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Gestão da Qualidade

atualização profissional

seGurança

Em novembro, profissionais das empresas do grupo Gidion participaram de 
treinamento para atuarem como Auditores Internos do Sistema de Gestão da 
Qualidade ISO 9001:2015. O diferencial do curso é preparar os participantes 
para usar a metodologia não só para o controle do Sistema de Gestão da 
Qualidade, mas como uma ferramenta de gestão. 
O diretor Alcides Bertoli reforçou para o grupo de 14 colaboradores de 
diversos setores da Gidion, Verdes Mares, VMGLog e VMGAires,  que eles 
têm a missão de contribuir para o resultado das empresas, sendo parte do 
processo de crescimento. “Vocês foram selecionados pelo perfil de pessoas 
com poder de transformação, para serem agregadores e multiplicadores 
deste conhecimento”, afirmou.

Curso forma novos auditores para a ISO 9001:2015
Esta também é a percepção de Romair 
Cordeiro, analista de Operações da 
VMGLog. Participando pela primeira 
vez, ele afirma que além de aplicar estas 
ferramentas no dia a dia, o curso também 
agrega para o currículo, pois se trata de 
uma metodologia de padrão mundial.

Para Tiago Rodrigo Mendonça Leite, 
auxiliar Administrativo da Gidion, que 
já havia participado de outro curso de 
auditor, a proposta deste treinamento 
é interessante, pois além de atualizar 
os procedimentos de autoria para 
garantir a conformidade dos processos 
do Sistema de Gestão da Qualidade na 
nova versão, também traz esta visão 
de gestão dos negócios como um todo.

No dia 1º de dezembro começaram a circular os ônibus de 
Natal do sistema de transporte coletivo. A novidade neste 
ano é que os ônibus foram grafitados pelos Irmãos Feitosa, 
conhecidos designers da cidade. A finalização da decoração 
pelos artistas e apresentação dos ônibus à comunidade 
ocorreu no dia 28 de novembro, na Praça da Bandeira. O 
trabalho contou também com apresentação da Banda Mirim 
do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville.
Os dois ônibus, que circulam em diferentes linhas nos 
Terminais e Estações da Cidadania, têm a presença do Papai 
Noel e músicas natalinas. No dia 23 de dezembro, os Irmãos 
Feitosa estarão no Terminal Central para fazer caricaturas 
dos clientes do transporte coletivo. Os desenhos serão feitos 
gratuitamente pelos artistas entre 8 e 12 horas.

Com foco na capacitação e desenvolvimento para o 
desempenho das atribuições profissionais e atitudes 
pessoais, a Gidion promoveu treinamento para os 
motoristas executivos. O motorista José Gomercindo 
da Silva ressaltou a importância de se manter em dia 
com a profissão. “Os cursos nos mantêm atualizados e 
oferecem conhecimentos essenciais para o exercício da 
atividade. Além disso, sempre têm pontos que precisa-
mos relembrar.” 
Entre os temas enfocados, José destacou a direção 

preventiva como dos mais importantes. “Transportamos pessoas e dividimos 
o espaço no trânsito com outras pessoas. A atenção aos detalhes faz toda 
a diferença.”

Motoristas executivos participam de treinamento

VMG Log licenciada para transporte de produtos perigosos 
A VMG Log obteve a Autorização Ambiental para Transporte de Produtos Perigosos para o exercício da atividade de transporte interestadual terrestre de 
produtos perigosos. A licença, obrigatória, é emitida pelo Ibama, em acordo a Instrução Normativa Ibama nº 5, de 9 de maio de 2012 (IN 05/2012), e 
suas atualizações.
Para estar habilitada ao transporte, a empresa treinou sete motoristas e adequou os caminhões com os kits de segurança. Também contratou a WGRA, 
empresa atuante no gerenciamento de riscos ambientais que presta serviços implantando estudos, análises e estratégias de gestão de riscos, que estão 
ao entorno de seus clientes.

