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Cada vez mais a mulher ocupa seus espaços
na sociedade e no mercado de trabalho. O
histórico de conquistas para estar na atual
posição criou o Dia Internacional da Mulher,
comemorado no dia 8 de março. A Gidion
celebrou a data com um momento de integração entre as mulheres e dicas para
elas estarem ainda mais bonitas e de bem
com a vida.

Rotina de
gente grande
“É muito legal interagir com
as colegas. Trocamos experiências, aprendemos dicas
para ficar mais bonitas, o
que nos deixa mais felizes e
melhora nossa autoestima.”
Thaísa Costa Alves, analista
de vendas da VMG Aires

“Um momento muito bom,
de descontração e troca de
energia. E junto aprendemos
técnicas que nos ajudam na
maquiagem do dia a dia.”
Caroline Koser, analista de
desenvolvimento humano
organizacional da Gidion

“É um momento maravilhoso. Estou me sentindo uma
deusa. Além de aprender
dicas de maquiagem, estou
fazendo novas amizades.”
Angélica Maciel de Oliveira,
motorista da Gidion

Reconhecimento

Inovação

Bom trabalho reconhecido 1

Um elogio formal, divulgado para todos os
funcionários da empresa. Essa foi a forma
gentil que o supervisor operacional da Verdes
Mares de Araquari, Ivo Antônio Farias, encontrou para reconhecer o excelente trabalho
realizado pelas equipes de manutenção da

Gidion nos ônibus usados para o transporte
escolar na cidade.
A manutenção, que ocorre periodicamente,
é intensificada todos os anos no período de
recesso escolar para deixar os veículos impecáveis para o retorno às aulas. De acordo
com Ivo, as equipes de manutenção da Gidion
Matriz e da garagem do Itaum se superaram
e fizeram um trabalho acima da média.
“O pessoal da oficina sempre tem a maior
atenção, para que os ônibus estejam sempre
perfeitos, mas o reconhecimento nem sempre
vem, com a correria do dia a dia. O elogio foi
uma forma de agradecer por essa dedicação”,
explica Ivo.

Bom trabalho reconhecido 2
Os motoristas da Estação de Cidadania
Itaum encaminharam elogio à equipe da Gidion responsável pelo curso de Atualização
Profissional ministrado no retorno das férias
destes profissionais. “Parabéns a todos os
instrutores que dedicaram um pouco do seu

tempo, carinho, carisma e paciência porque
sempre que participamos aprendemos um
pouco mais. Que a Gidion continue sempre
assim, porque trânsito é amor à vida, ao
próximo e amar a profissão que exerce. Obrigado e parabéns”, diz a mensagem enviada.

Ônibus 100%
elétrico em teste

Um ônibus 100% elétrico está sendo testado
pelo sistema de transporte coletivo de Joinville. Os testes fazem parte de uma parceria da
Prefeitura de Joinville e as empresas concessionárias do sistema, Gidion e Transtusa com
a empresa chinesa BYD, fabricante do veículo.
Antes de Joinville, o ônibus circulou em Brasília,
Rio de Janeiro e Curitiba, também para testes.
Para recarregar a bateria são necessárias 5
horas, que consomem 324 kWh. As baterias
utilizadas são de fosfato de ferro e ficam localizadas no teto do veículo e sobre as suas caixas
de roda. O veículo é silencioso, não poluente e
confortável para o usuário.
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A Gidion mantém o Programa Jovem Aprendiz desde 2011. O grupo atual ingressou em 2014 e
tem contrato de até dois anos, podendo ser efetivado, dependendo do seu desempenho e das
necessidades da empresa. São estudantes do curso de Aprendizagem Administrativa, que têm a
oportunidade de praticar o que aprendem no curso e, em alguns casos, já iniciar uma profissão.
Neste começo do ano, parte do grupo de jovens está vivenciando uma experiência diferente, que é
mudar de área de trabalho. A empresa está fazendo um rodízio de setores entre eles para que, além
de aprender novas tarefas, também aprendam a enfrentar as mudanças, constantes nas empresas e
no mercado de trabalho.
“Aprendi muito a me
relacionar com as pessoas, conhecendo suas
necessidades e ajudando sempre da melhor
maneira. Esse é o meu
primeiro trabalho, então minha expectativa para o próximo ano
é conhecer ainda mais rotinas e práticas da
empresa e continuar colaborando.”
Andrey Moreira, 17 anos, Jovem Aprendiz
no Terminal Sul. No próximo mês, ele vai para
a garagem do Itaum

