Verdes Mares - SFS

Festa para os motoristas
Os motoristas da Gidion, Verdes Mares e VMG Log receberam as homenagens pela
comemoração do seu dia, em 25 de julho. Os profissionais confraternizaram com os
colegas em seu local de trabalho com um delicioso café. As comemorações aconteceram nos terminais urbanos, Garagem Itaum, refeitório da Matriz, Verdes Mares
(São Francisco do Sul, Araquari e Rodoviária de Joinville) e VMG Log.

Garagem Gidion

Terminal Sul

IMPRESSO

Homenagem

Informativo das empresas Gidion e Verdes Mares
Julho/Agosto 2014 - Nº 188

Estação Nova Brasília

Preparados para
novos desafios
O crescimento profissional está ligado à preparação, conhecimento, persistência e comprometimento.
As histórias a seguir são exemplos típicos destas características em quatro profissionais da Gidion,
atentos às oportunidades oferecidas pela empresa, promovidos no mês de junho.
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Estação Guanabara
Terminal Centro

Comunidade

Campanha do Agasalho
A Gidion e as empresas do grupo (Verdes Mares, VMG Log e VMG Aires) participaram da Campanha do Agasalho da RICTV Record
“Faça um inverno mais feliz”. No total foram arrecadadas 8.876 peças de roupas que foram recolhidas e distribuídas às entidades:
Cacc-Centro de Apoio às Crianças Carentes (2.156); Lar Emanuel (2.390) e Instituto Esperança (4.330).
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Artigo

Valorização
profissional
Falar sobre a importância dos motoristas para o desempenho das atividades da empresa não é novidade,
mas é importante lembrar, principalmente neste mês, em que celebramos
o seu dia. Além da homenagem no dia
25 de julho, a empresa trabalha para
que o motorista tenha as melhores
condições para desenvolver sua
profissão. O Programa Zero Acidente,
por exemplo, foi criado há 27 anos
para incentivar e fortalecer as melhores práticas destes profissionais.
Durante as festas realizadas anualmente, a empresa reconhece a dedicação e competência dos motoristas.

Promovidos/Mudança de categoria

Serviço

JUNHO
Adilton Josoel Carvalho *

Motorista veículo leve

Motorista

Agenor Manoel Gonçalves

Motorista veículo leve

Motorista

Aldo Rogerio Azenha Likiginski

Motorista veículo leve

Motorista

Ari de Souza Junior *

Motorista veículo leve

Motorista

Carlos Pereira *

Motorista veículo leve

Motorista

Elcio Ramos

Motorista veículo leve

Motorista

Emerson Mendes *

Motorista veículo leve

Motorista

Geize Carolina Lemos Pereira

Recepcionista

Assistente de D.H.O.

Hercilio José Luciano *

Motorista veículo leve

Motorista

Ismael Farias

Motorista veículo leve

Motorista

Izael Tiburcio dos Santos

Motorista

Técnico de segurança

Jefferson Francisco da Silva *

Motorista veículo leve

Motorista

Jovino Senn Junior *

Motorista veículo leve

Motorista

Marcelo Deniz Hermes *

Motorista veículo leve

Motorista

Osni Marcio Schulze

Latoeiro II

Líder de lataria

Wagner Nunes

Atendente de guichê

Caixa

Encarando novos aprendizados

Sand Silva Saidel

Cobrador urbano

Recepcionista apontador

Vanderlei Rosa

Motorista

Motorista rodoviário

Comunicativo e eficiente, Jackson Marcelo Silva, assistente de controladoria, é o profissional do mês. Perto de completar
o primeiro ano na Gidion, sente-se muito à vontade para falar sobre suas atividades e o crescimento conquistado pela
oportunidade de aprender que o cargo lhe proporciona. “Comigo não tem empecilho para dar conta das tarefas que
são solicitadas. Se não sei, vou aprender e sempre encontro colegas dispostos a compartilhar os conhecimentos para ensinar”, revela Jackson
que em julho de 2015 deve concluir o curso superior de Ciências Contábeis. E já projeta, para o futuro, o estudo de inglês e também um curso
de especialização na área financeira. “Está sendo muito bom trabalhar na área em que estudo, faz toda a diferença.”

verdes mares

*Colaboradores promovidos que passaram pela Escola de Motoristas

Também podemos citar a constante
atualização que recebem, como os
dois dias de treinamento no retorno
do período de férias, que no segundo
semestre terá novidades.
Além disso, contamos com uma
equipe de profissionais das mais diversas áreas que trabalham para dar
o suporte adequado às atividades dos
motoristas e que fazem a empresa
crescer e modernizar-se de acordo
com o mercado. São profissionais que
crescem junto e buscam estar preparados às novas oportunidades, como
vemos na matéria da capa desta edição do TransNotícias. As promoções
acontecem porque contamos com
pessoas que buscam o crescimento
e a realização profissional. A empresa
reconhece e valoriza. Parabéns a todos os motoristas e profissionais que
fazem o dia a dia da empresa.

