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Concurso Bottom Zero Acidente

Espaço para novos talentos 
Da turma de 2011, quatro foram efetivados e outro contratado tempo-

rariamente para trabalhar na Gidion. Sabrina Terezinha Felício é uma delas. 

Está trabalhando na área de Operações na função de auxiliar administra-

tivo. Feliz por estar empregada, Sabrina disse que desejou muito que isso 

acontecesse. O período em que esteve como menor aprendiz permitiu que 

conhecesse todos os setores na empre-

sa, o que facilita seu trabalho. 

Para os novos aprendizes, Sabrina 

deixa algumas dicas. “O aprendiz deve 

ter disposição para ajudar a todos, 

independentemente do setor, e não 

ter vergonha de perguntar quando 

tem dúvidas ou não conhece a ativi-

dade proposta. Além disso, deve se 

empenhar e se dedicar ao trabalho”, 

aconselha.

Uma nova turma de jovens aprendizes ingres-

sou na Gidion em março. A área de RH teve 

um trabalho difícil para selecionar aprendizes, 

já que mais de 150 jovens se candidataram 

para 19 vagas – a maior parte destinada a 

filhos e familiares de colaboradores. 

Além de continuar com as aulas normais nas 

escolas em que estão matriculados, os jovens 

aprendizes da Gidion também fazem à noite 

o curso de Aprendizagem Administrativa do 

Colégio Elias Moreira. O curso é oferecido 

pela empresa para capacitar os jovens às 

funções que desempenharão ao longo de um 

ano de seu contrato.

Nova turma de jovens
aprendizes ingressa na Gidion

Empresa bem recomendada
Paulo Ramos trabalha há 11 anos na Gidion. Atualmente é portei-

ro no Terminal Itaum e, por gostar muito da empresa, indicou seu 

filho Anderson, 17 anos, para se inscrever no programa Jovem 

Aprendiz. Anderson foi aprovado na seleção e hoje trabalha 

no Terminal Sul, na área de Operações. “Meu pai sempre falou 

bem da Gidion e por isso vou seguir seu exemplo, me esforçar o 

máximo para ser contratado”, comenta Anderson. Orgulhoso do 

filho, Paulo é só sorriso quando os colegas comentam o ingresso 

de Anderson na empresa. “A empresa sempre dá oportunidades 

para quem quer trabalhar sério e vejo que meu filho pode ser um 

dos novos contratados no próximo ano”, projeta Paulo.

O gosto pelo esporte

Valdair Fernandes trabalha como vigilante no Terminal do Itaum, 

mas nas horas vagas se dedica, juntamente com o filho Jhonathan 

e a esposa Wilma, às atividades de sua academia de Artes Marciais, 

na modalidade Hap.Ki.Do. Entre os 35 alunos da academia, 20 são 

crianças com idade entre 5 e 15 anos, das quais 12 têm bolsa 

integral para participar das aulas às segundas, quartas e sextas-

feiras. Ele tem orgulho do trabalho realizado junto aos pequenos e 

do acompanhamento com os pais para ver o desempenho escolar e 

familiar, condições para manutenção da gratuidade das aulas.

Entre os alunos adultos, três são motoristas da Gidion que buscam 

na atividade física ganho na qualidade de vida. “Cada aluno tem o 

treinamento adequado ao seu condicionamento físico. Trabalhamos 

bastante atividades de alongamento e respiração, muito recomendadas 

para quem tem problemas respiratórios”, explica Valdair.

Além de dar aulas, Valdair, que tem faixa 3º Dan (graduação do 

esporte que corresponde a faixa preta), está se preparando e também 

treinando seus alunos para diversas competições que acontecerão 

em 2012. Ele pratica o esporte há 18 anos.

A exemplo do ano passado, o Concurso Bottom Zero Acidente foi 

promovido entre estudantes de ensino fundamental da rede municipal. 

Neste ano, foram convidados os estudantes dos 6º e 7º anos do ensino 

fundamental matriculados da E.E.B. Professor João Martins Veras.

Os estudantes produziram desenhos sobre o tema “Educação e Segu-

rança no Trânsito” relacionados ao transporte coletivo urbano (ônibus). 

