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Reconhecimento

SuStentabilidade SeguRança

SeguRança

Com a palestra “Uma história de peso”, Osmar Santos abriu a Sipatran (Se-
mana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho e de Trânsito), motivando 
os colaboradores a cuidarem de si. “O maior patrimônio que temos é o nosso 
corpo. A atividade física é essencial para manter a saúde.”, relatou.
O diretor da Gidion Alcides Bertoli destacou que é possível encontrar um tempo 
e incluir a atividade física na rotina. “É importante refletirmos e tentarmos 
mudar nossas atitudes, precisamos deste esforço. Devemos procurar ter corpo 
sadio e mente forte para os desafios do dia a dia.”
A Sipatran foi realizada de 21 a 25 de setembro, com palestras e ações na 
Gidion e na Verdes Mares focados na segurança e na saúde das pessoas. 

Sipatran debate a saúde

Reconhecimento, homenagem, integração e muita alegria. Estes 
são os ingredientes principais das Festas Zero Acidente realizadas 
anualmente em setembro pelo Grupo Gidion. Os motoristas 
Zero Acidente e colaboradores que completam Tempo de Casa 
e que atingem os critérios do Profissional Nota 10 recebem as 
homenagens.
Até chegar os dias das festas, tem muito a ser feito e começa um ano 
antes, com a divulgação das regras dos programas. Para que tudo 
saia conforme planejado, as empresas contam com uma equipe que 
trabalha na organização e execução das festas. O grupo é liderado 
por Michele Schneider, coordenadora da qualidade, desde 2009.
Para o sucesso dos eventos, cada detalhe é importante. “Além do 
trabalho da equipe, contamos com a colaboração dos supervisores 
e encarregados que conversam com os convidados, esclarecendo as 
dúvidas e motivando-os a comparecer. O resultado é positivo quando 
vemos a emoção e o sorriso dos participantes”, observa Michele, que 
se sente realizada no final de cada festa.
Arno de Mira Runchi, supervisor de negócios, integra a comissão 
organizadora pelo quarto ano. “Sinto-me realizado ao ver a satisfação 
das pessoas durante as homenagens e comemorações e saber que 
contribuí para que isso acontecesse”, explica Arno.

 Opinião de quem foi
 
“Amei a festa. Vou continuar trabalhando com o máximo de empenho para 
estar lá novamente em 2016. A empresa está de parabéns por proporcionar 
este momento e reconhecer o mérito dos funcionários.”
Angélica Maciel de Oliveira, motorista da Gidion

“A festa é show. É o quarto ano em que participo. É uma ótima oportunidade 
de integração com os colegas. Gostamos muito do baile que é promovido 
após as homenagens.”
Mario Sérgio de Oliveira, motorista da Verdes Mares

Comissão organizadora
 
Adilson Arndt
Arno de Mira Runchi
Edna Correia
Elfi Birckholz
Jacson Nienkotter
Jean Muriel Antunes de Lima
Michele Schneider
Osmar Antonio Schio
Patrícia Karina dos Santos
William da Cunha Cordeiro

Pioneiras na condução de ônibus
Em 2006 ingressaram na Gi-
dion quatro motoristas mu-
lheres, começando um novo 
formato de oportunidades. As 
pioneiras, com profissionalismo 
e competência, quebraram um 
tabu, já que apenas homens 
eram contratados como moto-
rista. Hoje o quadro conta com 
24 mulheres nesta função.

Entre elas estão Salvatina Macalossi de Oliveira e Arlete Vieira, 
contratadas naquele ano. Duas mulheres que realizaram o sonho de dirigir 
ônibus e hoje se sentem felizes no exercício da profissão.
Salvatina lembra que no começo foi necessário superar o preconceito que 

Eleita nova Cipa Itaum
A Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) Itaum está com 
nova diretoria eleita nos dias 8 e 9 de outubro. Os novos cipeiros já 
passaram pelo treinamento e serão empossados no dia 9 de novembro.
Os representantes da empresa são: Ítalo Stedile (presidente), Sérgio 
Antônio Bertursso, Júlio César Santana Gobbi e César Fernando Agos-
tini. Os cipeiros elitos pelos colaboradores são: Mateus Gomercino 
da Silva (vice-presidente), Eurides W. de Lima , Eliezer S. Lemen  e 
Márcio da S. Fernandes

