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A equipe de Gestão de Talentos Humanos (GTH) da Gidion prepara a programação de capacitação e desenvolvimento para os colaboradores do grupo.
O curso de Atualização Profissional, destinado aos motoristas no retorno de férias, está no calendário e deve ser reformulado no segundo semestre. Além
dos treinamentos projetados, novas oportunidades de aperfeiçoamento devem ser organizadas pela GTH. Fique atento e não perca as oportunidades.
Treinamentos 2015

Empresa

Público Alvo

Quando

Observação

Mensalmente
(retorno férias)
Junho e dezembro
Março

Segundo semestre
será reformulado

Atualização Profissional

Gidion/Verdes Mares

Motoristas

Atualização Profissional
Treinamento de Direção Econômica (MAN)

VMG Log
Gidion/Verdes Mares

Motoristas Rod. de Cargas
Motoristas

Treinamentos Técnicos com Fornecedores

Gidion/Verdes Mares

Equipe de Manutenção

Curso de CIPA
Capacitação de Motoristas e Monitoras de
Educação Infantil

Gidion

Eleitos/ Representantes Indicados

de
No decorrer do ano (vários) Fornecedores
produtos técnicos
Abril/outubro

Verdes Mares/ Araquari

Motoristas e Monitoras

Junho

Atendimento ao Cliente

Gidion/Verdes Mares

Junho

Curso de CIPA

Verdes Mares

Cobradores Urbano e Rodoviário e
Atendentes de Guichê
Eleitos/ Representantes Indicados

SIPATRAN

Gidion/Verdes Mares

todos

Setembro

Treinamento Técnico MAN
Treinamentos conforme demandas

Gidion/Verdes Mares
VMG Aires

Eletricistas e Mecânicos
todos

A confimar
A programar

Treinamento Utilização Adequada de EPIs

VMG Aires

Produção

Intervenções durante ano

Julho
Realizado Semana Nacional
do Trânsito

Empresas
projetam 2015
O cenário econômico nacional sinaliza para um
ano de pequeno crescimento econômico e grandes
dificuldades. Joinville já apresenta um comportamento
de recessão, com empresas começando a dar férias
coletivas aos funcionários. O segmento de transporte
coletivo, seja ele no modal urbano ou fretamento, é
atingido direto por esses fatores.

Saúde

Na busca de mais saúde

Cada um fazendo sua parte

Passadas as festas e as férias de final de ano é hora de voltar à rotina normal de trabalho e estudos. Para manter tudo
sob controle, principalmente a saúde, é fundamental manter uma alimentação saudável e atividade física regular.

Dicas para manter a saúde

Para desinchar a região abdominal

•
•
•
•
•
•
•
•

Experimente o suco de abacaxi com água de coco e chá de erva-cidreira, que vai auxiliar
na diminuição de água acumulada, principalmente no período pré-menstrual das mulheres.

Aumente o consumo de frutas e verduras
Reduza o consumo de sal e de alimentos gordurosos
Faça pelo menos quatro refeições diárias
Mantenha seu peso dentro dos limites saudáveis
Consuma com moderação alimentos ricos em açúcar
Aprecie sua refeição e coma devagar
Beba água
Mantenha uma atividade física regular

Ingredientes

Preparo

• 100 g de abacaxi
• 140 ml de água de coco
• 10g de erva-cidreira

Faça a infusão da erva-cidreira em 100 ml de água
fervida e leve à geladeira. Depois que estiver gelado,
coloque o chá, juntamente com o abacaxi picado e a
água de coco. Bata tudo e sirva.

