
Palestra ensina como 
obter sucesso financeiro 
Com o objetivo de oferecer informações aos colaboradores sobre como 

planejar o orçamento pessoal e familiar, Gidion e Verdes Mares promoveram 

a palestra “Sucesso pessoal e profissional”, com Junior Portare. A palestra 

motivacional ocorreu em dois momentos no dia 17 de novembro, na Mitra 

Diocesana. Portare apresentou o passo a passo de como mudar o rumo de 

sua vida financeira e obter tranquilidade, com o equilíbrio entre ganhos e 

despesas. “Não importa quanto a pessoa ganha, mas como ela gasta o que 

ganha. O segredo é o planejamento”, destacou. Portare distribuiu modelos de 

orçamento que podem ser adotados pelas famílias.

O exemplo do motorista da Gidion Pedro Viana Martins e de sua esposa 

Miriam comprova que a estratégia do Junior Portare dá certo. “Para nós esse 

sistema é real. Temos casa, carro, as despesas em dia e dinheiro guardado para 

uma emergência. O segredo é saber gastar o que se tem e planejar antes de 

gastar”, garante Pedro.

A motorista Iramar Cristina Santos gostou da palestra porque vai ajudá-la a 

organizar melhor o orçamento. “A palestra nos motiva a gastar 

melhor, de forma correta e evita problemas futuros.”

Dicas para equilibrar as finanças
Utilize um caderno para anotar as despesas fixas mensais e 

anuais e os ganhos (salários) das pessoas que contribuem com 

as despesas da família. Anote também todos os gastos extras, 

não previstos no orçamento.

$  Divida por 12 as despesas anuais como IPTU, IPVA e reserve 

mensalmente a parcela, na hora de pagar você já está com o 

dinheiro guardado e nem pesa no seu bolso. 

$  Defina a forma como serão pagas as despesas (cartão de 

crédito, cheque, dinheiro). Dê preferência ao pagamento à vista 

e aproveite os descontos.

$  Mantenha uma reserva do orçamento para despesas emer-

genciais.

$  Caso tiver dívida, negocie com seu credor, mas não utilize o 

limite do cheque especial para pagá-la.

$  Não faça novas dívidas sem quitar contas em atraso; pegar 

empréstimo para pagar outras dívidas pode se tornar uma bola 

de neve. 

$  Não deixe atrasar despesas mensais como luz, água, telefone 

ou parcelas de compras.

Cinco passos para o planejamento 
financeiro
$  Conheça seus números - Nunca perca de vista as suas contas!

$  Tenha motivos para comprar algo, evite as compras por impulso e 

desnecessárias

$  Tenha um objetivo, um sonho, algo que você deseja alcançar e precisa 

economizar para adquirir

$  Viva sem dívidas, você dorme muito mais tranquilo e sua saúde 

agradece

$  Em geral, a fórmula é simples: gaste menos do que ganha e assim 

você terá sucesso financeiro. 

Pedro Martins Iramar Cristina
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Em dia com a saúde
Sete meses depois, a palestra do maratonista  

Osmar Santos continua trazendo resultados 

para os colaboradores que buscam melhorar a 

qualidade de vida. A mudança para Sérgio Pinto 

começou em setembro, quando experimentou a 

camiseta da campanha “Dia Mundial sem Carro” 

tamanho grande e ela não serviu. “Nesse dia decidi que iria mudar tudo”, 

conta. A partir daí não parou e não pretende diminuir o ritmo pelo 

menos durante os próximos dois anos, até chegar ao seu peso ideal. Já 

perdeu 5 kg. Além de diminuir a quantidade, ele melhorou a qualidade 

de sua alimentação e fez uma programação de caminhadas e corridas 

diárias. Em média, são 7 km por dia. “Para viver não precisamos de 

muito dinheiro, mas de muita saúde”, alerta. Antes de começar, Sérgio 

fez todos os exames médicos necessários.