“Procuro superar desafios em todas as tarefas.
Me identifiquei com a
área da Manutenção,
mas vou encarar a mudança para o Terminal
Sul como mais um desafio. Quero continuar aprendendo e crescendo
com a empresa.”
Luiz Felipe Cabral dos Santos, 17 anos,
jovem aprendiz na garagem do Itaum. No próximo mês, ele vai para o Terminal Sul

“Eu já conhecia a empresa, sou aficionado por ônibus e sempre me
empenhei para trabalhar aqui. Agora estou empenhado para ser
efetivado. Por mim, trabalhava todos os dias, nem folga tirava. Cada
dia aprendo mais e gosto mais de trabalhar aqui.”
Luiz Carlos Góes, 17 anos, jovem aprendiz na garagem da Verdes
Mares, em São Francisco do Sul

“Estou feliz por ingressar no mercado de trabalho com 14 anos, sonho
da minha mãe. Nossa referência é meu pai que começou com a mesma idade. Estou aprendendo muito. Não tinha noção das atividades
relacionadas à área de recursos humanos.”
Joice Correa de Souza, 15 anos, jovem aprendiz da área GTH
(Gestão de Talentos Humanos)

“Tenho vivenciado na prática o que aprendemos em sala de aula. Procuro
me dedicar a cada dia para aprender mais sobre as rotinas administrativas
e aproveitar ao máximo essa minha primeira experiência de trabalho.”
Bianca Hees, 17 anos, jovem aprendiz do setor financeiro da Gidion
Matriz
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As variações climáticas que só víamos em televisão e jornais em outros países é uma realidade
em algumas partes do Brasil. Em nossa região,
pródiga em recursos naturais, os efeitos ainda são
pequenos, mas nada se pode dizer do futuro se não
mudarmos nossas atitudes. Os reflexos passam
da esfera ambiental e afetam significativamente o
econômico e o de convivência. Para enfrentarmos
esta realidade temos que ter cautela, iniciativa e
criatividade. Com atitudes pró-ativas vamos superar os desafios e encontrar novas alternativas para
transpor as dificuldades. Um dos exemplos que a
empresa trabalha de olho no futuro são os testes
com um ônibus 100% elétrico da empresa chinesa
BYD. Estes testes fazem parte de um conjunto de
iniciativas em busca de tecnologias inovadoras e
mais sustentáveis.

De olho no futuro

Além dos elétricos, há projeções de melhorias da
mobilidade urbana e econômica que serão avaliadas
em longo prazo, semelhantes a modelos que vêm
sendo adotado em diversas cidades do mundo,
como Nova Iorque, Bogotá e Londres. Não vai
demorar para que veículos menos poluentes sejam
utilizados nas cidades. A empresa está atenta às
necessidades e aos conceitos mais modernos de
responsabilidade ambiental.

A disposição e sorriso aberto mostram a alegria
de Rodrigo Gonçalves Mendes pela promoção
de ajudante de serviço para auxiliar de lubrificador. Disposto a mudar de profissão, resolveu
buscar uma vaga na Gidion e há nove meses
foi contratado como ajudante de serviços. “Queria conhecer a empresa e ver em que
área posso trabalhar. Estou gostando e pretendo continuar aprendendo para crescer
profissionalmente aqui”, destaca. Para isso, Rodrigo pretende mudar de área de estudos
também e fazer um curso de mecânica.