A vacina é o melhor remédio
A Vigilância Epidemiológica de Joinville pede atenção da população, e em especial dos profissionais da saúde, para estarem
sensíveis aos sinais e sintomas do sarampo na cidade, frente ao surgimento de casos da doença no país. Não há casos
confirmados da doença na cidade há 20 anos. Nos meses de novembro e dezembro de 2014, a campanha de vacinação
contra o sarampo em Joinville atingiu uma cobertura de 93% de vacinados (26.250 crianças), o número não alcançou
a meta do Ministério da Saúde, de 95% do público alvo.
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De acordo com o
gerente de Operações da Gidion,
Edimilson Viana, o
aumento do diesel
e a redução de clientes exigem reflexão
e medidas para neutralizar esses efeitos
e gerar oportunidades. “Temos o desafio de ver o que cada um
de nós pode fazer diferente em 2015. Acreditamos muito na capacidade de nossos colaboradores. Se cada um fizer um pouco diferente,
nossos resultados também serão diferentes”,
destaca Viana, lembrando a filosofia da empresa de crescer e sempre dar oportunidades
aos colaboradores. A expectativa é de que, as
obras do PAC, com investimentos em novos
corredores de ônibus, contribuam diretamente
para melhor do transporte coletivo em 2015.

Novas oportunidades
na região
A s expec tativas
para a Verdes Mares são semelhantes às da Gidion,
já que a atuação é
semelhante. Com
o crescimento de
Araquari e da região de São Francisco do Sul, novas
oportunidades estão surgindo. “Para o ano
de 2015 existem grandes perspectivas, pois
há um crescimento acelerado em Araquari e
grandes obras que estão chegando à região,
como o estaleiro em São Francisco do Sul e
o asfaltamento da rodovia que liga Balneário
Barra do Sul a BR 101. Precisamos ter cautela
e ficar de olho as oscilações da economia”,
explica Sidnei Torres Vedoveto, gerente de
Negócios da Verdes Mares.

“Não há solução para o Trânsito nas cidades que
não passe pela priorização do transporte público”.
(Moacir Bogo)

Terminal de Reaproveitamento
O fortalecimento das
operações da VMG Log,
trazem novas perspectivas de crescimento
para a empresa. O ano
começou com a instalação de um Terminal
de Reaproveitamento
em Curitiba, ampliando os negócios com o
Porto de Itapoá. “A empresa está habilitada
a transportar qualquer tipo de produto, pois
temos licença para produtos perigosos e farmacêuticos. Desde 2013 temos a certificação
Sassmaq. Essas condições são resultado de
muito trabalho da nossa equipe”, ressalta
Hilário Serpa, gerente da VMG Log.

Crescimento acima de 60%
O crescimento junto aos
clientes conquistados
nos dois primeiros anos
permitem a VMG Aires
projetar novas perspectivas, principalmente no
mercado interno. “O nosso planejamento indica
um crescimento superior
a 60% no mercado interno. Além de São Paulo, vemos outras capitais seguindo a mesma exigência. No mercado externo,
devemos continuar atendendo empresas do Chile,
Bolívia, Peru e Colômbia”, projeta Renato Protti,
gerente da VMG Aires, empresa preparada para
atender o crescimento previsto.

Artigo

Preservar
para não faltar
A falta de água é um assunto recorrente no verão
em algumas cidades de praias do estado, pelo aumento da demanda. Neste ano temos acompanhado
pelo noticiário matérias sobre a falta de água em
grandes centros brasileiros, em especial na capital
paulista. Como sabemos, a origem da falta de água
não está associada a fatos recentes. Ela é causada
pela falta de investimento em ações de prevenção
e em infraestrutura e economia no consumo, o
consumo consciente. Essas ações são simples e
devem ser de responsabilidade de todos, governo,
empresas e famílias.
A Gidion, desde 2005, conta com um sistema de
reaproveitamento da água da chuva, composto por
calhas na cobertura da garagem, onde essa água é
captada e bombeada para reservatórios que, juntos,
somam 120.000 litros. Depois de utilizada, a água
passa por um processo de tratamento e volta para
as máquinas de lavação de ônibus. Toda a frota é
lavada diariamente.
Em média efetuamos 8.850 lavações de veículos
mês, considerando um consumo médio para cada
lavação de 300 litros. O projeto atende 80% da
nossa demanda de água nas lavações, o que representa 2.114.000 litros mês.
As motivações para o programa vão além das econômicas. Temos em nossas políticas, a preocupação
ambiental como a destinação correta dos resíduos
e efluentes, como fortemente, o envolvimento em
programas sócio-comunitários.
E também serve de exemplo e motivação para
os nossos colaboradores que utilizam sistema
semelhante para reaproveitar a água da chuva,
como já mostramos em matéria publicada em
março de 2012.
Ao menos por enquanto, Santa Catarina está livre
do drama enfrentado por São Paulo, Rio de Janeiro,
Espírito Santo e Minas Gerais. Cabe a cada um de
nós refletir e manter medidas que possam promover o consumo consciente em todas as situações e
evitarmos, dessa forma, uma crise hídrica no futuro.

