
“Desde que iniciamos com o Programa de Aprendizagem, a Gidion 

proporciona aos jovens aprendizes um ambiente profissional para 

que estes possam desenvolver competências técnicas e com-

portamentais voltadas ao mundo do trabalho. Em contrapartida, 

recebemos, através desses jovens, toda a energia, empenho e 

dedicação de quem tem vontade de aprender e, com isso, tam-

bém aprendemos com eles”, destaca Caroline B. N. Koser, GTH 

- Gestão de Talentos Humanos. 

Para todos, o sentimento é de alegria pela oportunidade e an-

siedade pelo início do trabalho. Como para Vanessa de Barros 

Floriano, que completou 16 anos no dia 16 de maio. Aluna do segundo ano do ensino 

médio no Colégio Jorge Lacerda, Vanessa vai trabalhar na área de Gestão de Compras. 

Para o futuro, foca a carreira de arquiteta ou engenharia civil. Filha de Vilson Floriano, 

motorista na empresa, ela não via a hora de começar: “É meu primeiro emprego, e quero 

aproveitar ao máximo para adquirir conhecimento e experiência”.
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Gestão de talentos Humanos

Trabalho bem-feito, 
cliente satisfeito

Quanto mais um profissional co-

nhece os detalhes de seu trabalho, 

tanto melhor será o atendimento 

prestado ao cliente. Com essa pre-

missa, a Verdes Mares promoveu 

um encontro, em maio, com seu 

grupo de cobradores de linhas 

urbanas. Realizada durante uma 

manhã, a reunião visou esclarecer dúvidas sobre procedimentos 

diários e mostrar aspectos de um atendimento positivo aos 

clientes do transporte coletivo em São Francisco do Sul.

“Foi a primeira vez que participei de um encontro assim, e foi 

muito positivo para tirar dúvidas e obter respostas objetivas”, 

atesta a cobradora Adriana  Cássia Santos Alves Gomes, que 

completou um ano de Verdes Mares dia 21 de maio. Bem 

participativa e interessada, Adriana faz a linha Enseada, onde 

conhece a maioria dos clientes e vem aprendendo a contornar 

situações típicas do dia a dia. “Essa reunião – conclui – também serve para co-

nhecer os colegas, pois nem sempre temos a oportunidade de conversar, devido 

aos horários diferentes.”

Primeiros passos de 
uma carreira
O dia 14 de maio foi um marco na vida de 20 jovens, que 

iniciaram suas carreiras profissionais na Gidion e na Ver-

des Mares. O programa Jovem Aprendiz visa assegurar ao 

maior de 14 e menor de 24 anos, inscrito em programa 

de aprendizagem, formação técnico-profissional metó-

dica e a experiência profissional de colocar em prática na 

empresa o que aprende durante a formação.

Com um contrato de dois anos, o grupo traz boas ex-

pectativas para essa nova etapa em suas vidas, afinal 

incorporam em suas rotinas mais duas atividades às 

quais não estavam habituados: o curso de Aprendizagem 

com aula uma vez por semana no Colégio Elias Moreira 

e o trabalho na empresa, de segunda a sexta-feira, pela 

manhã ou à tarde.

A escada do  
aperfeiçoamento

Um grupo de motoristas concluiu em maio 

o treinamento de direção defensiva e ins-

peção veicular. O curso, com carga de oito 

horas e feito no contraturno, além de ser 

parte da reciclagem normal dos motoristas, 

atende a um compromisso com a MAN, 

marca de veículos pesados da Volkswagen.

Entre os que subiam mais um degrau na 

escada do aperfeiçoamento profissio-

nal estavam um novato e um veterano.  

Valdinei da Silva está há apenas sete meses 

na Gidion, passou pela Escola de Motoristas 

e demonstrava satisfação pelo que estava aprendendo: “Esse 

treinamento nos ajuda a conhecer mais o veículo, facilitando 

o trabalho diário”.

Ao lado dele, Elier Carvalho, sete anos de empresa e vinte 

de experiência na profissão, concordava: “Já fiz vários cursos 

na empresa, mas sempre aprendemos mais, pois a indústria 

evolui e precisamos acompanhar as novidades tecnológicas 

nos ônibus.”

sustentabilidade

Analice Angelo dos Santos foi efetivada como auxiliar administrativa na semana 

seguinte ao término do seu contrato no Programa Jovem Aprendiz. “Tinha grande 

expectativa de continuar na empresa, empenhei-me bastante para que isso aconte-

cesse. O programa é importante tanto para o amadurecimento como para o jovem 

entrar no mercado de trabalho.” De olho na efetivação, Analice começou neste ano 

o curso superior Gestão de Recursos Humanos. Desde a implantação em 2009,  

a Gidion já efetivou 12 jovens aprendizes.