Ônibus de Natal com a arte dos 
Irmãos Feitosa

Concurso cartão de Natal

Estudantes que integraram o Projeto Transitado em 2015 participaram do 
6º Concurso de Natal no Ônibus. Os desenhos dos três trabalhos escolhidos 
estamparão o cartão de Natal das empresas do grupo. O concurso reconhece 
e premia os autores dos melhores desenhos, incentivando e valorizando a 
criatividade e a arte do estudante. 
A professora Meri Aparecida Mahl da escola CAIC Francisco de Oliveira disse 
que o concurso é um estímulo para os alunos desenvolverem as habilidades 
artísticas. “O concurso é um fato novo nas atividades escolares dos alunos. A 
premiação é um estímulo a mais”, destacou.

Vencedores 

1º lugar - Gabriel Ramos da Rosa – Escola Municipal Arinor Vogelsanger
2º lugar - Sofia Guinsani – Escola Municipal Paul Harris
3º lugar - Natã Felipe – CAIC Prof. Desembargador Francisco José de 
Oliveira
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Atender às expectativas sempre é o objetivo quando se recebe um trabalho novo. Assim também aconte-

ceu com Geraldo Inácio, encarregado do Almoxarifado da Gidion. Ao substituir temporariamente o colega 

Geniovam Joarez de Souza na função de encarregado da Manutenção da Matriz, Inácio, como é mais 

conhecido, conciliou as duas funções. O entrosamento fácil com os colegas do “novo setor” e o cumpri-

mento das atividades renderam elogios. “O tempo que passei nesse atendimento foi ótimo. Acredito que o 

conhecimento da empresa, a facilidade de comunicação e a experiência que obtive em trabalhos anteriores 

nesta área contribuíram para o retorno positivo”, explica.

Inácio destaca a evolução e o aprendizado que está tendo desde que foi contratado pela Gidion, há um 

ano e nove meses. “Participei de vários treinamentos e cursos. Recentemente para formação de auditor da 

qualidade e do Programa de Desenvolvimento de Lideranças. Todos são importantes para estarmos aptos 

ao exercício das atividades e desafios que nos são apresentados pela Gidion.”

Um ano pra lá de especial
O ano de 2015 foi especial para Jacson Nienkotter, tanto 
na vida pessoal (nascimento da filha Isabel e a mudança para a 
casa nova) quanto na vida profissional. A promoção de assessor 
supervisor operacional urbano para coordenador de urbano 
trouxe um novo desafio de desenvolvimento e aprendizado. 
Jacson destaca a experiência de oito anos na empresa como 
fundamental para exercer a nova função. “Todas as funções que 
desempenhei até agora formaram a bagagem, mas acredito que 
a principal delas seja a de assistente de terminal. Conhecer como 

funciona a operação no dia a dia é fundamental para a gestão do processo”, ressalta.
Jacson acredita que o maior desafio é manter as equipes sob sua gestão motivadas no 
dia a dia. O Programa de Desenvolvimento de Lideranças, iniciado neste ano, tem sido 
um grande aliado pelas ferramentas que oferece. “Sempre temos o que aprender. As 
dificuldades iniciais vão sendo superadas e a experiência vai se somando e nos dando 
mais possibilidades.”

Projeto Transitando 2015 Sorteados
O Projeto Transitando fechou 2015 com o atendimento de 7.312 

crianças do 4º ano do ensino fundamental de escolas de Joinville, 

incluindo alunos da Apae, entre jovens e adultos. Em quatro anos, o 

projeto atendeu 27.347 estudantes, número que representa mais de 

5% da população estimada da cidade. Um total que equivale à popu-

lação de 12 municípios catarinenses com média de dois mil habitantes.

Estudos iniciais mostraram que cada criança compartilha seus co-

nhecimentos com, pelo menos, quatro pessoas. Com isso podemos 

afirmar que o projeto já alcançou, direta e indiretamente, mais de 24% 

da população joinvilense. 