Alcides Bertoli
Diretor
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Promovidos/Mudança de categoria

Profissional do Mês

Confiante para os novos desafios

DEZEMBRO
Abel Lopes da Silva
Adilson Rosa *
Aldrin Dias Agapito
Claudio de Lima Santana *
Felipe Sauerbeck
João Luiz de Oliveira *
José Antonio Ferreira
Marcos Venicio Alves *
Ricardo Amorim Machado
Roberto Jolinski
Valmor Miranda
Willian Jacques Walter

Mecânico montador III
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Controlador operacional
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Assistente de supervisor
Motorista veículo leve
Assistente de supervisor

Técnico em pneus
Motorista
Motorista
Motorista
Supervisor de negócios
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Controlador operacional
Motorista
Controlador operacional

Motorista
Motorista

Assistente de supervisor
Motorista rodoviário

Motorista veículo leve
Assistente de supervisor
Auxiliar de eletricista
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Controlador operacional

Motorista
Controlador operacional
Eletricista I
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Supervisor de negócios

Ajudante de serviços

Auxiliar de lubrificador

verdes mares
Geovane Lindner Nagel
Henrique Silva de Chaves

janeiro
Airton Premoli *
Fabio Martinho Cardoso
Jaime da Silva
Julio Cesar Lima *
Lorival Padilha *
Moacir Campolim dos Santos *
Robson Athanazio *
Rodrigo Jardel da Cruz

verdes mares
Francisca Aparecida dos Santos

Qualidade

*Colaboradores promovidos que passaram pela Escola de Motoristas

Começando outra vez
Decidido a ter uma vida mais tranquila e com mais segurança, Lorival Padilha mudou-se de
São Paulo para Joinville. Também queria mudar sua atuação profissional. Depois de mais de
30 anos como motorista de carreta, escolheu trabalhar como motorista de ônibus na Gidion,
por indicação de um parente que recomendou a empresa. Ciente das diferenças existentes
para dirigir os veículos, resolveu passar pela Escola de Motoristas e estar qualificado para
guiar qualquer tipo de ônibus. Começou na empresa como motorista veículo leve e em
janeiro foi promovido a motorista.
Lorival Padilha expressa sua satisfação com a nova atividade e também com as condições de
trabalho e tratamento recebido pelos gestores e colegas. “Estou muito realizado na Gidion,
empresa que oferece oportunidades, mesmo para pessoas com mais experiência. Tenho
aprendido todos os dias e sei que ainda tenho a aprender”, revela, demostrando sua alegria
em estar trabalhando na empresa.

Motorista há 5 anos na Verdes Mares,
Geovane Lindner Nagel viu na vaga para
assistente de supervisão a oportunidade para
mudar de área e aproveitar o conhecimento
adquirido no desempenho da função. Acreditou e se inscreveu para a seleção interna.
“Acreditei que era a hora de aproveitar as
chances que a empresa oferece. A adaptação
está acontecendo de forma bem tranquila,
com o apoio dos gestores e também dos colegas. O fato de conhecer a todos e também
o dia a dia da equipe tem contribuído para o
exercício da nova atividade”, relata. Quando
se inscreveu ao cargo, Geovane estava ciente de que teria novos desafios. Voltar a estudar é um
deles. “A função exige mais conhecimento. Pretendo voltar a estudar e fazer um curso superior
de administração de empresas. A empresa valoriza o trabalho do colaborador e reconhece o seu
esforço. Quero corresponder à confiança e estar preparado a novas oportunidades”, garante.