Gidion na Semana do Lixo Zero
A Gidion é uma das apoiadoras da Semana do Lixo Zero Joinville, promovida de 
23 a 31 de outubro. No dia 29, a empresa abriu suas portas para a visita técnica 
Reuso da Água, apresentando aos participantes o sistema de reaproveitamento 
de água da chuva, que permite lavar a frota de ônibus. O projeto representa 80% 
da demanda das lavações de ônibus.
O principal objetivo do evento é promover o conceito Lixo Zero e criar alterna-
tivas dinâmicas de conscientização e gestão sobre os resíduos gerados a fim de 
tornar Joinville uma cidade mais sustentável e consciente, garantindo os recursos 
naturais para as próximas gerações.

havia, mas isso não a intimidou. “No 
ano seguinte passei para o fretamento 
da Vega, onde atuo até agora. Só tenho 
a agradecer à empresa, principalmente 
pelo apoio recebido durante minha 
licença de saúde e por poder voltar na 
mesma linha”, conta Salvatina, que ficou 
afastada durante um ano por problemas 
de saúde.
Para Arlete a maior dificuldade foi a 
falta de experiência. “Sempre quis ser 
motorista de ônibus, quando surgiu a oportunidade, fiz o teste e estou 
aqui, muito feliz e realizada. Atualmente está maravilhoso, todos nos 
tratam com respeito, temos uma ótima convivência com os colegas 
e com os passageiros”, destaca Arlete.

“Estou num momento de mudança, 
incluindo a atividade física regular. A 
palestra foi motivadora e um estímulo 
a mais para eu continuar firme no meu 
propósito.”Franciele Mari do Nasci-
mento da Maia, assistente administra-
tiva de pessoal

“A história de Osmar é um exemplo que 
qualquer pessoa pode mudar e adotar 
hábitos melhores para a saúde. A qualidade 
de vida conquistada hoje vai se refletir lá na 
frente, nas atividades profissionais e pes-
soais. Quero ler o livro que nos foi presen-
teado para ganhar mais inspiração.”Jean 
Muriel Antunes de Lima, assistente de 
segurança patrimonial

Um ano de trabalho na preparação 
das festas Zero Acidente



Um novo cargo, novos desafios
Uma nova fase profissional começou para Cleberson Renato Pitz com a promo-
ção de motorista rodoviário para controlador 
operacional da Verdes Mares. A começar 
pela rotina de trabalho. A seu favor está a 
experiência de 10 anos de casa que pas-
sou pela função de cobrador e emissor de 
passagem. “Neste tempo acompanhei os 
processos e agora estou me adaptando na 
função, participando dos processos com a 
visão de gestor e líder de equipe”, explica.
A responsabilidade aumentou e Cleberson 
está ciente de que é necessário estar pre-
parado para novos desafios. “No próximo 
ano pretendo voltar a estudar e devo 
fazer uma graduação na área de logística”, 

projeta.

Treinamentos
Profissionais das equipes de Manutenção receberam treinamentos sobre 

embreagem e sistema de freio pneumático.