No dia a dia, devemos estar atentos em nossas
atitudes com o meio ambiente, porque as consequências podem reverter contra ou ao nosso favor.
Saindo um pouco do foco de mobilidade, mas tão
importante que é a saúde pública, os casos de
dengue no estado chamam a atenção. A prevenção
depende de ações simples das pessoas que não
requerem investimento e ações dos governos.
Basta apenas boa vontade e de cuidados básicos.
O futuro depende de nós e das novas gerações que
estão iniciando sua trilha no mundo. Esta visão é
que empresa acredita e aposta nos jovens, quando
convivemos desde 2011, com grupos de estudantes que integram o Programa Jovem Aprendiz.
Procuramos passar nossa experiência buscando
uma mescla de profissionais experientes e de ideias
de jovens que têm o futuro pela frente.
Alcides Bertoli
Diretor
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João Maria Ribas de Souza
Sergio Loch Brognara *
Valdemar Mariano Carvalho

O Profissional do Mês é Eduardo Alberto de Borba, analista contábil
na Gidion. Com 10 anos de experiência na área principalmente em
escritório, Eduardo buscou na empresa novas oportunidades de
crescimento profissional. E não parou por aí. No ano passado começou MBA em Finanças e Controladoria. “A atualização é essencial
na minha profissão. Além da troca de experiência com os colegas, a
especialização estimula a continuarmos estudando e buscando o nosso
crescimento profissional e o da empresa.” Ter o trabalho reconhecido
pelos gestores da empresa, segundo Eduardo, também é importante
para a motivação e torna o trabalho ainda melhor. “O cumprimento
das tarefas que nos são confiadas é fundamental, básico no mundo
corporativo. Tenho consciência que não podemos nos acomodar e
sempre buscar novas oportunidades.”

Projeto Transitando

Curtas

*Colaboradores promovidos que passaram pela Escola de Motoristas

Homenagem

Zero Acidente

Oportunidade de
crescimento
A promoção de Ezequiel Alves Dias de auxiliar de
almoxarifado a almoxarife I está agilizando seus
planos pessoais: está marcando a data do casamento. “Já estávamos planejando e agora ficou mais fácil. O primeiro passo é a compra
da casa”, projeta.
Além de constituir família, Ezequiel quer fazer um curso superior na área de Logística.
“Não quero estacionar nessa função, quero crescer e a empresa dá oportunidades, vemos
vários exemplos dos colegas, mas para isso é preciso estudar.”

Treinamento Man
Em março mais um grupo de motoristas
da Gidion participaram de treinamento na
Unidade Móvel da MAN. O curso teórico e
prático de Condução Econômica, tem como
objetivo aprimorar a dirigibilidade, bem como
a redução no consumo de combustível.

As festas Zero Acidente já estão agendadas para
os dias 12 e 19 de setembro. A avaliação das
pontuações dos motoristas é realizada no período
compreendido entre de 1º de agosto de 2014 a
31 de julho deste ano. Fique atento!
Os colaboradores Paulo Wurges, 30 anos de casa,
e Patrício Emmerinciano Filho, 40 anos, e esposas,
desfrutaram da viagem a Natal (RN) oferecida
pelo programa.
1
1
2% 2%

A atenção e a ação preventiva são
fundamentais para a segurança de cada
viagem e dos passageiros. A empresa
trabalha para garantir que os acidentes
não aconteçam.
O gráfico mostra os pontos que requerem mais cuidados por apresentarem
mais riscos e números de acidentes
com ônibus.

