Angelo Paulo Goulart
Carla Glória da Cruz *
Claudio Teodomiro Wachholz
Hemmerson Sidinei Fryder *
Idalgo Galli *
Jossemar José de Almeida *
Luiz Fernando Custódio
Rosemeri Panasowicz
Samuel Albuquerque Maranhão *
Valmir Oliveira da Cunha *
William da Cunha Cordeiro

Controlador operacional
Analista de operações - RTI
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Supervisora de vendas
Motorista
Motorista
Analista de operações  
- urbano

Assistente de supervisor
Assistente de supervisor (ADM)
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Atendente de guichê
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Assistente de supervisor (ADM)

OUTUBRO

Adoniro Alberto Gonçalves Junior
Francisco de Assis da Cruz *
Gedelson Gabriel Ferreira
Juliana Roepke
Leandro Carlos Antenor *
Marcos Souza Leal *
Pedro Amancio *
Salezio José Grassi *

Motorista
Motorista
Motorista
Atendente de SAC
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista

Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Atendente de guichê (ADM)
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve

NOVEMBRO
VMG Log

GIDION

João Gonçalves *
Célio Pereira

Motorista VMG Log 
Motorista VMG Log 

Motorista Gidion
Motorista Verdes Mares

VERDES MARES

Patricia de Fatima Rodrigues Monitora Aux. Administrativo I

A atitude faz a diferença
José Mauricio Gonçalves é Motorista Zero Acidente há 13 anos, como comprova mostrando todos os certi-

ficados e jornais da empresa. Ser indicado como Profissional do Mês é motivo de alegria e orgulho. “A Verdes 

Mares é uma ótima empresa para se trabalhar. A equipe e o ambiente são muito bons, o desempenho depende 

da atitude de cada um”, comenta. Humilde nas suas colocações, José Maurício reconhece a importância das condições que a empresa oferece e o 

apoio que recebe da família, sempre ao seu lado. “É importante a gente também valorizar e agradecer à empresa e, acima de tudo, a Deus, que nos 

proporciona ficar todo esse tempo na empresa”, destaca o motorista.

Fique Ligado
É sempre bom lembrar o que determina o Artigo 
40 do Código Brasileiro de Trânsito sobre o uso de 
luzes nos veículos: não se deve usar o pisca alerta 
para dar a vez aos colegas da empresa nas saídas 
dos terminais, principalmente no Terminal Central.
Art. 40. O uso de luzes em veículo obedecerá às 
seguintes determinações:
V - O condutor utilizará o pisca-alerta nas se-
guintes situações:
a) em imobilizações ou situações de emergência;
b) quando a regulamentação da via assim o  
determinar.

Ônibus de Natal 
A Gidion e a Transtusa entram no clima de Natal com 
ônibus decorados com imagens natalinas. Além da 
decoração especial, terão a presença do Papai Noel 
e músicas natalinas para alegrar as pessoas que 
utilizam o transporte coletivo urbano. 
Os ônibus de Natal atenderão a cada dia uma linha 
diferente nos Terminais e Estações das regiões Norte 
e Sul da cidade. As pessoas podem conferir as linhas 
e itinerários que terão a presença do Papai Noel 
ligando para o SAC – Serviço de Atendimento ao 
Cliente – das empresas, no número 0800 47 5001. 

Profissionais da Gidion participaram 
de um treinamento nos dias 5 e 6 
de novembro na Unidade Móvel de 
Treinamento da Mann. Com carga 
horária de 24 horas, o curso foi 
direcionado para o diagnóstico de 
falhas, conhecimento do produto, 
reparos de componentes periféri-
cos e manutenção preventiva dos 
veículos da frota com motor Mann.