Os motoristas que dirigem os veículos V-Tronic receberam treinamento 

técnico sobre este modelo, com o objetivo de aprimorar a dirigibilidade, 

obtendo a redução no consumo de combustível e evitando o desgaste 

prematuro de peças.
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Economia atual exige nova 
postura
O momento atual da economia brasileira está levando as pessoas
a mudar seus hábitos. O orçamento familiar precisa ser refeito,
planejando com mais cuidado antes de investir. A redução
de gastos passa pela economia e uso racional de recursos básicos
como água, energia elétrica e alimentos, evitando qualquer 
desperdício.
A indústria, comércio e serviços sentem essas mudanças, e as 
empresas, como em nossa casa, têm de se adequar ao novo 
momento. É preciso fazer mais com os recursos disponíveis, 
revisar os processos, partindo de um planejamento que ainda 
não havia sido pensado.
A consciência dos profissionais das empresas é essencial para 
que elas possam se manter sólidas, com resultados positivos e 
sem perder a qualidade nos serviços ou produtos oferecidos.
No grupo Gidion não é diferente. Os reflexos da economia se
apresentam e exigem ações que promovam os resultados 
pretendidos com conhecimento, criatividade. Conversar mais, 
integrar os setores, analisar cada situação e propor novas ideias 
virou constante na organização.
Esta também foi uma missão dada à comissão organizadora das
festas Zero Acidente e alcançada com sucesso, só para dar um
exemplo. Foi possível promover reconhecimento e homenagens
aos colaboradores com menos recursos, mas com o mesmo
sucesso e satisfação dos participantes.
Contamos com o comprometimento e iniciativa de todos. A
empresa continua investindo na formação e promoção dos
profissionais. Repensar os processos e atitudes é necessário, 
mas sem perder o foco na qualidade dos serviços, comprovada 
na recertificação do Sistema de Gestão da Qualidade da Gidion 
e VMG Aires, concedida pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini 
após as auditorias em outubro.

Alcides Bertoli

Diretor

PRomovidoS/mudança de categoRia

AGOSTO

SETEMBRO

Agnaldo D. Luchtenberg

Roseni Alves

Israel Cardozo

Osni Lorrenzzetti

Renan Tavares dos Santos

Valdimar Ferreira Miranda

Líder de manutenção

Controlador operacional

Mecânico

Auxiliar de compras

Auxiliar de mecânico

Auxiliar de mecânico

Mecânico

Assistente de supervisor

Auxiliar de mecânico

Motorista veículo leve

Ajudante de serviços

Ajudante de serviços

VERDES MARES

Cleberson Renato Pitz Motorista Rodoviário Controlador Operacional

Rubens Pereira de Assunção, auxiliar de compras, recebeu a 

homenagem de agradecimento pelos 30 anos de dedicação e 

comprometimento com a Gidion. 

Atenção e prevenção salvam vidas
Sergio Ardoncio, motorista da VMG Log, viveu uma situação típica do trânsito, mas que todos 

querem evitar. Em um deslocamento na BR-101, nas proximidades de Tijucas do Sul, precisou frear o 

caminhão bruscamente por causa de um acidente, evitando a colisão. No entanto, um carro vinha logo 

atrás e colidiu no caminhão. Imediatamente Sergio foi verificar se alguém havia se machucado. No carro 

estavam um casal e duas crianças. A primeira atitude de Sergio foi ajudar a retirar as pessoas do carro, 

colocando-as na cabine do caminhão. Isso evitou que elas se ferissem, já que na sequência houve um 

engavetamento de carros.

“Não tive muito tempo para pensar, mas como conheço aquele trajeto imaginei que poderia haver novas 

batidas e o mais importante era retirar as pessoas a salvo”, relata.

Ao analisar a situação ocorrida, Sergio garante que a atenção e a prevenção são essenciais a todo o 

momento. “Sempre digo: todo quilômetro é perigoso, mas o mais perigoso é aquele quilômetro que 

ainda não percorremos.”

Projeto Transitando 
No mês de agosto, Mellina Resende de Moraes, estudante da Escola de 
Educação Básica Professora Maria Amim Ghanem, foi sorteada com o 
brinde do mês do Projeto Transitando. Em setembro, a contemplada com 
o brinde foi a aluna Bruna Cristina Ramos da Escola de Educação Básica 

Giovani Pasqualini Faraco.

Auditorias Gidion e VMG Aires 
A Gidion e a VMG Aires obtiveram a recertificação do Sistema de Gestão 

da Qualidade. As auditorias foram realizadas pela Fundação Carlos Alberto 

Vanzolini nos dias 21 e 22 de outubro na Gidion, e no dia 23, na VMG Aires.

As auditorias verificaram se os requisitos relacionados aos serviços ofereci-

dos pelas empresas estão sendo seguidos e cumpridos de forma a atender 

à proposta da norma ISO 9001:2008

PRofiSSional do mêS

cuRtaS

PeSquiSa do clima oRganizacional

Fique atento ao calendário de pagamentos de novembro e dezembro, que 

tem mudança em razão do pagamento do 13º salário. Programe seus pa-

gamentos e compras e mantenha seu orçamento em dia. 

