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Homenagem

Motoristas são homenageados
No Dia do Motorista, 25 de julho, os motoristas da Gidion e 

Verdes Mares tiveram um dia especial. Durante todo o dia 

participaram de confraternização realizada nos terminais, 

estações de cidadania e sedes das empresas, além de contar 

com um serviço especial de engraxate.

Cliente parabeniza os motoristas
Na Verdes Mares, Sandra Maria Rudei, a única motorista, recebeu home-

nagem especial da cliente Sônia Copp, que trabalha na casa da Cultura 

em São Francisco do Sul e utiliza o transporte coletivo da cidade. Ao 

homenagear Sandra com flores, Sônia parabenizou a todos os motoristas 

da Verdes Mares.

20 anos de dedicação

O motorista Marcelo Vieira Alves foi homenageado pela Gidion pelos 20 anos em 

que trabalhou na empresa. Ele vai continuar na profissão, mas agora assume a vaga 

que conquistou ao ser aprovado em concurso público da Prefeitura de Joinville. 

Marcelo conta que era cobrador em 1999 quando foi implantado o sistema de 

bilhetagem automática. Ele fez o curso para motorista na Escolinha e foi promovido 

a motorista, profissão que exerce até hoje. Da Gidion Marcelo leva boas recordações 

e muitos amigos. “Estou feliz pela homenagem que recebo neste momento, pelo 

reconhecimento da empresa pelo tempo em que aqui trabalhei.”

Mais de 12 mil peças na Campanha do Agasalho

As empresas Gidion, Transtusa e Passebus participaram da Campanha do Agasalho – Aqueça uma 

Comunidade – promovida pela RIC Record.  Os funcionários das empresas e os clientes do transporte 

coletivo doaram mais de 12 mil peças entre roupas, calçados e cobertores durante a campanha. 

Somente da Gidion foram 4.920 peças entregues a famílias do Morro do Amaral cadastradas na 

Igreja do Evangelho Quadrangular e na Comunidade Senhor Bom Jesus e para famílias da escola 

Municipal Isabel Silveira Machado, do bairro Cubatão.

Na foto, da esquerda para direita, Alcides Bertoli, diretor da Gidion, Rosenei Martins de Lima e  
Marli Gualberto, representantes das comunidades, e Gilmar Kalckmann, gerente da Gidion

Radiografia do transporte coletivo
Para contribuir com o debate sobre as características mais adequadas para o sistema de trans-

porte coletivo da cidade, a Gidion e a Transtusa produziram o estudo “Radiografia do Transporte 

Coletivo Urbano de Joinville”. O objetivo é contribuir com as reflexões e debates de lideranças 

políticas, empresariais e comunitárias sobre o tema. 

A “Radiografia do Transporte Coletivo Urbano de Joinville” foi entregue ao prefeito Carlito Merss, 

ao presidente da Câmara de Vereadores, Odir Nunes, e apresentada nas reuniões de quatro 

entidades de classe: Acij, CDL, Ajorpeme e Acomac. Também está sendo entregue pessoalmente 

aos candidatos a prefeito e distribuída por mala direta para diversas lideranças da cidade. 

Cidadania  
em Trânsito
O Programa Cidadania em Trânsito 

sorteia mensalmente um prêmio 

entre os participantes do mês. Em 

julho o ganhador foi o estudante 

Gesiel Alisom da Silva, do 4° ano da 

Escola Municipal Prefeito Joaquim 

Felix Moreira. 

A visita ocorreu no dia 12 de julho.  

O programa pretende educar as crian-

ças para um trânsito mais humano 

e seguro e conscientizá-las sobre 

as vantagens do uso do transpor-

te público para a sustentabilidade  

das cidades.

Comunidade



Gidion partipa de 
evento da Whirlpool 

A Gidion participou da Sipamaq (Semana Interna de 

Prevenção a Acidentes de Trabalho, Meio Ambiente e 

Qualidade) promovida pela Whirlpool, cliente do ser-

viço de Fretamento da empresa, de 6 a 10 de agosto. No estande montado, a Gidion expôs seus 

programas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança no trabalho. Mais de três mil pessoas 

participaram do sorteio dos brindes.
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Festas Zero Acidente 
começam em agosto

Neste mês começam as homenagens 

aos profissionais que se destacam no 

Programa Zero Acidente, Profissional 

Nota 10 e que completam Tempo de 

Casa. As festas mobilizam as empresas 

e são motivo de alegria porque é o 

momento especial de homenagear 

e reconhecer o comprometimento e 

dedicação dos colaboradores da Gidion 

e da Verdes Mares. Serão duas noites 

da confraternização que neste ano 

completa 25 anos. Desde a criação, em 

1988, já foram homenageados mais 

de cinco mil motoristas que rodam, em 

média, 50 mil quilômetros por ano. 

Sabemos que os colaboradores 

também trabalham e se esforçam 

para participar das Festas Zero 

Acidente. Desde a implantação do 

programa, a incidência de acidentes 

foi reduzida substancialmente. 

Além de ser um programa motivacional 

que estimula e reconhece o esforço e 

a dedicação de todos os motoristas, o 

Zero Acidente tem o compromisso com 

a sociedade, por meio do preparo de 

bons profissionais e da conscientização 

da população para um trânsito seguro.