A palestra de Osmar Santos também é o parâmetro para o motorista 

Arni Adriano Kerchner. Ele mudou a alimentação, incluiu frutas, verduras 

A Gidion aderiu à Campanha de Natal da CDL e Prefeitura de Joinville. Dois 

ônibus foram adesivados com o motivo da campanha Natal dos Sonhos e 

estão circulando a cada dia em uma linha diferente, nos Terminais e Estações 

da região Sul. Um Papai Noel também estará nos ônibus distribuindo balas 

e pirulitos até o dia 24 de dezembro, de segunda a sexta-feira em horários 

alternados e aos sábados pela manhã. A cada dia os ônibus atenderão uma 

linha diferente nos Terminais e Estações da região Sul.  

A Verdes Mares também entrou no clima de Natal. Dois ônibus que fazem o 

transporte urbano de São Francisco e um de Araquari circulam adesivados 

com símbolos de Natal.

Ônibus com decoração natalina

e mais água. Já perdeu 2 kg e meio. Sua próxima meta é comprar uma 

esteira para fazer suas caminhadas em casa. “Acredito que a esteira seja 

a melhor opção, por causa do meu horário de trabalho, é mais prático.” 

Arni faz anualmente seus exames médicos.

O motorista Paulo Alflen começou a sentir fisicamente a diferença. Desde 

que passou a participar das sessões de alongamento na empresa, suas 

dores no pescoço sumiram. Além disso, ele também faz caminhadas e 

controla a alimentação. “Para meu lanche no trabalho procuro sempre 

trazer frutas. Tenho feito os exames periódicos regularmente e os resul-

tados são bons.” 

Arni Kerchner Paulo Alflen Sérgio Pinto
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Ademir Gonçalves da Luz Supervisor de vendas Caixa
Antonio Silva Albuquerque Motorista veículo leve Motorista
Eduardo Robertto dos Passos Motorista veículo leve Motorista
Everton Luiz Bloot Assistente de supervisor Controlador operacional
Iramar Cristina dos Santos * Motorista veículo leve Motorista
João Gonçalves Ajudante de serviços Manobrista
José Kreusch Frutuoso * Motorista veículo leve Motorista
Sandro Luiz Floriano * Motorista veículo leve Motorista
Tiago Mendes * Motorista veículo leve Motorista
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*Colaboradores promovidos que passaram pela Escola de Motoristas

Curtas

Agradecimento
O motorista Alexssander da Luz encaminhou correspondência à empresa para 

agradecer o final de semana que passou em Balneário Camboriú, em companhia 

da esposa Edna. A viagem foi o prêmio oferecido pela Gidion aos motoristas que 

completaram 10 anos consecutivos Zero Acidente. “Agradeço a Deus pelos 10 

anos Zero Acidente, por ter me dado paciência, me livrado de várias situações 

de risco, por ter me guiado e conduzido com segurança, sempre! Graças a isso 

pude usufruir, com minha esposa, deste final de semana inesquecível”, destaca 

Alexssander em sua carta.

Apoio dos colegas
Maria de Lourdes Cordeiro Coutinho do Nascimento foi escolhida a pro-

fissional do mês, graças ao seu desempenho na Estação Nova Brasília. 

Os colegas e supervisores destacam também o bom relacionamento que 

mantém com os colegas no dia a dia da empresa.

Há quatro anos na Gidion, Maria conta que gosta muito de sua atividade 

e da empresa. “Sinto-me feliz na Gidion pelas amizades que tenho e pelo 

apoio que sempre recebo dos colegas, o que tem ajudado a superar a 

perda do meu marido.”

Embora sem querer falar muito, Maria revela que ficou feliz com o reco-

nhecimento da empresa. “O apoio e o reconhecimento são fundamentais 

no nosso trabalho.” 

Profissional do mês

Monumento da 
Paz da Onu
A Gidion, em parceria com a Transtusa, 

doou ao Parque da Cidade o monu-

mento em homenagem às Missões 

das Forças de Paz da Organização 

das Nações Unidas (ONU), os “Boinas 

Azuis”. O projeto do monumento é 

da arquiteta Edith Khahold Rodrigues  

Steffen e foi escolhido por intermédio 

de concurso realizado pela Fundação 

Ippuj e Arquitetos Unidos do Norte de 

Santa Catarina. 