O melhor desenho estampará o bottom Zero Acidente e todas as peças 

comemorativas do programa durante o período de um ano, até a eleição 

do bottom da edição 2013. Os desenhos estão sendo finalizados e os 

ganhadores serão divulgados na próxima edição do TransNotícias.

Parabéns Araquari!
Araquari comemorou, no dia 5 de abril, 136 anos de eman-

cipação. Sidnei Torres Vedoveto, gestor da Verdes Mares, 

visitou o prefeito João Pedro Woitexen para parabenizá-lo pelo 

aniversário do município. A Verdes Mares é concessionária do 

transporte público de Araquari.
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O futuro é o 
reflexo da vivência 
presente
Ser bem-sucedido financeira e profissional-

mente não depende de sorte, mas de conhe-

cimento, trabalho e planejamento. Em diversos 

momentos, a empresa promove palestras e 

treinamentos inclusive sobre orçamento do-

méstico, alertando que não importa quanto se 

ganha, mas a forma como se economiza e se 

gasta o dinheiro. Devemos pensar sempre em 

investimento do recurso financeiro. 

A empresa também incentiva que os colabo-

radores busquem alternativas de crescimento, 

dando continuidade aos estudos e façam cur-

sos de aperfeiçoamento profissional. 

Temos muitos exemplos de pessoas que cres-

ceram trabalhando no grupo e construíram 

seu patrimônio familiar, graças ao resultado 

do seu trabalho.

Atualmente a empresa também oportuniza o 

ingresso dos jovens aprendizes. São estudantes 

que estão ingressando no mercado de trabalho 

e aprendendo, desde cedo, as responsabilidades 

que a vida profissional impõe. Com os exemplos 

que passam a ter na convivência empresarial, 

os jovens aprendizes têm a chance de planejar 

seu crescimento profissional, principalmente 

entendendo a importância que a sequência 

nos estudos tem para almejar o sucesso. Outro 

exercício possibilitado aos jovens é a adminis-

tração do seu dinheiro e do seu tempo. Embora 

consigam fazer várias coisas ao mesmo tempo 

(característica desta nova geração), cabe a 

eles separar trabalho, estudo e lazer. Neste 

ano, ingressaram 19 jovens na Gidion. O pro-

grama é uma via de mão dupla: assim como é 

oportunidade para os jovens, também permite 

à empresa desempenhar seu papel de formar 

pessoas em condições de crescer como seres 

humanos e profissionais.

Alcides Bertoli
Diretor 

de Operações

Carlito Santos *

Eliel de Souza Fagundes *

Emerson Marcelo Silva *

Joari Adenir Pereira Padilha

José de A. T. de Camargo

Marcio Roberto de Andrade

Mariza Aparecida da Silva

Osmar Vieira da Silva

Salvatina M. C. de Oliveira

Valcir Vanderlei Ize

Vanderler Carlos Andrade

Vilso José Naumann *

Vitorino de Borba *
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*Colaboradores promovidos que passaram pela Escola de Motoristas

Promoção muito esperada

Salvatina Macalossi Cardoso de Oliveira é pioneira 

na Gidion. Ela foi a primeira mulher a ser contra-

tada como motorista de micro-ônibus, há seis 

anos, e também a primeira motorista a atuar no 

fretamento, função que ocupa desde 2010. 

Atualmente está ainda mais feliz porque foi pro-

movida e passou a dirigir um ônibus convencional. 

“Estou realizada. Aguardava ansiosamente essa 

promoção. Gosto muito do que faço, a empresa é 

ótima, o relacionamento com os colegas também, 

já que o ambiente de trabalho oferecido é excelen-

te. Acredito que para que o trabalho tenha sucesso 

é importante não termos vergonha de perguntar 

sempre que temos dúvidas,” aconselha.

Desembarque seu Talento

AGidion, Transtusa e Passebus são apoiadoras 

da segunda edição do evento Desembarque 

seu Talento, promovido pela RBS Joinville. A 

novidade em 2012 é a divisão das apresen-

tações em três categorias: música, dança e 

variedades. A pré-seleção acontecerá no pátio 

do Centreventos Cau Hansen, seguido com as seletivas nos quatro principais terminais 

de Joinville (Itaum, Iririú, Vera Cruz e Vila Nova) e finalizando com um evento repleto de 

atrações especiais na praça Nereu Ramos, ao lado do terminal Centro, no mês de junho. 