Quantidade
Percentual

1
2%
2 5%

7 16%

Fique ligado

A Gidion e a equipe do Projeto Transitando
prestaram homenagem ao motorista Sebastião Vanderlei da Silva, que se aposentou. O
profissional trabalhou no programa desde o seu
início, conduzindo o ônibus que transporta as
crianças e professores participantes. Durante
a homenagem, Vanderlei recebeu o agradecimento da empresa e dos colegas pelo serviços
e dedicação a sua atividade.
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Gidion na revista CNT
O programa de captação e reaproveitamento da
água da chuva da Gidion foi mostrado em reportagem da Revista CNT – Transporte Atual. A matéria
relata que a empresa gasta cerca de 2,6 milhões
de litros de água para lavagem de veículos. Com
a captação e reuso, a empresa economiza 80%

Sorteio
No mês de março, Priscila Cordeiro, estudante
da Escola Municipal Dr. Sadalla Amin Ghanem,
foi sorteada com o brinde do mês do Projeto
Transitando.

deste total.
Com tiragem de 40 mil exemplares por mês, o
público da revista confere reportagens sobre os
principais acontecimentos do setor, além de artigos, opiniões de especialistas e boletins com o desempenho estatístico e econômico do segmento.
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As variações climáticas que só víamos em televisão e jornais em outros países é uma realidade
em algumas partes do Brasil. Em nossa região,
pródiga em recursos naturais, os efeitos ainda são
pequenos, mas nada se pode dizer do futuro se não
mudarmos nossas atitudes. Os reflexos passam
da esfera ambiental e afetam significativamente o
econômico e o de convivência. Para enfrentarmos
esta realidade temos que ter cautela, iniciativa e
criatividade. Com atitudes pró-ativas vamos superar os desafios e encontrar novas alternativas para
transpor as dificuldades. Um dos exemplos que a
empresa trabalha de olho no futuro são os testes
com um ônibus 100% elétrico da empresa chinesa
BYD. Estes testes fazem parte de um conjunto de
iniciativas em busca de tecnologias inovadoras e
mais sustentáveis.

De olho no futuro

Além dos elétricos, há projeções de melhorias da
mobilidade urbana e econômica que serão avaliadas
em longo prazo, semelhantes a modelos que vêm
sendo adotado em diversas cidades do mundo,
como Nova Iorque, Bogotá e Londres. Não vai
demorar para que veículos menos poluentes sejam
utilizados nas cidades. A empresa está atenta às
necessidades e aos conceitos mais modernos de
responsabilidade ambiental.

A disposição e sorriso aberto mostram a alegria
de Rodrigo Gonçalves Mendes pela promoção
de ajudante de serviço para auxiliar de lubrificador. Disposto a mudar de profissão, resolveu
buscar uma vaga na Gidion e há nove meses
foi contratado como ajudante de serviços. “Queria conhecer a empresa e ver em que
área posso trabalhar. Estou gostando e pretendo continuar aprendendo para crescer
profissionalmente aqui”, destaca. Para isso, Rodrigo pretende mudar de área de estudos
também e fazer um curso de mecânica.

No dia a dia, devemos estar atentos em nossas
atitudes com o meio ambiente, porque as consequências podem reverter contra ou ao nosso favor.
Saindo um pouco do foco de mobilidade, mas tão
importante que é a saúde pública, os casos de
dengue no estado chamam a atenção. A prevenção
depende de ações simples das pessoas que não
requerem investimento e ações dos governos.
Basta apenas boa vontade e de cuidados básicos.
O futuro depende de nós e das novas gerações que
estão iniciando sua trilha no mundo. Esta visão é
que empresa acredita e aposta nos jovens, quando
convivemos desde 2011, com grupos de estudantes que integram o Programa Jovem Aprendiz.
Procuramos passar nossa experiência buscando
uma mescla de profissionais experientes e de ideias
de jovens que têm o futuro pela frente.
Alcides Bertoli
Diretor
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na minha profissão. Além da troca de experiência com os colegas, a
especialização estimula a continuarmos estudando e buscando o nosso
crescimento profissional e o da empresa.” Ter o trabalho reconhecido
pelos gestores da empresa, segundo Eduardo, também é importante
para a motivação e torna o trabalho ainda melhor. “O cumprimento
das tarefas que nos são confiadas é fundamental, básico no mundo
corporativo. Tenho consciência que não podemos nos acomodar e
sempre buscar novas oportunidades.”
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planos pessoais: está marcando a data do casamento. “Já estávamos planejando e agora ficou mais fácil. O primeiro passo é a compra
da casa”, projeta.
Além de constituir família, Ezequiel quer fazer um curso superior na área de Logística.
“Não quero estacionar nessa função, quero crescer e a empresa dá oportunidades, vemos
vários exemplos dos colegas, mas para isso é preciso estudar.”