A inauguração do monumento foi rea-

lizada no dia 19 de novembro.

Mobilidade urbana 
O diretor da Gidion, Moacir Bogo, participou 

da última edição deste ano dos Debates AN 

com o tema mobilidade. O objetivo era dis-

cutir maneiras de resolver os problemas de 

mobilidade de Joinville e região, seja a curto, 

médio ou longo prazos. Entre os assuntos 

estavam o transporte coletivo, a redução 

do tráfego de veículos individuais, os meios 

de transporte coletivos e o incremento 

na infraestrutura de algumas vias (como 

duplicação de ruas como Santos Dummont 

e Dona Francisca). Moacir Bogo denunciou 

mais de uma vez a falta de política nacional 

para o transporte coletivo urbano.

Gidion receberá a recertificação da ISO
Os auditores Mário Perissinotto e Wyuk Ramos recomendaram à Fundação Vanzolini a 

recertificação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) da Gidion. A auditoria externa 

foi realizada nos dias 14 e 15 de novembro. De acordo com o auditor Wyuk Ramos, a 

auditoria realizada na Gidion transcorreu dentro da normalidade. “A empresa demons-

trou comprometimento por parte da alta direção e de todos os colaboradores com o 

sistema da gestão da qualidade, com evidências claras do cumprimento do sistema. 

A Gidion demonstra, a cada processo auditado, 

aderência aos princípios dos requisitos da norma 

ISO 9001:2008”, enfatizou.

O diretor de Operações Alcides Bertoli disse estar 

satisfeito com o resultado. “Vamos continuar 

fazendo nosso trabalho com o objetivo de obter 

cada vez mais qualidade nos processos.”

Qualidade

Dia Mundial do Diabetes
No Dia Mundial do Diabetes, o Sesc de Joinville promo-

veu diversas atividades para conscientizar a comunidade 

sobre a doença. Também ofereceu orientação nutricio-

nal, testes de glicemia capilar, aferição de pressão arterial 

no dia 11 de novembro. Simultaneamente às atividades 

realizadas pela entidade, alunos de 15 escolas estaduais 

da cidade realizaram uma caminhada. A Gidion partici-
pou oferecendo o transporte dos estudantes.

A Prefeitura de Joinville aderiu à campanha, iluminando 

sua sede administrativa de azul.

não tem segredo,  
basta querer

O palestrante Junior Portare, trazido pela Gidion e Verdes 

Mares, apresentou informações, divulgadas na capa do 

TransNotícias, sobre maneiras simples para conquistar o 

equilíbrio financeiro.

Na história e no desenvolvimento das civilizações, o comércio 

sempre teve uma participação decisiva, levando e trazendo 

novidades, trocando hábitos e costumes entre os povos, 

atendendo às necessidades das pessoas, nos remotos vilarejos 

e nas cidades. Hoje, no entanto, as “provocações” das gôn-

dolas e vitrines, as pegadinhas tipo “esse preço é à vista, mas 

fazemos em dez vezes”, tiram do consumidor a prerrogativa 

da escolha se vai comprar a prazo ou à vista com desconto.

As facilidades que encontramos para comprar pode ser uma 

faca de dois gumes se não tivermos bem planejado o que 

realmente está entre as nossas necessidades. O filósofo e 

estadista romano Sêneca já dizia que “aquilo que não é ne-

cessário é caro até por um tostão”. 

É importante fazer sempre estes questionamentos: isto é 

realmente necessário? Este preço é justo? Será que posso 

encontrar mais barato? Isto cabe no meu orçamento?

Se você trabalha arduamente para ganhar seu dinheiro, é 

razoável que você também questione e pechinche na hora 

de gastá-lo.

Há uma verdade imutável na vida das pessoas, das famílias 

e das empresas: não dá para gastar mais do que se ganha. 