VMG Log em dia
com a qualidade
A Fundação Vanzolini
recomendou a recertificação da VMG Log
pelo Sassmaq - Sistema
de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio
Ambiente e Qualidade. A auditoria do sistema foi realizada em janeiro. A primeira
certificação da norma foi obtida em 2013
pela VMG Log. O sistema de avaliação
confere certificação a transportadoras e é
pré-requisito para prestação de serviço de
transporte de carga.
O objetivo da Sassmaq é reduzir, de forma contínua e progressiva, os riscos de
acidentes nas operações de transporte e
distribuição de produtos químicos.

Curtas
Fique ligado
O Decreto nº 15.088 de 15 de dezembro de
2008 institui a faixa exclusiva para ônibus em
Joinville, nos termos art. 2º da Lei Federal nº
9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de
Trânsito Brasileiro). Fique atento ao que estabelece o terceiro do parágrafo do terceiro artigo.

III - É obrigatório, para todos os veículos autorizados a transitarem nas faixas exclusivas para
ônibus, circular com os faróis ligados.

Passeio Unipraias
Parte do calendário de eventos da empresa, o Passeio Unipraias deve acontecer no dia 9 de março, aniversário
de Joinville. Os colaboradores do grupo
interessados em participar do passeio
com suas famílias fiquem atentos.
Em breve mais informações nos murais
e pelo e-mail.

Projeto
Transitando 2015
A partir de 2 de março devem estar de volta
os grupos de crianças que participarão do
Projeto Transitando em 2015 na Gidion. A
equipe coordenadora está preparando as
novidades e o material de apoio do projeto
e agendando as visitas com as escolas.

Fretamento recebe novos ônibus
O serviço de Fretamento da Gidion recebeu seis novos ônibus que renovam e ampliam
a frota, com objetivo de oferecer mais conforto e segurança aos clientes. Os veículos
são Neobus, modelo New Road N10, e estão equipados com ar-condicionado e toalete.

Zero Acidente
As datas das Festas Zero Acidente já foram
marcadas: dias 12 e 19 de setembro. Não
fique de fora. Garanta sua participação, seja
mais um motorista Zero Acidente. Você é
muito importante”.
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A equipe de Gestão de Talentos Humanos (GTH) da Gidion prepara a programação de capacitação e desenvolvimento para os colaboradores do grupo.
O curso de Atualização Profissional, destinado aos motoristas no retorno de férias, está no calendário e deve ser reformulado no segundo semestre. Além
dos treinamentos projetados, novas oportunidades de aperfeiçoamento devem ser organizadas pela GTH. Fique atento e não perca as oportunidades.
Treinamentos 2015

Empresa

Público Alvo

Quando

Observação

Mensalmente
(retorno férias)
Junho e dezembro
Março

Segundo semestre
será reformulado

Atualização Profissional

Gidion/Verdes Mares

Motoristas

Atualização Profissional
Treinamento de Direção Econômica (MAN)

VMG Log
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Motoristas

Treinamentos Técnicos com Fornecedores

Gidion/Verdes Mares

Equipe de Manutenção

Curso de CIPA
Capacitação de Motoristas e Monitoras de
Educação Infantil

Gidion

Eleitos/ Representantes Indicados

de
No decorrer do ano (vários) Fornecedores
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Verdes Mares/ Araquari
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Atendimento ao Cliente
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todos
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Produção

Intervenções durante ano

Julho
Realizado Semana Nacional
do Trânsito

Empresas
projetam 2015
O cenário econômico nacional sinaliza para um
ano de pequeno crescimento econômico e grandes
dificuldades. Joinville já apresenta um comportamento
de recessão, com empresas começando a dar férias
coletivas aos funcionários. O segmento de transporte
coletivo, seja ele no modal urbano ou fretamento, é
atingido direto por esses fatores.

Saúde

Na busca de mais saúde

Cada um fazendo sua parte

Passadas as festas e as férias de final de ano é hora de voltar à rotina normal de trabalho e estudos. Para manter tudo
sob controle, principalmente a saúde, é fundamental manter uma alimentação saudável e atividade física regular.