O estudante Pablo Henrique Oli-
veira Santos, do Caic Prof. De-

sembargador Francisco José de 

Oliveira foi o ganhador do sorteio do 

Projeto Transitando realizado entre 

os estudantes que participaram do 

programa no mês de outubro. He-
milly Morais, da Escola Municipal 

Governador Pedro Ivo Campos, foi 

a sorteada de novembro.
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O que esperar de 2016

O atual cenário econômico desenha um ano de 2016 com mais 

desafios. As previsões não são otimistas. Isso exige de cada 

um mais esforço e seriedade para que as empresas encontrem 

alternativas viáveis na manutenção do negócio. Para se chegar 

a qualquer objetivo é necessário fazer planos, estipular prazos 

e ações que permitam atingi-lo. Quanto melhor elaborado for 

o planejamento, maiores serão as chances de sucesso. Isso vale 

para uma reunião da família, uma viagem, uma nova situação 

ou processo na empresa.

Um bom exemplo de planejamento que ocorreu em 2015 é a 

unificação do Transporte Eficiente. Desde que o sistema passou 

a ter coordenação única, os clientes têm elogiado com frequên-

cia a forma de operação e os profissionais que nele atuam. A 

qualidade dos serviços é essencial. Destaque também para o 

grupo que participou dos Auditores Internos do Sistema da 

Qualidade ISO 9001:2015 que estarão preparados para usar 

a metodologia no Sistema e também como uma ferramenta 

de gestão.

Constatamos que sempre existem alternativas para superar as 

dificuldades com profissionalismo e valorização das pessoas, 

que ocorre com as promoções e destaques aos profissionais da 

casa. Estendemos a valorização também para o nosso entorno, 

contando com a participação dos estudantes no Concurso de 

Natal no ônibus e, neste ano, dos Irmãos Feitosa, artistas de 

Joinville, na arte da decoração dos ônibus de Natal.

Ao fechar 2015 e vislumbrar 2016, agradecemos a todos os 

colaboradores pela sua dedicação para o cumprimento das ati-

vidades e metas das empresas do Grupo Gidion. Expressamos 

nosso desejo de um Feliz Natal a todos os colaboradores e 

familiares e Ano Novo repleto de realizações.

Alcides Bertoli
Diretor

promovidos/mudança de cateGoria

OUTUBRO

NOVEMBRO

Alexsandro Salustiano *
Alvir Levandoski
Evandro Christian Santana *
Evandro da Rosa *
Fabio José Reinert
Jacson Nienkotter
Jozilson José Faria
Michel de Souza
Michel Makeyve Gonçalves
Natalino da Silva *
Rodrigo Bruhmuller
Vilson Scotti

Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Assessor superv. op. urb.
Motorista veículo leve
Ajudante de serviços
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve

Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Coordenador de urbano
Motorista
Auxiliar de mecânico
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista

Cris Rodrigues
Eduardo José Dias
Ivan Luis Uler
José Moreira da Silva *
Lauro José Alberton *
Osmar Alves Pereira *
Rosemeri Panasowicz

*Colaboradores promovidos que passaram pela Escola de Motoristas

Motorista
Auxiliar de latoeiro
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Caixa - ADM

Motorista veículo leve
Ajudante de serviços
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Motorista veículo leve
Supervisora de vendas

Aprendizado e experiência juntos

Unificação do Transporte 
Eficiente rende elogios
A unificação do atendimento do Transporte Eficiente desde maio tem gerado 

elogios por parte dos passageiros. Os elogios são dirigidos ao novo formato 

e também aos profissionais da equipe. 

O cliente Rodrigo, por exemplo, diz por meio do SAC – Serviço de Atendimento 

ao Cliente, que o setor melhorou muito depois da unificação e que está muito 

satisfeito com o serviço prestado.

Outro contato foi da passageira Dina que elogiou o Jean Marcel Kretzschmar 

Pereira, assistente de supervisor da Estação de Cidadania Nova Brasília. Se-

gundo relato a reunião deles terminou mais cedo do que o previsto e teriam 

que ficar na frente da ADEJ esperando no frio. No entanto, o profissional foi 

super atencioso e enviou um carro do Transporte Eficiente o mais rápido 

possível e todos ficaram muito felizes. 

