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Qualidade de vida

O ano de 2015 está batendo à porta. É hora de fazer o 
balanço de 2014 e estabelecer as metas para o ano novinho 
em folha que está chegando. Esperar não é a melhor forma 
de garantir a realização de sonhos. A dica é orquestrar o 
ritmo para conquistar as metas estabelecidas e comemorar 
mais um ano próspero.

Mãos talentosas
O clima de Natal “invadiu” a Gidion pelas mãos talentosas de 
esposas de dois colaboradores da Gidion. Marcinéia, esposa 
de Lorivaldo Bastos, instrutor operacional, tem levado o doce 
sabor do Natal nas bolachas que aprendeu a fazer com sua mãe 
e sua avó. Bastos resolveu compartilhar com os colegas os 
dotes da esposa e ela não parou mais de atender encomendas 
dos colegas e vizinhos. “As bolachas fazem parte da tradição 
natalina da família e é a primeira vez que faço para outras 
pessoas. Sinto-me feliz em compartilhar a tradição com as 
pessoas”, relata Marcinéia.
O talento de Olivia, esposa de Gerson Viertel, analista finan-
ceiro, já é conhecido na empresa. Não é o primeiro ano que 
seus artesanatos natalinos decoram o ambiente da empresa. 
Ela começou confeccionando capas de agendas e livros e não 
parou mais de criar. Há oito anos produz presépios e enfeites de 
Natal. “Todo ano gosto de fazer enfeites diferentes. No próximo, 
quero produzir árvores de Natal que aprendi em um curso que 
fiz recentemente”, projeta Olivia.

Boas Festas e 
Feliz Ano Novo!

Papai Noel nos ônibus

A exemplo dos anos anteriores, os ônibus do transporte coletivo de Joinville foram 

adesivados com motivos natalinos. São dois ônibus de Natal que atenderão linhas 

diferentes nos Terminais e Estações da Cidadania. Além da decoração especial e 

da presença do Papai Noel, os ônibus de Natal terão músicas natalinas para alegrar 

as pessoas que utilizam o transporte coletivo urbano. 

Flash Mob de Natal 
Neste ano, os ônibus natalinos tiveram uma programação especial graças ao 

projeto Flash Mob de Natal, desenvolvido numa parceria com a rádio Atlântida 

e a Doceria São José. Músicos das bandas Napkin e Bucket Effects, camuflados 

juntos aos passageiros, em um determinado momento do trajeto dos ônibus de 

Natal, iniciavam a execução de músicas natalinas, tornando a viagem mais alegre.

Natal nas mãos talentosas de Marcinéia e Olivia

Cesta de Natal

Os colaboradores, a exemplo dos anos 

anteriores, recebem a Cesta de Natal das 

empresas que integram o grupo.

Para Felipe Alves Firmino da Silva, 

técnico de segurança da VMG LOG de 

Cubatão, ter sucesso não é o mesmo 

que ter sorte. Quando alguém atinge 

seus objetivos é porque se dedicou 

muito e conseguiu colocar em prática 

todos os planos. “Estou muito feliz na 

empresa e para próximo ano  tenho ex-

pectativas na criação de novos projetos 

que influenciem no bom andamento da 

empresa, aumentando sua produtivida-

de. Quero continuar com novos cursos, 

fazer faculdade, para que eu possa ter 

um amplo conhecimento profissional”, 

projeta Felipe.

Depois de ter ficado um longo tempo 

sem estudar, Patrícia de Fátima 

Rodrigues, auxiliar administrativa da 

Verdes Mares, retornou aos bancos 

escolares e, em abril, conclui o curso 

técnico em logística. “Agora que a 

minha filha está com 8 anos, não quero 

parar de estudar. Minha meta para 

2015 é ingressar numa faculdade re-

lacionada ao mercado em que trabalho 

e recuperar o tempo que fiquei sem 

poder estudar”, programa Patrícia.

Robson de Oliveira Souza, assistente 

de supervisor da Gidion, tem pautado 

sua vida no planejamento. Casou, 

adquiriu casa e carro e para janeiro 

aguarda a chegada do seu primeiro 

filho. Na vida profissional também 

tem sido assim. “Ao concluir o curso 

de técnico em administração, procurei 

um trabalho na área e há 5 meses estou 

na Gidion. Como pretendo continuar 

nessa área, no próximo ano pretendo 

começar o curso superior de gestão de 

pessoas e estar apto a novas oportu-

nidades na empresa”, almeja Robson.