As datas das apresentações serão divulgadas em breve. Fique atento!

Meu trabalho, 
minha vida
A vida é o bem supremo. A saúde tem 

valor inestimável. A família é a base da 

sociedade. E o trabalho? O que ele re-

presenta para você? Para festejar o Dia 

do Trabalho, em 1º de maio, a Gidion e a 

Verdes Mares promovem o 2º Concurso 

Meu Trabalho, Minha Vida. Solte sua ima-

ginação e participe do concurso! Escreva 

uma frase de no máximo três linhas sobre 

a importância do trabalho na sua vida e 

como é trabalhar na Gidion/Verdes Ma-

res. As frases deverão ser depositadas 

até o dia 23 de abril em uma das urnas 

na portaria Matriz, portaria Verdes 

Mares (matriz), portaria Itaum e Ara-

quari. As fichas de inscrição estão dis-

poníveis nas portarias e nos terminais/

estações da Gidion e da Verdes Mares. 

Consulte regulamento nos murais.  

Prêmios
1º lugar - R$ 300,00

2º lugar - R$ 200,00

3º lugar - R$ 100,00

De volta à casa
Gilmar Léo Kalckmann trabalhou na Gidion durante quatro 

anos como gerente de Controladoria. Em 2009 ele saiu da 

empresa para liderar novos desafios e, passados três anos, 

Gilmar recebeu o convite para trabalhar novamente na 

Gidion. Vários fatores contribuíram para que retornasse a 

Joinville: a distância da família, que continuou morando na 

cidade, o ambiente de trabalho e a sintonia com a diretoria. 

“Se fosse outra empresa talvez não tivesse voltado, mas a 

Gidion é uma excelente empresa. O que me motiva ainda 

mais é a transparência da administração, a valorização dos 

funcionários e a qualidade de vida que temos. A Gidion está 

em nova fase, com novos desafios e estou me integrando 

a esse processo de crescimento”, ressalta.

Gilmar é joinvilense, formado em Ciências Contábeis, 

tem pós-graduação nessa área e MBA em gestão em-

presarial. Nas horas vagas, gosta de ler e de uma boa 

pescaria.

Agradecimento

A Fundação Municipal de Meio Ambiente (Fundema) encaminhou correspondência à   Gidion 

para agradecer a parceria firmada na 2ª edição da Casa Consciente, realizada de 19 a 26 de 

março, no Shopping Mueller. A Gidion disponibilizou três ônibus para o transporte de estu-

dantes para participar do evento. “Parabéns pelo profissionalismo da equipe dessa empresa 

e pela colaboração, que foi fundamental para o sucesso do projeto e para o crescimento da 

qualidade do meio ambiente e do bem-estar de todos”, destaca o documento.

Eleitos os novos integrantes da Cipa
Em eleição realizada nos dias 9 e 10 de abril foram escolhidos os novos integrantes da Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes. Os quatro colaboradores que receberam mais votos serão os 

titulares e os outros quatro, suplentes. Além dos eleitos, também integrarão a Cipa oito colaboradores 

indicados pela empresa. Antes da posse, prevista para o dia 9 de maio, os cipeiros participarão de 

treinamento específico sobre segurança. 

Arno de Mira 45 votos

Sivonei Bitencourt 42 votos

Marcio Nei Walter 34 votos

Barbara Gonçalves 27 votos

Francisco Braz 24 votos

Augusto Giugno 23 votos

Roseli C. da Silva 22 votos

Ana Maria Rodrigues 21 votos

Resultado da eleição da Cipa
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Espaço para novos talentos 
Da turma de 2011, quatro foram efetivados e outro contratado tempo-

rariamente para trabalhar na Gidion. Sabrina Terezinha Felício é uma delas. 

Está trabalhando na área de Operações na função de auxiliar administra-

tivo. Feliz por estar empregada, Sabrina disse que desejou muito que isso 

acontecesse. O período em que esteve como menor aprendiz permitiu que 

conhecesse todos os setores na empre-

sa, o que facilita seu trabalho. 