Reconhecimento e novas oportunidades

Muito se fala, nos relatos dos entrevistados nessa coluna, que as empresas do grupo 

oferecem oportunidades nas mais diferentes áreas, independente da função. Com 

a ampliação do grupo, surgem novas possibilidades, comprovando mais uma vez os 

relatos dos colaboradores. Em novembro, dois motoristas de ônibus passaram 

para motorista da VMG Log. João Gonçalves, da Gidion e Célio Pereira, da Verdes 

Mares. João lembra que começou na Gidion como auxiliar de limpeza, passou a 

manobrista, frequentou a Escola de Motoristas para estar habilitado a assumir 

a função de motorista de ônibus. Agora, na VMG Log, passará por treinamen-

tos específicos para dirigir carreta. “A experiência como motorista de ônibus 

conta bastante, mas é importante termos os treinamentos, assim como os de 

reciclagens que fazemos no retorno de férias. Estou realizando um sonho, mas 

depende de cada um seguir em frente, na busca de seus objetivos.” A história de 

Célio é diferente. Quando ingressou na Verdes Mares, já tinha experiência com 

caminhão e como motorista de ônibus pela atuação na Gidion, em um período 

anterior. “Retornei porque a Gidion é a melhor empresa em que já trabalhei e 

sabia que teria oportunidades no grupo. Estou muito contente. Aqui sinto-me 

em casa. A empresa oferece oportunidades e reconhece o bom desempenho.” 

Calendário de pagamentos 
Como acontece todos os anos, o calendário de pagamentos tem mudança em razão do pagamento do 13º salário. 

Por isso é necessário ficar atento para não sair do orçamento. Programe seus pagamentos e compras e mantenha 

seu orçamento em dia para começar bem o próximo ano.

Os colaboradores 
que foram admitidos 
após 16 de julho 
terão as suas parcelas 
de 13º salário 
complementadas com 
adiantamento salarial, 
limitando-se aos 40% 
do salário.

O calendário vale para as 4 empresas: Gidion, Verdes Mares, VMG Log e VMG Aires.
20/11/2014 - Adiantamento de 50% do 13º salário (1ª parcela)
05/12/2014 - Pagamento integral do salário de novembro/2014
18/12/2014 - Pagamento da 2ª parcela do 13º salário e entrega da Cesta Natalina
07/01/2015 - Pagamento integral do salário de Dezembro/2014

Projeto 
Transitando 
O estudante Eduardo Casa-
rim, da Escola Municipal Pro-
fessora Eladir Skibinski, foi o 
ganhador do sorteio mensal 
do Projeto Transitando reali-
zado entre os estudantes que 
participaram do programa no 
mês de setembro.
Já o aluno Nathan de Brito Sell (ao lado do irmão), da Escola Municipal Dep. Lauro 
Carneiro de Loyola, foi o ganhador de outubro.

Unidade móvel de Treinamento-Mann

2
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Comunidade

meio ambiente

Segurança

Qualidade

Os motoristas do Transporte Eficiente tiveram uma noite de homenagens e reconheci-

mento pelo bom atendimento prestado à comunidade. A solenidade especial aconteceu 

no dia 29 de outubro, quando foram também homenageados os 35 anos da RBS TV 

Joinville, os 30 anos do Centro de Educação Infantil Criança Feliz e José Pereira Sagaz, 

pela atuação e envolvimento no esporte e no JEC. A proposta de reconhecer o trabalho 

dos motoristas é de autoria do vereador Patrício Destro, na solenidade representado 

pelo colega Rodrigo Fachini. Segundo o vereador, o atendimento feito “com gentile-

za e delicadeza, garante tranquilidade e autonomia aos passageiros”. O gerente da 

Passebus, Nelson Stahelin, falou em nome da Gidion e da Transtusa, agradecendo aos 

vereadores e aos 31 profissionais que atuam no Transporte Eficiente, em especial aos 

27 motoristas das duas empresas, merecedores de todas as homenagens. 

Semana do Lixo Zero
A Gidion é uma das apoiadoras a Semana Lixo Zero, realizada de 1 a 9 de novembro, em 

Joinville, com mais de 30 eventos simultâneos em diversos locais da cidade. O objetivo é 

criar alternativas dinâmicas de 

conscientização sobre a gestão de 

resíduos. A empresa Termotécni-

ca, maior produtora e recicladora 

do EPS (popularmente conhecido 

como isopor®) do país, promoveu 

uma ação de informação e cons-

cientização nos terminais de ônibus 

Tupy, Centro, Norte e Itaum - entre 

os dias 3 e 7 de novembro. A Ter-

motécnica instalou PEVs (Pontos de 

Entrega Voluntária) para disseminar 

a reciclagem desse material. 