Giovani André Carlini, programador 

de materiais da VMG Aires, planeja 

para 2015 continuar crescendo junto 

com a empresa. Em seu balanço de 

2014, Giovani lembra a trajetória 

da empresa iniciada em 2013. “Em 

dois meses já tínhamos montado 48 

equipamentos exportados ao Peru e 

hoje já estamos certificados pela ISO 

9001:2008. Nossa meta é aumentar a 

produção de 15 a 20%. Teremos novos 

desafios com a ampliação do mercado, 

tanto interno como externo”, relata.



Promovidos/mudança de categoria

PesQuisa

*Colaboradores promovidos que passaram pela Escola de Motoristas

artigo

NOVEMBRO

Anderson Grun *
Angelica Maciel de Oliveira *
Augusto Alfredo Dietrich *
Daniel Alves Bastos de Mello
Daniel Batista dos Santos *
Fabio Demetrio
Gilberto Augusto Caseiro
Gilmar José Geraldo
José Orlando de Jesus Alves
Juscelito Dutka Justino *
Marcelo Ribeiro Franca
Marcio da Silva Fernandes
Marcio Luiz de Oliveira
Odair Sobrinho *
Wilson Barbosa *

Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Assistente de supervisor
Assistente de supervisor
Motorista veículo leve exec II
Motorista
Motorista

Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista
Motorista
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve

VERDES MARES

Elisabeth Hortência Teixeira
Ilson Luiz Gonçalves
Jhames Maycon dos Reis

Cobradora urbana
Cobrador urbano
Cobrador urbano

Cobradora rodoviária
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Satisfação do Fretamento
O serviço de fretamento da Gidion foi avaliado pelos representantes das empresas 

contratantes em 2014. A nota média de satisfação dos clientes do transporte co-

letivo de Joinville nos itens pesquisados foi de 8,6. Entre os itens pesquisados estão 

o trabalho dos motoristas, dos supervisores e gerentes, a facilidade de contato, 

os veículos e a segurança dos veículos. A pesquisa é realizada anualmente desde 

2002 para identificar o nível de satisfação dos clientes perante o responsável que o 

atende, além de apontar o índice de satisfação com a qualidade da frota e identificar 

sugestões de melhoria relativas ao serviço de fretamento.

Novos desafios em Joinville
O motorista José Orlando de Jesus Alves morava em São Luís (MA) e decidiu buscar 

novas oportunidades em Joinville, cidade que conheceu quando jogava futebol. Por 

indicação de um amigo que utiliza o serviço de Fretamento da Gidion, encaminhou seu 

currículo e foi contratado há 

cinco meses como motorista  

de veículo leve. 

A experiência na profissão 

o ajudou a ser promovido 

para dirigir ônibus maiores. 

“Estou gostando bastante 

da cidade e bem adaptado 

à empresa. Os colegas têm 

me ajudado e não tenho 

encontrado dificuldades.”

União para  
novas conquistas

A Copa do Mundo mudou a rotina das pessoas 
no primeiro semestre em 2014 e também das 
empresas. O processo eleitoral do segundo se-
mestre também foi inimaginável, com a morte 
do candidato Eduardo Campos e a reviravolta 
gerada com isso.

Independentemente dos fatos externos, a 
empresa manteve o foco para tocar seus 
processos e buscar alternativas para sanar as 
dificuldades geradas por eles. Houve ajustes 
para que isso trouxesse o menor impacto 
possível ao grupo, o que contou com a com-
preensão e comprometimento das equipes.

O ano também teve momentos de celebra-
ções e conquistas. As Festas Zero Acidente 
reuniram, pela primeira vez, mais de 500 
pessoas em cada uma delas. As histórias 
dos 40 anos dos motoristas José Hernaski 
e Patrício Emmerenciano Fi lho, dos 30 
anos de Paulo Wurges e de 25 anos, de 
Adilson José Bresinski, Claudio Roberto da 
Silva, Renato Luiz Gorges e Valmir Damião 
emocionaram os presentes nas festas.  
Os motoristas Hernaski e Patrício têm mais 
tempo de casa do que a atual administração, 
o que é uma honra para nós. Também vimos os 
relatos dos motoristas que completaram 10 e 
15 anos no Programa Zero Acidente e cons-
tatamos o número expressivo de motoristas 
Zero Acidente para uma cidade que cresce a 
cada dia, e tem seu trânsito cada vez mais 
difícil para trabalhar.

Os números também indicam que todos es-
tão cientes do seu papel e trabalhando para 
cumpri-lo. Temos muito a aprender e a união 
do grupo em suas diferentes áreas e equipes 
nos dá a certeza que será possível chegarmos 
às metas estabelecidas.