20/11/2015 - Adiantamento de 50% do 13º salário (1ª parcela)

04/12/2015 - Pagamento integral do salário de novembro/2015

18/12/2015 - Pagamento da 2ª parcela do 13º salário e entrega da 

Cesta Natalina

07/01/2016 - Pagamento integral do salário de Dezembro/2015

Os colaboradores que foram admitidos após 16 de julho terão as suas parce-

las de 13º salário complementadas com adiantamento salarial, limitando-se 

a 40% do salário. O calendário vale para as quatro empresas: Gidion, Verdes 

Mares, VMG Log e VMG Aires.

oRçamentohomenagem

Bruna Ramos Mellina de Moraes

Participe! Dê sua opinião
Junto com a folha de pagamento de outubro, os colaboradores da Gidion, Verdes Mares, VMG Log e VMG Aires receberam o formulário para responder à 
Pesquisa de Clima promovida pelas empresas a cada 2 anos. A partir desta ferramenta as empresas têm subsídios para promover as melhorias no ambiente 
do trabalho apontadas pelos colaboradores.
Elfi Birckholz, analista de recrutamento e seleção, explica que a pesquisa é uma importante ferramenta de gestão, mais um canal de comunicação disponível 
para os colaboradores formalizarem sua opinião sobre diversas questões relacionadas à sua qualidade de vida na empresa. Diversas ações de melhoria nos 
postos de trabalho já foram tomadas ao longo dos últimos anos. Outro exemplo é o Programa de Desenvolvimento de Lideranças que está em andamento 
com o objetivo de desenvolver e engajar as lideranças para a manutenção do negócio atual e a busca por resultados ainda melhores.

O quê: Pesquisa de Clima
Participação: Colaboradores da Gidion, Verdes Mares, VMG Log e VMG Aires 

Data de entrega: 13 de novembro
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Reconhecimento

SuStentabilidade SeguRança

SeguRança

Com a palestra “Uma história de peso”, Osmar Santos abriu a Sipatran (Se-
mana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho e de Trânsito), motivando 
os colaboradores a cuidarem de si. “O maior patrimônio que temos é o nosso 
corpo. A atividade física é essencial para manter a saúde.”, relatou.
O diretor da Gidion Alcides Bertoli destacou que é possível encontrar um tempo 
e incluir a atividade física na rotina. “É importante refletirmos e tentarmos 
mudar nossas atitudes, precisamos deste esforço. Devemos procurar ter corpo 
sadio e mente forte para os desafios do dia a dia.”
A Sipatran foi realizada de 21 a 25 de setembro, com palestras e ações na 
Gidion e na Verdes Mares focados na segurança e na saúde das pessoas. 

Sipatran debate a saúde

Reconhecimento, homenagem, integração e muita alegria. Estes 
são os ingredientes principais das Festas Zero Acidente realizadas 
anualmente em setembro pelo Grupo Gidion. Os motoristas 
Zero Acidente e colaboradores que completam Tempo de Casa 
e que atingem os critérios do Profissional Nota 10 recebem as 
homenagens.
Até chegar os dias das festas, tem muito a ser feito e começa um ano 
antes, com a divulgação das regras dos programas. Para que tudo 
saia conforme planejado, as empresas contam com uma equipe que 
trabalha na organização e execução das festas. O grupo é liderado 
por Michele Schneider, coordenadora da qualidade, desde 2009.
Para o sucesso dos eventos, cada detalhe é importante. “Além do 
trabalho da equipe, contamos com a colaboração dos supervisores 
e encarregados que conversam com os convidados, esclarecendo as 
dúvidas e motivando-os a comparecer. O resultado é positivo quando 
vemos a emoção e o sorriso dos participantes”, observa Michele, que 
se sente realizada no final de cada festa.
Arno de Mira Runchi, supervisor de negócios, integra a comissão 
organizadora pelo quarto ano. “Sinto-me realizado ao ver a satisfação 
das pessoas durante as homenagens e comemorações e saber que 
contribuí para que isso acontecesse”, explica Arno.