Motoristas da Gidion 
homenageados

• Adelino Luiz Correia

• Alexandro Laurindo

• Ailton Pericles Stolf

• Angelo da Luz

• Alasir Gomes

• Eduardo Cardoso

• Ivan Luis Uler

• Joel Nass Machado

• Joel Cidral Correa

• Oseas Ramos

• Paulo Sergio Furlaneto

• Saulo Padilha

• Wellinghton Correia

“Gosto muito do meu trabalho e sinto-me realizado ao receber a 

homenagem e o reconhecimento da comunidade. É um momento 

especial.” 

Joel Cidral Correa, motorista do Transporte Eficiente há 6 anos

“Não esperava a homenagem, é um incentivo a mais. Gosto 

bastante do meu trabalho e tenho a mesma alegria e prazer em 

realizá-lo todos os dias.” 

Ivan Luis Uler, motorista do Transporte Eficiente há 5 anos

Estudantes participam do 
Concurso Natal no Ônibus
As escolas que participaram do Projeto Transitando foram 

convidadas para o concurso de Natal no Ônibus. Estudantes 

de 21 escolas apresentaram 63 sugestões de desenhos, 

representando de forma mais evidente e original a magia do 

Natal e a mobilidade. O desenho da estudante Maria Luiza 

Nunes, da escola Estadual Profª Jandira D’Ávila foi o escolhido 

entre os 63 apresentados. A sua ilustração irá estampar o Cartão de Natal das empresas e 

todas as peças comemorativas relativas à data. A iniciativa, em sua quinta edição, objetiva 

envolver a sociedade como um todo, em especial, os estudantes. O concurso reconhece e 

premia os autores dos melhores desenhos, incentivando e valorizando a criatividade e a arte 

do estudante. Também chama a atenção da sociedade para a conscientização da mobilidade 

urbana e para a importância do transporte coletivo, contribuindo para o desenvolvimento da 

comunidade e proporcionando atividades culturais.

Escolhida a 
nova Cipa do Itaum
Leandro Caminski é o novo presidente da Cipa 

(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) 

Itaum. A eleição dos novos integrantes da Cipa 

foi realizada no dia 15 de outubro e a posse, dia 

14 de novembro.

Representantes da empresa
• Leandro Caminski – Presidente 
• Samurai C. Costa 
• Claudinei de Jesus Ristow
• Francine P. Vieira

Representantes dos empregados
• Viviane M. Fortunato
• Catarina A. R. dos Santos
• Agnaldo A. de Souza
• Fábio José Borgmann 

Auditoria da ISO 9001

O Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) da 

Gidion passou, em outubro, por auditoria pela 

Fundação Carlos Alberto Vanzolini e recebeu a 

recertificação. A auditoria verificou se os re-

quisitos relacionados aos serviços oferecidos 

pela empresa, incluindo melhorias e ações de 

prevenção, entre outros, estão sendo segui-

dos e cumpridos de forma eficaz, atendendo 

à proposta da norma ISO 9001:2008. 

A  G id ion  recebeu a  cer t i f i cação  ISO 

9001:2000 no ano de 2002 e, em novem-

bro de 2009, foi certificada na versão 2008 

(ISO 9001:2008).

VMG Aires certificada
A VMG Aires passou pela primeira auditoria para 

certificar o seu Sistema de Gestão da Qualidade 

(SGQ), também realizada pela Fundação Carlos 

Alberto Vanzolini. A auditoria foi um sucesso e a 

VMG Aires conquistou a certificação da norma 

ISO 9001:2008.

Vencedores
1º lugar – Maria Luiza 
Nunes – E. E. Professora 
Jandira D’Ávila

2º lugar – Eduardo 
Ittner Jr. – E. M. Alfredo 
Germano Hardt
3º lugar – Ana B. C. 
Amaral – E. M. Ver. 
Arigor Vogelsanger 

Diretores da Gidion, professora e 
pais da estudante Maria Luiza