Agradecemos a dedicação dos colaboradores 
e desejamos que tenham um Feliz Natal e um 
Ano Novo repleto de conquistas.

Alcides Bertoli 
Diretor
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curtas

Profissional do mês

Crescendo junto com a empresa
A experiência de mais de 15 anos na profissão está propiciando a Moisés Pesqui, mecânico da VMG 

Aires, a tranquilidade para trabalhar se sentindo em casa. “Acompanhei o início das atividades da 

empresa, que está se estruturando e crescendo no ritmo do mercado. A estrutura permite que eu 

participe não só da produção, mas também com ideias na área de assistência técnica e de projetos, 

o que é bem estimulante”, destaca Moisés.

O reconhecimento e valorização do seu trabalho com a equipe da VMG Aires o deixam bastante 

satisfeito. “A minha contratação foi embasada no conhecimento que adquiri ao longo dos anos 

trabalhando nesta área. Faço questão de compartilhar com os colegas a minha experiência.”

Merecimento

Os motoristas que completaram 10 anos Zero 

Acidente desfrutaram de um final de semana no 

Hotel Vale das Hortências: Agadir Ramos, Carlos 

Ohf, Fabiano César Aguiar Kanczewski e Olívio Piaz.  

O prêmio foi concedido pela empresa durante a 

Festa Zero Acidente.

Fique ligado

O movimento no mês de dezembro é mais 

intenso, tanto no centro como nas lojas 

dos bairros, graças ao horário estendido 

do comércio para facilitar as compras de 

Natal. Esse movimento maior, principal-

mente à noite e finais de semana, exige 

que os motoristas tenham mais cuidado 

tanto no trânsito, com mais carros e pes-

soas circulando, quanto para estacionar 

os ônibus no centro.

Projeto Transitando 

Mais um ano de meta batida, o projeto Transitando chegou a 7.301 alunos do 4º ano 
do ensino fundamental de 131 escolas de Joinville e de Araquari em 2014, levando 
ensinamentos teóricos e práticos com o objetivo de educar as crianças para um trânsito 
mais humano e seguro e conscientizar sobre as vantagens do uso do transporte público 
para a sustentabilidade das cidades. 
As escolas de Araquari foram atendidas no período de férias da rede de ensino de Joinville.

Ganhadora
A estudante Emily da Rocha, da Escola Municipal Pauline Paruker, foi a ganhadora do sorteio 
mensal do Projeto Transitando realizado entre os estudantes que participaram do programa 
no mês de novembro e dezembro. 

Mobilidade Urbana 

A Gidion foi uma das patrocinadoras do Congresso Mobilidade Urbana 2020 promovido 
em Joinville pela VDI-Brasil, no dia 18 de novembro. O congresso debateu os caminhos do 
futuro para a mobilidade urbana. 

Treinamento com a MAN

Em novembro profissionais da área de Ma-

nutenção da Gidion participaram de treina-

mento na Unidade Móvel da MAN. O curso 

foi direcionado para o diagnóstico de falhas, 

conhecimento do produto, reparos de com-

ponentes periféricos e manutenção preven-

tiva dos veículos da frota com motor MAN.

Já em dezembro, uma equipe de 40 motoris-

tas participa do treinamento teórico e prático 

de Condução Econômica, com o objetivo de 

aprimorar a dirigibilidade, bem como a redu-

ção no consumo de combustível.

Atualização

Os motoristas da VMG LOG participaram do 

treinamento de atualização profissional, no dia 

6 de dezembro. Além de direção defensiva/

preventiva e econômica e legislação de trânsito, 

o curso enfocou diversos temas relacionados 

ao dia a dia dos profissionais.
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O serviço de fretamento da Gidion foi avaliado pelos representantes das empresas 

contratantes em 2014. A nota média de satisfação dos clientes do transporte co-

letivo de Joinville nos itens pesquisados foi de 8,6. Entre os itens pesquisados estão 

o trabalho dos motoristas, dos supervisores e gerentes, a facilidade de contato, 

os veículos e a segurança dos veículos. A pesquisa é realizada anualmente desde 

2002 para identificar o nível de satisfação dos clientes perante o responsável que o 

atende, além de apontar o índice de satisfação com a qualidade da frota e identificar 

sugestões de melhoria relativas ao serviço de fretamento.