Para os novos aprendizes, Sabrina 

deixa algumas dicas. “O aprendiz deve 

ter disposição para ajudar a todos, 

independentemente do setor, e não 

ter vergonha de perguntar quando 

tem dúvidas ou não conhece a ativi-

dade proposta. Além disso, deve se 

empenhar e se dedicar ao trabalho”, 

aconselha.
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um trabalho difícil para selecionar aprendizes, 

já que mais de 150 jovens se candidataram 

para 19 vagas – a maior parte destinada a 

filhos e familiares de colaboradores. 

Além de continuar com as aulas normais nas 

escolas em que estão matriculados, os jovens 

aprendizes da Gidion também fazem à noite 

o curso de Aprendizagem Administrativa do 

Colégio Elias Moreira. O curso é oferecido 

pela empresa para capacitar os jovens às 

funções que desempenharão ao longo de um 

ano de seu contrato.

Nova turma de jovens
aprendizes ingressa na Gidion

Empresa bem recomendada
Paulo Ramos trabalha há 11 anos na Gidion. Atualmente é portei-

ro no Terminal Itaum e, por gostar muito da empresa, indicou seu 

filho Anderson, 17 anos, para se inscrever no programa Jovem 

Aprendiz. Anderson foi aprovado na seleção e hoje trabalha 

no Terminal Sul, na área de Operações. “Meu pai sempre falou 

bem da Gidion e por isso vou seguir seu exemplo, me esforçar o 

máximo para ser contratado”, comenta Anderson. Orgulhoso do 

filho, Paulo é só sorriso quando os colegas comentam o ingresso 

de Anderson na empresa. “A empresa sempre dá oportunidades 

para quem quer trabalhar sério e vejo que meu filho pode ser um 

dos novos contratados no próximo ano”, projeta Paulo.

O gosto pelo esporte

Valdair Fernandes trabalha como vigilante no Terminal do Itaum, 

mas nas horas vagas se dedica, juntamente com o filho Jhonathan 

e a esposa Wilma, às atividades de sua academia de Artes Marciais, 

na modalidade Hap.Ki.Do. Entre os 35 alunos da academia, 20 são 

crianças com idade entre 5 e 15 anos, das quais 12 têm bolsa 

integral para participar das aulas às segundas, quartas e sextas-

feiras. Ele tem orgulho do trabalho realizado junto aos pequenos e 

do acompanhamento com os pais para ver o desempenho escolar e 

familiar, condições para manutenção da gratuidade das aulas.

Entre os alunos adultos, três são motoristas da Gidion que buscam 

na atividade física ganho na qualidade de vida. “Cada aluno tem o 

treinamento adequado ao seu condicionamento físico. Trabalhamos 

bastante atividades de alongamento e respiração, muito recomendadas 

para quem tem problemas respiratórios”, explica Valdair.

Além de dar aulas, Valdair, que tem faixa 3º Dan (graduação do 

esporte que corresponde a faixa preta), está se preparando e também 

treinando seus alunos para diversas competições que acontecerão 

em 2012. Ele pratica o esporte há 18 anos.

A exemplo do ano passado, o Concurso Bottom Zero Acidente foi 

promovido entre estudantes de ensino fundamental da rede municipal. 

Neste ano, foram convidados os estudantes dos 6º e 7º anos do ensino 

fundamental matriculados da E.E.B. Professor João Martins Veras.

Os estudantes produziram desenhos sobre o tema “Educação e Segu-

rança no Trânsito” relacionados ao transporte coletivo urbano (ônibus). 

O melhor desenho estampará o bottom Zero Acidente e todas as peças 

comemorativas do programa durante o período de um ano, até a eleição 

do bottom da edição 2013. Os desenhos estão sendo finalizados e os 

ganhadores serão divulgados na próxima edição do TransNotícias.

Parabéns Araquari!
Araquari comemorou, no dia 5 de abril, 136 anos de eman-

cipação. Sidnei Torres Vedoveto, gestor da Verdes Mares, 

visitou o prefeito João Pedro Woitexen para parabenizá-lo pelo 

aniversário do município. A Verdes Mares é concessionária do 

transporte público de Araquari.