Dicas para manter a saúde

Para desinchar a região abdominal

•
•
•
•
•
•
•
•

Experimente o suco de abacaxi com água de coco e chá de erva-cidreira, que vai auxiliar
na diminuição de água acumulada, principalmente no período pré-menstrual das mulheres.

Aumente o consumo de frutas e verduras
Reduza o consumo de sal e de alimentos gordurosos
Faça pelo menos quatro refeições diárias
Mantenha seu peso dentro dos limites saudáveis
Consuma com moderação alimentos ricos em açúcar
Aprecie sua refeição e coma devagar
Beba água
Mantenha uma atividade física regular

Ingredientes

Preparo

• 100 g de abacaxi
• 140 ml de água de coco
• 10g de erva-cidreira

Faça a infusão da erva-cidreira em 100 ml de água
fervida e leve à geladeira. Depois que estiver gelado,
coloque o chá, juntamente com o abacaxi picado e a
água de coco. Bata tudo e sirva.

A vacina é o melhor remédio
A Vigilância Epidemiológica de Joinville pede atenção da população, e em especial dos profissionais da saúde, para estarem
sensíveis aos sinais e sintomas do sarampo na cidade, frente ao surgimento de casos da doença no país. Não há casos
confirmados da doença na cidade há 20 anos. Nos meses de novembro e dezembro de 2014, a campanha de vacinação
contra o sarampo em Joinville atingiu uma cobertura de 93% de vacinados (26.250 crianças), o número não alcançou
a meta do Ministério da Saúde, de 95% do público alvo.
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De acordo com o
gerente de Operações da Gidion,
Edimilson Viana, o
aumento do diesel
e a redução de clientes exigem reflexão
e medidas para neutralizar esses efeitos
e gerar oportunidades. “Temos o desafio de ver o que cada um
de nós pode fazer diferente em 2015. Acreditamos muito na capacidade de nossos colaboradores. Se cada um fizer um pouco diferente,
nossos resultados também serão diferentes”,
destaca Viana, lembrando a filosofia da empresa de crescer e sempre dar oportunidades
aos colaboradores. A expectativa é de que, as
obras do PAC, com investimentos em novos
corredores de ônibus, contribuam diretamente
para melhor do transporte coletivo em 2015.

Novas oportunidades
na região
A s expec tativas
para a Verdes Mares são semelhantes às da Gidion,
já que a atuação é
semelhante. Com
o crescimento de
Araquari e da região de São Francisco do Sul, novas
oportunidades estão surgindo. “Para o ano
de 2015 existem grandes perspectivas, pois
há um crescimento acelerado em Araquari e
grandes obras que estão chegando à região,
como o estaleiro em São Francisco do Sul e
o asfaltamento da rodovia que liga Balneário
Barra do Sul a BR 101. Precisamos ter cautela
e ficar de olho as oscilações da economia”,
explica Sidnei Torres Vedoveto, gerente de
Negócios da Verdes Mares.

“Não há solução para o Trânsito nas cidades que
não passe pela priorização do transporte público”.
(Moacir Bogo)

Terminal de Reaproveitamento
O fortalecimento das
operações da VMG Log,
trazem novas perspectivas de crescimento
para a empresa. O ano
começou com a instalação de um Terminal
de Reaproveitamento
em Curitiba, ampliando os negócios com o
Porto de Itapoá. “A empresa está habilitada
a transportar qualquer tipo de produto, pois
temos licença para produtos perigosos e farmacêuticos. Desde 2013 temos a certificação
Sassmaq. Essas condições são resultado de
muito trabalho da nossa equipe”, ressalta
Hilário Serpa, gerente da VMG Log.

Crescimento acima de 60%
O crescimento junto aos
clientes conquistados
nos dois primeiros anos
permitem a VMG Aires
projetar novas perspectivas, principalmente no
mercado interno. “O nosso planejamento indica
um crescimento superior
a 60% no mercado interno. Além de São Paulo, vemos outras capitais seguindo a mesma exigência. No mercado externo,
devemos continuar atendendo empresas do Chile,
Bolívia, Peru e Colômbia”, projeta Renato Protti,
gerente da VMG Aires, empresa preparada para
atender o crescimento previsto.