Alcides Bertoli
Diretor Geral da Gidion
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Fretamento Executivo:
serviço consolidado

Nova Cipa na Verdes Mares
A Verdes Mares está com nova diretoria à frente da Cipa (Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes). A eleição ocorreu em junho e os
novos integrantes eleitos e indicados pela empresa foram empossados
no dia 16 de julho. O colaborador Edemilson Roberto assumiu a presidência e Patrícia de Fátima Rodrigues, a vice-presidência.
Antes da posse, o grupo participou de treinamento para estar apto a atuar
preventivamente contra os riscos de acidentes, contribuindo para a promoção da qualidade
de vida no ambiente de trabalho.
Eleitos (representantes dos empregados)
3 Patrícia de Fátima Rodrigues

Indicados (representantes da empresa)
3 Marcos Coronetti

3 Alexsandro Ribeiro Lautere

3 Vilson Volkmer

3 José Donizete de Rosa Branco

3 Colbert de Lima

3 Indianara Flores

3 Edemilson Roberto – Presidente

A Gidion, desde 2012, oferece o serviço de Fretamento Executivo para empresas clientes, com translado para aeroportos de
Joinville, Navegantes e Curitiba, hotéis da região e também para
participação em eventos, como a inauguração da fábrica da LS
Tractor (Garuva) e da planta fabril da GM (Joinville). Mensalmente
são feitos mais de 300 atendimentos, em média. Em maio, os
motoristas do Transporte Executivo foram responsáveis pelo
translado de palestrantes e de integrantes da Comissão Organizadora da Expogestão.

“Durante a Expogestão 2014 utilizamos o Fretamento Executivo da Gidion
e recomendamos o serviço pela excelência e qualidade com as quais fomos
atendidos. Destacamos a equipe de profissionais preparados para as funções,
atenciosos e educados em todas as relações com as pessoas, prestativos nas
questões de horários e roteiros e com a importante capacidade de fazer bem
feito, sendo muito elogiados pelas pessoas da nossa organização”, destaca
Alonso Torres, diretor presidente da Expogestão.

Profissional do Mês

Curtas
Os motoristas da VMG LOG
participam de treinamento
anual com o objetivo de
revitalizar o conhecimento
da equipe por meio de
orientações teóricas e
práticas sobre temas
que fazem parte da sua
rotina, melhorando o seu
desempenho profissional.
Serão formadas duas turmas
por ano.
Com o objetivo de analisar novos
produtos e fornecedores, Selmo
Vargas Jr., coordenador de Compras,
e Evandro Marangoni, coordenador
de Almoxarifado, visitaram a 7ª
Feira Autopar, em Curitiba. Na
oportunidade os profissionais da
Gidion visitaram o estande da
Incavel, a loja da Onipeças e a fábrica
da Ecksil Freios.
Na foto da esquerda: Bartolo Liali,
promotor de vendas Ecksil,
Selmo Vargas Jr.,
Paulo Lisecki, diretor comercial da
Ecksil e Evandro Marangoni.

Colaboradores da Gidion participaram
de uma partida amistosa de futsal
com funcionários da Incavel e da
Onipeças, principais fornecedores
do segmento de peças para lataria e
vidros respectivamente em
Curitiba. O ‘jogo de volta’ será em
setembro, em Joinville.

Projeto Transitando
O estudante Vitor Emanuel Fuckter, da E. M. Presidente
Castelo Branco, foi o ganhador do primeiro sorteio do
Projeto Transitando realizado entre os estudantes que
participam do programa. A escola visitou a Gidion em
junho. O prêmio pela participação foi um rádio.

Zero Acidente

Fique ligado!

As Festas Zero Acidente de 2014 estão programadas. Confira nos
jornais murais da empresa a relação com os nomes e pontuação
e veja se você é um dos homenageados nos Programas Zero
Acidente, Profissional Nota 10 e Tempo de Casa. As festas serão
realizadas nos dias 30 de agosto e 6 de setembro.