Treinamento Man
Em março mais um grupo de motoristas
da Gidion participaram de treinamento na
Unidade Móvel da MAN. O curso teórico e
prático de Condução Econômica, tem como
objetivo aprimorar a dirigibilidade, bem como
a redução no consumo de combustível.

As festas Zero Acidente já estão agendadas para
os dias 12 e 19 de setembro. A avaliação das
pontuações dos motoristas é realizada no período
compreendido entre de 1º de agosto de 2014 a
31 de julho deste ano. Fique atento!
Os colaboradores Paulo Wurges, 30 anos de casa,
e Patrício Emmerinciano Filho, 40 anos, e esposas,
desfrutaram da viagem a Natal (RN) oferecida
pelo programa.
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A Gidion e a equipe do Projeto Transitando
prestaram homenagem ao motorista Sebastião Vanderlei da Silva, que se aposentou. O
profissional trabalhou no programa desde o seu
início, conduzindo o ônibus que transporta as
crianças e professores participantes. Durante
a homenagem, Vanderlei recebeu o agradecimento da empresa e dos colegas pelo serviços
e dedicação a sua atividade.
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Cada vez mais a mulher ocupa seus espaços
na sociedade e no mercado de trabalho. O
histórico de conquistas para estar na atual
posição criou o Dia Internacional da Mulher,
comemorado no dia 8 de março. A Gidion
celebrou a data com um momento de integração entre as mulheres e dicas para
elas estarem ainda mais bonitas e de bem
com a vida.

Rotina de
gente grande
“É muito legal interagir com
as colegas. Trocamos experiências, aprendemos dicas
para ficar mais bonitas, o
que nos deixa mais felizes e
melhora nossa autoestima.”
Thaísa Costa Alves, analista
de vendas da VMG Aires

“Um momento muito bom,
de descontração e troca de
energia. E junto aprendemos
técnicas que nos ajudam na
maquiagem do dia a dia.”
Caroline Koser, analista de
desenvolvimento humano
organizacional da Gidion

“É um momento maravilhoso. Estou me sentindo uma
deusa. Além de aprender
dicas de maquiagem, estou
fazendo novas amizades.”
Angélica Maciel de Oliveira,
motorista da Gidion

Reconhecimento

Inovação

Bom trabalho reconhecido 1

Um elogio formal, divulgado para todos os
funcionários da empresa. Essa foi a forma
gentil que o supervisor operacional da Verdes
Mares de Araquari, Ivo Antônio Farias, encontrou para reconhecer o excelente trabalho
realizado pelas equipes de manutenção da

Gidion nos ônibus usados para o transporte
escolar na cidade.
A manutenção, que ocorre periodicamente,
é intensificada todos os anos no período de
recesso escolar para deixar os veículos impecáveis para o retorno às aulas. De acordo
com Ivo, as equipes de manutenção da Gidion
Matriz e da garagem do Itaum se superaram
e fizeram um trabalho acima da média.
“O pessoal da oficina sempre tem a maior
atenção, para que os ônibus estejam sempre
perfeitos, mas o reconhecimento nem sempre
vem, com a correria do dia a dia. O elogio foi
uma forma de agradecer por essa dedicação”,
explica Ivo.