Novos desafios em Joinville
O motorista José Orlando de Jesus Alves morava em São Luís (MA) e decidiu buscar 

novas oportunidades em Joinville, cidade que conheceu quando jogava futebol. Por 

indicação de um amigo que utiliza o serviço de Fretamento da Gidion, encaminhou seu 

currículo e foi contratado há 

cinco meses como motorista  

de veículo leve. 

A experiência na profissão 

o ajudou a ser promovido 

para dirigir ônibus maiores. 

“Estou gostando bastante 

da cidade e bem adaptado 

à empresa. Os colegas têm 

me ajudado e não tenho 

encontrado dificuldades.”

União para  
novas conquistas

A Copa do Mundo mudou a rotina das pessoas 
no primeiro semestre em 2014 e também das 
empresas. O processo eleitoral do segundo se-
mestre também foi inimaginável, com a morte 
do candidato Eduardo Campos e a reviravolta 
gerada com isso.

Independentemente dos fatos externos, a 
empresa manteve o foco para tocar seus 
processos e buscar alternativas para sanar as 
dificuldades geradas por eles. Houve ajustes 
para que isso trouxesse o menor impacto 
possível ao grupo, o que contou com a com-
preensão e comprometimento das equipes.

O ano também teve momentos de celebra-
ções e conquistas. As Festas Zero Acidente 
reuniram, pela primeira vez, mais de 500 
pessoas em cada uma delas. As histórias 
dos 40 anos dos motoristas José Hernaski 
e Patrício Emmerenciano Fi lho, dos 30 
anos de Paulo Wurges e de 25 anos, de 
Adilson José Bresinski, Claudio Roberto da 
Silva, Renato Luiz Gorges e Valmir Damião 
emocionaram os presentes nas festas.  
Os motoristas Hernaski e Patrício têm mais 
tempo de casa do que a atual administração, 
o que é uma honra para nós. Também vimos os 
relatos dos motoristas que completaram 10 e 
15 anos no Programa Zero Acidente e cons-
tatamos o número expressivo de motoristas 
Zero Acidente para uma cidade que cresce a 
cada dia, e tem seu trânsito cada vez mais 
difícil para trabalhar.

Os números também indicam que todos es-
tão cientes do seu papel e trabalhando para 
cumpri-lo. Temos muito a aprender e a união 
do grupo em suas diferentes áreas e equipes 
nos dá a certeza que será possível chegarmos 
às metas estabelecidas.
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A experiência de mais de 15 anos na profissão está propiciando a Moisés Pesqui, mecânico da VMG 

Aires, a tranquilidade para trabalhar se sentindo em casa. “Acompanhei o início das atividades da 

empresa, que está se estruturando e crescendo no ritmo do mercado. A estrutura permite que eu 

participe não só da produção, mas também com ideias na área de assistência técnica e de projetos, 

o que é bem estimulante”, destaca Moisés.

O reconhecimento e valorização do seu trabalho com a equipe da VMG Aires o deixam bastante 

satisfeito. “A minha contratação foi embasada no conhecimento que adquiri ao longo dos anos 

trabalhando nesta área. Faço questão de compartilhar com os colegas a minha experiência.”

Merecimento

Os motoristas que completaram 10 anos Zero 

Acidente desfrutaram de um final de semana no 

Hotel Vale das Hortências: Agadir Ramos, Carlos 

Ohf, Fabiano César Aguiar Kanczewski e Olívio Piaz.  

O prêmio foi concedido pela empresa durante a 

Festa Zero Acidente.
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dos bairros, graças ao horário estendido 

do comércio para facilitar as compras de 

Natal. Esse movimento maior, principal-
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que os motoristas tenham mais cuidado 

tanto no trânsito, com mais carros e pes-
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Mais um ano de meta batida, o projeto Transitando chegou a 7.301 alunos do 4º ano 
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para a sustentabilidade das cidades. 
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mensal do Projeto Transitando realizado entre os estudantes que participaram do programa 
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A Gidion foi uma das patrocinadoras do Congresso Mobilidade Urbana 2020 promovido 
em Joinville pela VDI-Brasil, no dia 18 de novembro. O congresso debateu os caminhos do 
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tas participa do treinamento teórico e prático 
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aprimorar a dirigibilidade, bem como a redu-
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Qualidade de vida

O ano de 2015 está batendo à porta. É hora de fazer o 
balanço de 2014 e estabelecer as metas para o ano novinho 
em folha que está chegando. Esperar não é a melhor forma 
de garantir a realização de sonhos. A dica é orquestrar o 
ritmo para conquistar as metas estabelecidas e comemorar 
mais um ano próspero.