Até os governos que gastam mais do que arrecadam acabam 

encrencados, como se vê agora na Zona do Euro.

Como o próprio palestrante falou, é importante termos uma 

meta para definir os passos a ser dados. O começo de um 

novo ano é uma ótima oportunidade para repensar nossas 

ações e traçar metas que podem nos levar a ter mais qualidade 

de vida, tranquilidade e saúde. Comece 2012 guardando um 

pouco do seu salário numa poupança. Faça essa experiência! 

Depois de algum tempo você terá uma sensação muito agra-

dável. Ter uma reservinha de grana é muito, muito legal. Você 

vai se sentir mais seguro, mais dono de seu nariz e pronto para 

encarar uma eventual emergência.

Em nome da direção da Gidion e Verdes Mares desejamos 

que todos os colaboradores tenham um Natal coroado de 

bênçãos e um Ano Novo repleto de realizações. Feliz Natal 

e Boas Festas!

Moacir Bogo

Diretor geral

Oportunidade  
de crescimento
Vandeir Mariano dos Santos, Verdes Mares, foi promovido 

de cobrador rodoviário a emissor de passagens. Vandeir soube 

da vaga e se candidatou a ela e está satisfeito com a nova 

função que está exercendo. “Sempre gostei de trabalhar em 

contato com o público. A empresa oferece oportunidades de 

crescimento, depende de cada pessoa saber aproveitá-las.”
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Em dia com a saúde
Sete meses depois, a palestra do maratonista  

Osmar Santos continua trazendo resultados 

para os colaboradores que buscam melhorar a 

qualidade de vida. A mudança para Sérgio Pinto 

começou em setembro, quando experimentou a 

camiseta da campanha “Dia Mundial sem Carro” 

tamanho grande e ela não serviu. “Nesse dia decidi que iria mudar tudo”, 

conta. A partir daí não parou e não pretende diminuir o ritmo pelo 

menos durante os próximos dois anos, até chegar ao seu peso ideal. Já 

perdeu 5 kg. Além de diminuir a quantidade, ele melhorou a qualidade 

de sua alimentação e fez uma programação de caminhadas e corridas 

diárias. Em média, são 7 km por dia. “Para viver não precisamos de 

muito dinheiro, mas de muita saúde”, alerta. Antes de começar, Sérgio 

fez todos os exames médicos necessários.

A palestra de Osmar Santos também é o parâmetro para o motorista 

Arni Adriano Kerchner. Ele mudou a alimentação, incluiu frutas, verduras 

A Gidion aderiu à Campanha de Natal da CDL e Prefeitura de Joinville. Dois 

ônibus foram adesivados com o motivo da campanha Natal dos Sonhos e 

estão circulando a cada dia em uma linha diferente, nos Terminais e Estações 

da região Sul. Um Papai Noel também estará nos ônibus distribuindo balas 

e pirulitos até o dia 24 de dezembro, de segunda a sexta-feira em horários 

alternados e aos sábados pela manhã. A cada dia os ônibus atenderão uma 

linha diferente nos Terminais e Estações da região Sul.  

A Verdes Mares também entrou no clima de Natal. Dois ônibus que fazem o 

transporte urbano de São Francisco e um de Araquari circulam adesivados 

com símbolos de Natal.

Ônibus com decoração natalina

e mais água. Já perdeu 2 kg e meio. Sua próxima meta é comprar uma 

esteira para fazer suas caminhadas em casa. “Acredito que a esteira seja 

a melhor opção, por causa do meu horário de trabalho, é mais prático.” 

Arni faz anualmente seus exames médicos.

O motorista Paulo Alflen começou a sentir fisicamente a diferença. Desde 

que passou a participar das sessões de alongamento na empresa, suas 

dores no pescoço sumiram. Além disso, ele também faz caminhadas e 

controla a alimentação. “Para meu lanche no trabalho procuro sempre 

trazer frutas. Tenho feito os exames periódicos regularmente e os resul-

tados são bons.” 

Arni Kerchner Paulo Alflen Sérgio Pinto