 Opinião de quem foi
 
“Amei a festa. Vou continuar trabalhando com o máximo de empenho para 
estar lá novamente em 2016. A empresa está de parabéns por proporcionar 
este momento e reconhecer o mérito dos funcionários.”
Angélica Maciel de Oliveira, motorista da Gidion

“A festa é show. É o quarto ano em que participo. É uma ótima oportunidade 
de integração com os colegas. Gostamos muito do baile que é promovido 
após as homenagens.”
Mario Sérgio de Oliveira, motorista da Verdes Mares
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Pioneiras na condução de ônibus
Em 2006 ingressaram na Gi-
dion quatro motoristas mu-
lheres, começando um novo 
formato de oportunidades. As 
pioneiras, com profissionalismo 
e competência, quebraram um 
tabu, já que apenas homens 
eram contratados como moto-
rista. Hoje o quadro conta com 
24 mulheres nesta função.

Entre elas estão Salvatina Macalossi de Oliveira e Arlete Vieira, 
contratadas naquele ano. Duas mulheres que realizaram o sonho de dirigir 
ônibus e hoje se sentem felizes no exercício da profissão.
Salvatina lembra que no começo foi necessário superar o preconceito que 

Eleita nova Cipa Itaum
A Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) Itaum está com 
nova diretoria eleita nos dias 8 e 9 de outubro. Os novos cipeiros já 
passaram pelo treinamento e serão empossados no dia 9 de novembro.
Os representantes da empresa são: Ítalo Stedile (presidente), Sérgio 
Antônio Bertursso, Júlio César Santana Gobbi e César Fernando Agos-
tini. Os cipeiros elitos pelos colaboradores são: Mateus Gomercino 
da Silva (vice-presidente), Eurides W. de Lima , Eliezer S. Lemen  e 
Márcio da S. Fernandes

Gidion na Semana do Lixo Zero
A Gidion é uma das apoiadoras da Semana do Lixo Zero Joinville, promovida de 
23 a 31 de outubro. No dia 29, a empresa abriu suas portas para a visita técnica 
Reuso da Água, apresentando aos participantes o sistema de reaproveitamento 
de água da chuva, que permite lavar a frota de ônibus. O projeto representa 80% 
da demanda das lavações de ônibus.
O principal objetivo do evento é promover o conceito Lixo Zero e criar alterna-
tivas dinâmicas de conscientização e gestão sobre os resíduos gerados a fim de 
tornar Joinville uma cidade mais sustentável e consciente, garantindo os recursos 
naturais para as próximas gerações.

havia, mas isso não a intimidou. “No 
ano seguinte passei para o fretamento 
da Vega, onde atuo até agora. Só tenho 
a agradecer à empresa, principalmente 
pelo apoio recebido durante minha 
licença de saúde e por poder voltar na 
mesma linha”, conta Salvatina, que ficou 
afastada durante um ano por problemas 
de saúde.
Para Arlete a maior dificuldade foi a 
falta de experiência. “Sempre quis ser 
motorista de ônibus, quando surgiu a oportunidade, fiz o teste e estou 
aqui, muito feliz e realizada. Atualmente está maravilhoso, todos nos 
tratam com respeito, temos uma ótima convivência com os colegas 
e com os passageiros”, destaca Arlete.

“Estou num momento de mudança, 
incluindo a atividade física regular. A 
palestra foi motivadora e um estímulo 
a mais para eu continuar firme no meu 
propósito.”Franciele Mari do Nasci-
mento da Maia, assistente administra-
tiva de pessoal

“A história de Osmar é um exemplo que 
qualquer pessoa pode mudar e adotar 
hábitos melhores para a saúde. A qualidade 
de vida conquistada hoje vai se refletir lá na 
frente, nas atividades profissionais e pes-
soais. Quero ler o livro que nos foi presen-
teado para ganhar mais inspiração.”Jean 
Muriel Antunes de Lima, assistente de 
segurança patrimonial

Um ano de trabalho na preparação 
das festas Zero Acidente