Mãos talentosas
O clima de Natal “invadiu” a Gidion pelas mãos talentosas de 
esposas de dois colaboradores da Gidion. Marcinéia, esposa 
de Lorivaldo Bastos, instrutor operacional, tem levado o doce 
sabor do Natal nas bolachas que aprendeu a fazer com sua mãe 
e sua avó. Bastos resolveu compartilhar com os colegas os 
dotes da esposa e ela não parou mais de atender encomendas 
dos colegas e vizinhos. “As bolachas fazem parte da tradição 
natalina da família e é a primeira vez que faço para outras 
pessoas. Sinto-me feliz em compartilhar a tradição com as 
pessoas”, relata Marcinéia.
O talento de Olivia, esposa de Gerson Viertel, analista finan-
ceiro, já é conhecido na empresa. Não é o primeiro ano que 
seus artesanatos natalinos decoram o ambiente da empresa. 
Ela começou confeccionando capas de agendas e livros e não 
parou mais de criar. Há oito anos produz presépios e enfeites de 
Natal. “Todo ano gosto de fazer enfeites diferentes. No próximo, 
quero produzir árvores de Natal que aprendi em um curso que 
fiz recentemente”, projeta Olivia.

Boas Festas e 
Feliz Ano Novo!

Papai Noel nos ônibus

A exemplo dos anos anteriores, os ônibus do transporte coletivo de Joinville foram 

adesivados com motivos natalinos. São dois ônibus de Natal que atenderão linhas 

diferentes nos Terminais e Estações da Cidadania. Além da decoração especial e 

da presença do Papai Noel, os ônibus de Natal terão músicas natalinas para alegrar 

as pessoas que utilizam o transporte coletivo urbano. 

Flash Mob de Natal 
Neste ano, os ônibus natalinos tiveram uma programação especial graças ao 

projeto Flash Mob de Natal, desenvolvido numa parceria com a rádio Atlântida 

e a Doceria São José. Músicos das bandas Napkin e Bucket Effects, camuflados 

juntos aos passageiros, em um determinado momento do trajeto dos ônibus de 

Natal, iniciavam a execução de músicas natalinas, tornando a viagem mais alegre.

Natal nas mãos talentosas de Marcinéia e Olivia

Cesta de Natal

Os colaboradores, a exemplo dos anos 

anteriores, recebem a Cesta de Natal das 

empresas que integram o grupo.

Para Felipe Alves Firmino da Silva, 

técnico de segurança da VMG LOG de 

Cubatão, ter sucesso não é o mesmo 

que ter sorte. Quando alguém atinge 

seus objetivos é porque se dedicou 

muito e conseguiu colocar em prática 

todos os planos. “Estou muito feliz na 

empresa e para próximo ano  tenho ex-

pectativas na criação de novos projetos 

que influenciem no bom andamento da 

empresa, aumentando sua produtivida-

de. Quero continuar com novos cursos, 

fazer faculdade, para que eu possa ter 

um amplo conhecimento profissional”, 

projeta Felipe.

Depois de ter ficado um longo tempo 

sem estudar, Patrícia de Fátima 

Rodrigues, auxiliar administrativa da 

Verdes Mares, retornou aos bancos 

escolares e, em abril, conclui o curso 

técnico em logística. “Agora que a 

minha filha está com 8 anos, não quero 

parar de estudar. Minha meta para 

2015 é ingressar numa faculdade re-

lacionada ao mercado em que trabalho 

e recuperar o tempo que fiquei sem 

poder estudar”, programa Patrícia.

Robson de Oliveira Souza, assistente 

de supervisor da Gidion, tem pautado 

sua vida no planejamento. Casou, 

adquiriu casa e carro e para janeiro 

aguarda a chegada do seu primeiro 

filho. Na vida profissional também 

tem sido assim. “Ao concluir o curso 

de técnico em administração, procurei 

um trabalho na área e há 5 meses estou 

na Gidion. Como pretendo continuar 

nessa área, no próximo ano pretendo 

começar o curso superior de gestão de 

pessoas e estar apto a novas oportu-

nidades na empresa”, almeja Robson.

Giovani André Carlini, programador 

de materiais da VMG Aires, planeja 

para 2015 continuar crescendo junto 

com a empresa. Em seu balanço de 

2014, Giovani lembra a trajetória 

da empresa iniciada em 2013. “Em 

dois meses já tínhamos montado 48 

equipamentos exportados ao Peru e 

hoje já estamos certificados pela ISO 

9001:2008. Nossa meta é aumentar a 

produção de 15 a 20%. Teremos novos 

desafios com a ampliação do mercado, 

tanto interno como externo”, relata.