Freadas podem provocar derrapagem, desgaste inútil de pneus e
também surpreender os veículos de trás, que nem sempre terão
tempo para evitar a colisão. Além disso, os passageiros podem perder
o equilíbrio e cair dentro do ônibus. Dirija sempre dando a máxima
distância, evitando assim a necessidade de freadas bruscas.
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Comunicativo e eficiente, Jackson Marcelo Silva, assistente de controladoria, é o profissional do mês. Perto de completar
o primeiro ano na Gidion, sente-se muito à vontade para falar sobre suas atividades e o crescimento conquistado pela
oportunidade de aprender que o cargo lhe proporciona. “Comigo não tem empecilho para dar conta das tarefas que
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Fretamento Executivo:
serviço consolidado

Nova Cipa na Verdes Mares
A Verdes Mares está com nova diretoria à frente da Cipa (Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes). A eleição ocorreu em junho e os
novos integrantes eleitos e indicados pela empresa foram empossados
no dia 16 de julho. O colaborador Edemilson Roberto assumiu a presidência e Patrícia de Fátima Rodrigues, a vice-presidência.
Antes da posse, o grupo participou de treinamento para estar apto a atuar
preventivamente contra os riscos de acidentes, contribuindo para a promoção da qualidade
de vida no ambiente de trabalho.
Eleitos (representantes dos empregados)
3 Patrícia de Fátima Rodrigues
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3 Marcos Coronetti
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3 Vilson Volkmer
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3 Edemilson Roberto – Presidente

A Gidion, desde 2012, oferece o serviço de Fretamento Executivo para empresas clientes, com translado para aeroportos de
Joinville, Navegantes e Curitiba, hotéis da região e também para
participação em eventos, como a inauguração da fábrica da LS
Tractor (Garuva) e da planta fabril da GM (Joinville). Mensalmente
são feitos mais de 300 atendimentos, em média. Em maio, os
motoristas do Transporte Executivo foram responsáveis pelo
translado de palestrantes e de integrantes da Comissão Organizadora da Expogestão.

“Durante a Expogestão 2014 utilizamos o Fretamento Executivo da Gidion
e recomendamos o serviço pela excelência e qualidade com as quais fomos
atendidos. Destacamos a equipe de profissionais preparados para as funções,
atenciosos e educados em todas as relações com as pessoas, prestativos nas
questões de horários e roteiros e com a importante capacidade de fazer bem
feito, sendo muito elogiados pelas pessoas da nossa organização”, destaca
Alonso Torres, diretor presidente da Expogestão.

Profissional do Mês

Curtas
Os motoristas da VMG LOG
participam de treinamento
anual com o objetivo de
revitalizar o conhecimento
da equipe por meio de
orientações teóricas e
práticas sobre temas
que fazem parte da sua
rotina, melhorando o seu
desempenho profissional.
Serão formadas duas turmas
por ano.
Com o objetivo de analisar novos
produtos e fornecedores, Selmo
Vargas Jr., coordenador de Compras,
e Evandro Marangoni, coordenador
de Almoxarifado, visitaram a 7ª
Feira Autopar, em Curitiba. Na
oportunidade os profissionais da
Gidion visitaram o estande da
Incavel, a loja da Onipeças e a fábrica
da Ecksil Freios.
Na foto da esquerda: Bartolo Liali,
promotor de vendas Ecksil,
Selmo Vargas Jr.,
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Ecksil e Evandro Marangoni.

Colaboradores da Gidion participaram
de uma partida amistosa de futsal
com funcionários da Incavel e da
Onipeças, principais fornecedores
do segmento de peças para lataria e
vidros respectivamente em
Curitiba. O ‘jogo de volta’ será em
setembro, em Joinville.

Projeto Transitando
O estudante Vitor Emanuel Fuckter, da E. M. Presidente
Castelo Branco, foi o ganhador do primeiro sorteio do
Projeto Transitando realizado entre os estudantes que
participam do programa. A escola visitou a Gidion em
junho. O prêmio pela participação foi um rádio.

Zero Acidente

Fique ligado!

As Festas Zero Acidente de 2014 estão programadas. Confira nos
jornais murais da empresa a relação com os nomes e pontuação
e veja se você é um dos homenageados nos Programas Zero
Acidente, Profissional Nota 10 e Tempo de Casa. As festas serão
realizadas nos dias 30 de agosto e 6 de setembro.

Freadas podem provocar derrapagem, desgaste inútil de pneus e
também surpreender os veículos de trás, que nem sempre terão
tempo para evitar a colisão. Além disso, os passageiros podem perder
o equilíbrio e cair dentro do ônibus. Dirija sempre dando a máxima
distância, evitando assim a necessidade de freadas bruscas.
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