Reduzir 

 Compre bens e serviços de acordo com as 

necessidades para evitar desperdícios
 Recuse embalagens quando possível
 Adquira produtos mais duráveis
 Evite produtos descartáveis como copos e 

garrafas
 Use racionalmente a água
 Economize energia elétrica
 Economize combustíveis, fazendo 

percursos curtos a pé ou de bicicleta

Reutilizar

 Use sacolas retornáveis
 Reutilize embalagens sempre que possível
 Utilize utensílios que possam ser lavados e reutilizados
 Computadores, impressoras e monitores podem ser 

doados para entidades sociais que vão utilizá-los com 

pessoas carentes
 Os móveis podem ser consertados ou doados.
 A água usada para lavar roupa pode ser reutilizada 

para lavar a calçada

Reciclar

Separe os resíduos e encaminhe para a reciclagem (plás-

tico, metais, vidro, papel). Realize a coleta do óleo vegetal 

e encaminhe para a reutilização.

Consumo consciente

Com o aumento do poder de consumo das famílias, naturalmente as 

pessoas produzem mais lixo, cerca de 5 kg semanalmente. Joinville produz 

11 mil toneladas de lixo ao mês, e 40% deste total, que vão parar no 

aterro sanitário poderia ser reciclado.

Você conhece os 3Rs que significam Reduzir, Reutilizar e Reciclar?
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Fique ligado!

Motoristas, atenção redobrada no perímetro central da cidade, 

especialmente no trecho da rua São Paulo com a Ministro Ca-

lógeras. Em maio, 20% dos acidentes aconteceram neste local.
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Promovidos/mudança de cateGoria

*Colaboradores promovidos que passaram pela Escola de Motoristas

artiGo

Bons exemplos 
para os jovens
O mês de junho será atípico. O Brasil 
sedia a Copa do Mundo e crescem as 
expectativas tanto para ver como o 
país irá se comportar diante da grande-
za do evento como para ver a Seleção 
Brasileira de futebol campeã, em casa. 
Na prática, o nosso dia a dia terá mu-
danças nos dias de jogos. Grande parte 
das pessoas irá alterar a sua rotina para 
poder assistir aos jogos e com isso te-
remos alteração de horário no fluxo de 
passageiros.  Nossa rotina muda, mas o 
profissionalismo de todos para atender 
bem e entender essas mudanças é 
fundamental para o sucesso. 

Acreditamos que isso ocorra na-
turalmente, afinal são profissionais 
experientes e que estão sempre parti-
cipando de novos aprendizados, como 
vemos na matéria sobre o treinamento 
que os motoristas realizaram de dire-
ção defensiva e inspeção veicular. Ou-
tro exemplo é o curso para cobradores 
de linhas urbanas da Verdes Mares.

A empresa investe na formação 
de seus profissionais, gera 
oportunidades e abre espaço para 
quem está começando a vida 
profissional. A empresa, desde 
maio, conta com a juventude e o 
entusiasmo de mais um grupo de 
jovens aprendizes que buscam a 
inserção no mercado de trabalho. 
Esses jovens compartilham o 
mesmo ambiente de profissionais 
experientes e com isso poderão 
crescer profissionalmente e como 
pessoas. Terão a sua volta exemplos 
norteadores de excelente conduta e 
desempenho, que poderão balizar o 

seu caminho profissional. Força Brasil! 

Alcides Bertoli 
Diretor Geral da Gidion

Algari Nilton de Souza
André Paulo Halmenschlager
Augusto Ferreira dos Santos *
Edna Amancio Correia
Elizeu Jaques
Evandro Luiz Gutter
Everson Cleiton Pinheiro
Fabio Velloso *
Gerson Pereira Leal *
Jair de Sousa Chaves
José João Ribeiro Junior *
Julio Cesar dos Santos *
Mecias Machado
Reginaldo Aparecido Maciel *
Richard Farias *
Rodrigo de Moura *
Sergio Bueno da Rocha
Valdair Fernandes
Volnei Klaumann

Motorista
Instrutor Des. Humano Org. pleno
Motorista
Analista de marketing
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Trabalhador manut. predial
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Assistente de supervisor
Motorista

Motorista veículo leve
Instrutor desenv. humano org. jr
Motorista veículo leve
Assistente comercial
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Ajudante de serviços
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Recepcionista apontador
Motorista veículo leve

Projeto Transitando

A estudante Miriã Vitória Bárbara, da Escola Muni-
cipal Nelson de Miranda Coutinho, foi a ganhadora 
do sorteio mensal do Projeto Transitando realizado 
entre os estudantes que participaram do programa 
no mês de maio. O prêmio pela participação foi 
um rádio. 