Orgulhamo-nos de contar com 

profissionais que a todo o ano são 

merecedores das homenagens. Assim 

como confraternizamos com os 

motoristas, no dia 25 julho, quando 

Gidion e Verdes Mares prepararam 

um café especial para uma justa 

homenagem aos motoristas, principais 

responsáveis pelo negócio do grupo.

Alcides Bertoli – Diretor Geral

*Colaboradores promovidos que passaram pela Escola de Motoristas

JULHO

Se somar os dois períodos que Adilson Arndt trabalhou na Gidion daria 20 anos. 

Desde que retornou como recepcionista de portaria são 14 anos. Hoje é supervisor 

de negócios do Fretamento. Sua dedicação e comprometimento com as atividades 

que estão sob sua responsabilidade o destacam como o Profissional do Mês de 

agosto. “A valorização é sempre estimulante. No dia a dia nos preocupamos em 

prestar conta das atividades e fazer o sistema rodar em toda sua extensão. Traba-

lhamos com uma equipe grande, são 115 motoristas, por isso priorizamos o diálogo. 

A cada dia procuramos melhorar ainda mais”, explica. Há tanto tempo trabalhando 

na Gidion, Adilson conta que se sente realizado por tudo o que empresa oferece. 

“Tudo o que consegui é resultado do meu trabalho. O ambiente de trabalho é bom 

e as cobranças são positivas para o crescimento profissional.”

Sipatran será em setembro
Na terceira semana do mês de setembro a Gidion e a Verdes Mares promovem a Sipatran (Semana 

Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho e no Trânsito), período em que será realizada a 

Semana do Trânsito. A Cipa das duas empresas e a área de Segurança do Trabalho estão preparando 

uma semana com  diversas atividades, informações variadas e sorteio de brindes para os cola-

boradores participantes. Participe! A segurança só existe quando todos colaboram e participam.

Profissional do mês

Deu na mídia

Os motoristas da Gidion e da Transtusa fo-

ram garotos-propaganda no Dia do Mo-

torista. As histórias das ligações familiares 

na profissão, publicadas na edição de 

julho do TransNotícias, foram tema dos 

anúncios publicados nos jornal A Notícia 

e Notícias do Dia. Nos anúncios estão os 

irmãos Élcio e Oseas Ramos com o primo 

Donizete, e a motorista Marisa da Silva 

Bolduan, que no anúncio aparece com 

o marido Osni, motorista da Transtusa.

segurança

Sonho realizado

Daniel Migliorini Soares está realizando seu sonho de 

criança: ser motorista de ônibus. Ele já dirigiu cami-

nhão, começou na Gidion dirigindo van e agora, com 

a promoção de motorista veículo leve para motorista, 

se sente feliz. “Quando minha filha Bárbara nasceu, há 

um ano, quis parar de viajar com caminhão para estar 

mais perto dela. Tinha em minha mente uma frase que 

li em um para-choque de caminhão: ‘Muito mais que 

um sonho, ser motorista é meu ideal’”, conta Daniel.

Há oito meses na Gidion, Daniel diz estar se sentindo 

em casa pelo suporte prestado pela empresa e tam-

bém pelo ambiente de trabalho.

Adão dos Santos *

Antonio Carlos Ribeiro *

Claudinei Roberto Mota *

Daniel Migliorini Soares 

Fabio Anderson Pereira 

Francisco Shandlle Sales de Oliveira 
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Processo Seletivo 
Premiado 
As empresas Gidion e Verdes Mares 

criaram o Processo Seletivo Premiado, 

por meio do qual os colaboradores 

poderiam indicar profissionais para 

trabalhar nas empresas e, caso suas 

indicações fossem efetivadas (após 

período de experiência), o colaborador 

que indicou receberia o prêmio. 

Durante a campanha, de março a junho 

de 2012, foram indicadas 20 pessoas, 

das quais quatro já passaram pelo pe-

ríodo de experiência. A premiação aos 

quatro colaboradores será entregue 

no dia 20 de agosto. A entrega do 

prêmio será sempre no mês seguinte 

ao fim do período de experiência, no 

dia 20 do mês.

Quem indicou e 
vai receber prêmio 
• Bárbara Gonçalves 

Correa Vieira - auxiliar de 
Departamento Pessoal

• Adones Souza da Silva 
- cobrador urbano

• Rubens Fiorentin 
Melo - motorista

• Rosenil Capelete - motorista

Dedicação e comprometimento 
com o trabalho

Novos cipeiros na Verdes Mares
A Verdes Mares empossou no dia 17 de 

julho os novos integrantes da Cipa (Comis-

são Interna de Prevenção de Acidentes). A 

eleição ocorreu nos dias 18 e 19 de junho. 

Integram a Cipa Anderson Correa (presi-

dente), Indianara Flores (vice-presidente), 

Patrícia de F. Rodrigues (secretária), Paulo 

Henrique Ferrari Doin, Vagner Constantino, 

Vilson Luiz Volkemer, Wagner Vicente da 

Silva e Wanderlei Francischetti.

reCursos Humanos
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