Bom trabalho reconhecido 2
Os motoristas da Estação de Cidadania
Itaum encaminharam elogio à equipe da Gidion responsável pelo curso de Atualização
Profissional ministrado no retorno das férias
destes profissionais. “Parabéns a todos os
instrutores que dedicaram um pouco do seu

tempo, carinho, carisma e paciência porque
sempre que participamos aprendemos um
pouco mais. Que a Gidion continue sempre
assim, porque trânsito é amor à vida, ao
próximo e amar a profissão que exerce. Obrigado e parabéns”, diz a mensagem enviada.

Ônibus 100%
elétrico em teste

Um ônibus 100% elétrico está sendo testado
pelo sistema de transporte coletivo de Joinville. Os testes fazem parte de uma parceria da
Prefeitura de Joinville e as empresas concessionárias do sistema, Gidion e Transtusa com
a empresa chinesa BYD, fabricante do veículo.
Antes de Joinville, o ônibus circulou em Brasília,
Rio de Janeiro e Curitiba, também para testes.
Para recarregar a bateria são necessárias 5
horas, que consomem 324 kWh. As baterias
utilizadas são de fosfato de ferro e ficam localizadas no teto do veículo e sobre as suas caixas
de roda. O veículo é silencioso, não poluente e
confortável para o usuário.
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A Gidion mantém o Programa Jovem Aprendiz desde 2011. O grupo atual ingressou em 2014 e
tem contrato de até dois anos, podendo ser efetivado, dependendo do seu desempenho e das
necessidades da empresa. São estudantes do curso de Aprendizagem Administrativa, que têm a
oportunidade de praticar o que aprendem no curso e, em alguns casos, já iniciar uma profissão.
Neste começo do ano, parte do grupo de jovens está vivenciando uma experiência diferente, que é
mudar de área de trabalho. A empresa está fazendo um rodízio de setores entre eles para que, além
de aprender novas tarefas, também aprendam a enfrentar as mudanças, constantes nas empresas e
no mercado de trabalho.
“Aprendi muito a me
relacionar com as pessoas, conhecendo suas
necessidades e ajudando sempre da melhor
maneira. Esse é o meu
primeiro trabalho, então minha expectativa para o próximo ano
é conhecer ainda mais rotinas e práticas da
empresa e continuar colaborando.”
Andrey Moreira, 17 anos, Jovem Aprendiz
no Terminal Sul. No próximo mês, ele vai para
a garagem do Itaum

“Procuro superar desafios em todas as tarefas.
Me identifiquei com a
área da Manutenção,
mas vou encarar a mudança para o Terminal
Sul como mais um desafio. Quero continuar aprendendo e crescendo
com a empresa.”
Luiz Felipe Cabral dos Santos, 17 anos,
jovem aprendiz na garagem do Itaum. No próximo mês, ele vai para o Terminal Sul

“Eu já conhecia a empresa, sou aficionado por ônibus e sempre me
empenhei para trabalhar aqui. Agora estou empenhado para ser
efetivado. Por mim, trabalhava todos os dias, nem folga tirava. Cada
dia aprendo mais e gosto mais de trabalhar aqui.”
Luiz Carlos Góes, 17 anos, jovem aprendiz na garagem da Verdes
Mares, em São Francisco do Sul

“Estou feliz por ingressar no mercado de trabalho com 14 anos, sonho
da minha mãe. Nossa referência é meu pai que começou com a mesma idade. Estou aprendendo muito. Não tinha noção das atividades
relacionadas à área de recursos humanos.”
Joice Correa de Souza, 15 anos, jovem aprendiz da área GTH
(Gestão de Talentos Humanos)

“Tenho vivenciado na prática o que aprendemos em sala de aula. Procuro
me dedicar a cada dia para aprender mais sobre as rotinas administrativas
e aproveitar ao máximo essa minha primeira experiência de trabalho.”
Bianca Hees, 17 anos, jovem aprendiz do setor financeiro da Gidion
Matriz