Já os alunos do 5º ano da Escola Vida Nova recebe-
ram um jogo educativo, com o objetivo de relembrar 
as regras de trânsito que aprenderam durante a 
participação no projeto no ano passado, quando 
estiveram na Gidion. Todos os estudantes que 
participaram do projeto no ano passado receberão 
o mesmo material educativo.

comunidade

curtas

As pessoas em primeiro lugar
A votação (95 votos) recebida na última eleição da Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) surpre-

endeu Valdemar Pereira, encarregado da Manutenção, à noite. Há 9 anos na empresa, desde a última contratação 

(são 28 anos na Gidion, se somados os períodos anteriores) Valdemar se diz surpreso porque, trabalhando à noite, 

o contato direto é mais restrito a sua equipe de trabalho, cerca de 30 colaboradores. “Acredito que o número de 

votos recebidos seja resultado do bom relacionamento mantido com os colegas e o modelo de gestão difundido 

pela empresa e aplicado no nosso dia a dia. Aqui, o ser humano está sempre em primeiro lugar.”

Valdemar relata a sua dedicação ao cargo que desempenha, o que o motivou a fazer o curso superior de Processos 

Gerenciais. “Um líder precisa ser aberto, não mandar, mas mostrar como se faz. Estou feliz na empresa, uma das 

melhores de Joinville, e poder compartilhar o seu crescimento. Agora, na Cipa, será mais uma oportunidade de 

contribuir com a prevenção de acidentes e com o bem-estar dos colaboradores.”

Profissional do mês

Oportunidade de crescimento
Para chegar à função de assistente de supervisor, Valdair 

Fernandes participou de um processo seletivo interno. A 

experiência que obteve como recepcionista apontador foi 

fundamental para que fosse promovido. “Estou muito feliz na 

nova função e vou continuar trabalhando da melhor forma 

possível. Comecei a fazer faculdade de Processos Gerenciais 

para estar apto a concorrer a outros cargos.”

Valdair define o seu cargo como espelho da empresa. “Esclarecemos as dúvidas dos 

clientes de maneira a deixá-los satisfeitos. Também conversamos e auxiliamos os 

motoristas nas atividades do dia a dia. Agradeço à Gidion pela oportunidade de cres-

cimento que nos oferece, acreditando no potencial de cada colaborador.”

Programa Zero Acidente

Avaliação dos motoristas para receber a homenagem do 

Programa Zero Acidente é feita no período de 1º de agosto 

de 2013 a 15 de julho de 2014. As festas acontecem nos 

dias 30 de agosto e 6 de setembro. Agende-se! Em caso de 

dúvida, procure o setor de Qualidade na Gidion.

saúde

Prepare-se para os dias frios
Com a chegada dos dias mais frios é necessário aumentar os cuidados para evitar as do-

enças respiratórias. Os cuidados com a alimentação, higiene e atividades físicas devem ser 

redobrados. Como a sensação de fome aumenta, uma boa dica são as bebidas quentes e 

saudáveis como os chás quentes sem açúcar e sopas de legumes.

Mais dicas
 Pratique atividades físicas

 Mantenha uma alimentação saudável e tome bastante água

 Mantenha a casa limpa e arejada

 Tenha capas impermeáveis em travesseiros e colchões

 Evite carpetes, tapetes, cortinas e cobertores de lã

 Opte por edredons e, se possível, com capas que devem ser lavadas 

frequentemente

 Evite animais de estimação dentro de casa

 Evite exposição em lugares sem circulação de ar 

 Lave roupas pesadas de inverno e acessórios antes de usá-los

A Gidion participou da Semana do Meio Ambiente – Práticas Sustentáveis dos 
Fornecedores Whirlpool - nos dias 3 e 4 de junho. A Gidion divulgou para os 
funcionários da Whirlpool as ações que fazem parte da sua política de sustentabilidade.

Iara Xavier e Eduardo Xavier do programa Caçadores 
de Bons Exemplos (www.cacadoresdebonsexemplos.
com.br) receberam as informações sobre o Projeto 
Transitando. A entrega ocorreu durante a visita a 
Joinville, em maio.
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Para o futuro, foca a carreira de arquiteta ou engenharia civil. Filha de Vilson Floriano, 

motorista na empresa, ela não via a hora de começar: “É meu primeiro emprego, e quero 

aproveitar ao máximo para adquirir conhecimento e experiência”.

4

Informativo das empresas Gidion e Verdes Mares  
Junho/2014 - Nº 187

IM
P

R
E

S
S

O

Gestão de talentos Humanos
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cliente satisfeito

Quanto mais um profissional co-

nhece os detalhes de seu trabalho, 

tanto melhor será o atendimento 

prestado ao cliente. Com essa pre-

missa, a Verdes Mares promoveu 

um encontro, em maio, com seu 

grupo de cobradores de linhas 

urbanas. Realizada durante uma 

manhã, a reunião visou esclarecer dúvidas sobre procedimentos 

diários e mostrar aspectos de um atendimento positivo aos 

clientes do transporte coletivo em São Francisco do Sul.

“Foi a primeira vez que participei de um encontro assim, e foi 

muito positivo para tirar dúvidas e obter respostas objetivas”, 

atesta a cobradora Adriana  Cássia Santos Alves Gomes, que 

completou um ano de Verdes Mares dia 21 de maio. Bem 

participativa e interessada, Adriana faz a linha Enseada, onde 

conhece a maioria dos clientes e vem aprendendo a contornar 

situações típicas do dia a dia. “Essa reunião – conclui – também serve para co-

nhecer os colegas, pois nem sempre temos a oportunidade de conversar, devido 

aos horários diferentes.”

Primeiros passos de 
uma carreira
O dia 14 de maio foi um marco na vida de 20 jovens, que 

iniciaram suas carreiras profissionais na Gidion e na Ver-

des Mares. O programa Jovem Aprendiz visa assegurar ao 

maior de 14 e menor de 24 anos, inscrito em programa 

de aprendizagem, formação técnico-profissional metó-

dica e a experiência profissional de colocar em prática na 

empresa o que aprende durante a formação.
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incorporam em suas rotinas mais duas atividades às 

quais não estavam habituados: o curso de Aprendizagem 

com aula uma vez por semana no Colégio Elias Moreira 

e o trabalho na empresa, de segunda a sexta-feira, pela 

manhã ou à tarde.

A escada do  
aperfeiçoamento

Um grupo de motoristas concluiu em maio 

o treinamento de direção defensiva e ins-

peção veicular. O curso, com carga de oito 

horas e feito no contraturno, além de ser 

parte da reciclagem normal dos motoristas, 

atende a um compromisso com a MAN, 

marca de veículos pesados da Volkswagen.

Entre os que subiam mais um degrau na 

escada do aperfeiçoamento profissio-

nal estavam um novato e um veterano.  

Valdinei da Silva está há apenas sete meses 

na Gidion, passou pela Escola de Motoristas 

e demonstrava satisfação pelo que estava aprendendo: “Esse 

treinamento nos ajuda a conhecer mais o veículo, facilitando 

o trabalho diário”.

Ao lado dele, Elier Carvalho, sete anos de empresa e vinte 

de experiência na profissão, concordava: “Já fiz vários cursos 

na empresa, mas sempre aprendemos mais, pois a indústria 

evolui e precisamos acompanhar as novidades tecnológicas 

nos ônibus.”

sustentabilidade

Analice Angelo dos Santos foi efetivada como auxiliar administrativa na semana 

seguinte ao término do seu contrato no Programa Jovem Aprendiz. “Tinha grande 

expectativa de continuar na empresa, empenhei-me bastante para que isso aconte-

cesse. O programa é importante tanto para o amadurecimento como para o jovem 

entrar no mercado de trabalho.” De olho na efetivação, Analice começou neste ano 

o curso superior Gestão de Recursos Humanos. Desde a implantação em 2009,  

a Gidion já efetivou 12 jovens aprendizes.

Reduzir 

 Compre bens e serviços de acordo com as 

necessidades para evitar desperdícios
 Recuse embalagens quando possível
 Adquira produtos mais duráveis
 Evite produtos descartáveis como copos e 

garrafas
 Use racionalmente a água
 Economize energia elétrica
 Economize combustíveis, fazendo 

percursos curtos a pé ou de bicicleta

Reutilizar

 Use sacolas retornáveis
 Reutilize embalagens sempre que possível
 Utilize utensílios que possam ser lavados e reutilizados
 Computadores, impressoras e monitores podem ser 

doados para entidades sociais que vão utilizá-los com 

pessoas carentes
 Os móveis podem ser consertados ou doados.
 A água usada para lavar roupa pode ser reutilizada 

para lavar a calçada

Reciclar

Separe os resíduos e encaminhe para a reciclagem (plás-

tico, metais, vidro, papel). Realize a coleta do óleo vegetal 

e encaminhe para a reutilização.

Consumo consciente

Com o aumento do poder de consumo das famílias, naturalmente as 

pessoas produzem mais lixo, cerca de 5 kg semanalmente. Joinville produz 

11 mil toneladas de lixo ao mês, e 40% deste total, que vão parar no 

aterro sanitário poderia ser reciclado.

Você conhece os 3Rs que significam Reduzir, Reutilizar e Reciclar?
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