Revista Adej
O Transporte Eficiente foi tema da matéria central da primeira edição da Revista 
da ADEJ (Associação dos Deficientes Físicos de Joinville) publicada recente-
mente. Além de uma apresentação da Gidion e da Transtusa, a reportagem 
apresenta dados do Transporte Eficiente.

Levantamento feito pelo Departamento de Trânsito de Joinville (De-
trans) mostra que o acumulado de abril a setembro soma quase 50 mil 
infrações por excesso de velocidade, desrespeito ao sinal vermelho ou 
parada sobre a faixa de pedestres. A maior parte está concentrada entre 
agosto e setembro (com 17 mil autuações em cada período) porque foi 
nesses dois meses que a instalação de todos os equipamentos previstos 
para 2015 foi concluída.
A zona Sul é campeã de multas. O cruzamento da ruas Graciosa e Flo-
rianópolis, que dá acesso aos bairros Itaum e Guanabara é o ponto que 
mais gera multas. Naquele ponto, a fiscalização eletrônica registrou 6,2 
mil infrações entre abril e setembro.
Os radares de vigilância eletrônica estavam suspensos durante dois anos 
após o fim do contrato anterior. De volta, contribuíram para impulsionar 
as multas. Os motoristas 10 anos Zero Acidente curtiram a viagem à serra gaúcha, 

prêmio recebido pela empresa pela marca conquistada.

O cuidado com as multas

Multas 
72% das infrações são por excesso de velocidade
(26%) delas são por avançar o sinal vermelho 

profissional do mês

operação

fiQue liGado

comunidade

VERDES MARES

Enildo Sousa Dias
Sergio Loch Brognara

Cobrador rodoviário
Motorista

Emissor de passagens
Motorista rodoviário
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Gestão da Qualidade

atualização profissional

seGurança

Em novembro, profissionais das empresas do grupo Gidion participaram de 
treinamento para atuarem como Auditores Internos do Sistema de Gestão da 
Qualidade ISO 9001:2015. O diferencial do curso é preparar os participantes 
para usar a metodologia não só para o controle do Sistema de Gestão da 
Qualidade, mas como uma ferramenta de gestão. 
O diretor Alcides Bertoli reforçou para o grupo de 14 colaboradores de 
diversos setores da Gidion, Verdes Mares, VMGLog e VMGAires,  que eles 
têm a missão de contribuir para o resultado das empresas, sendo parte do 
processo de crescimento. “Vocês foram selecionados pelo perfil de pessoas 
com poder de transformação, para serem agregadores e multiplicadores 
deste conhecimento”, afirmou.

Curso forma novos auditores para a ISO 9001:2015
Esta também é a percepção de Romair 
Cordeiro, analista de Operações da 
VMGLog. Participando pela primeira 
vez, ele afirma que além de aplicar estas 
ferramentas no dia a dia, o curso também 
agrega para o currículo, pois se trata de 
uma metodologia de padrão mundial.

Para Tiago Rodrigo Mendonça Leite, 
auxiliar Administrativo da Gidion, que 
já havia participado de outro curso de 
auditor, a proposta deste treinamento 
é interessante, pois além de atualizar 
os procedimentos de autoria para 
garantir a conformidade dos processos 
do Sistema de Gestão da Qualidade na 
nova versão, também traz esta visão 
de gestão dos negócios como um todo.

No dia 1º de dezembro começaram a circular os ônibus de 
Natal do sistema de transporte coletivo. A novidade neste 
ano é que os ônibus foram grafitados pelos Irmãos Feitosa, 
conhecidos designers da cidade. A finalização da decoração 
pelos artistas e apresentação dos ônibus à comunidade 
ocorreu no dia 28 de novembro, na Praça da Bandeira. O 
trabalho contou também com apresentação da Banda Mirim 
do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville.
Os dois ônibus, que circulam em diferentes linhas nos 
Terminais e Estações da Cidadania, têm a presença do Papai 
Noel e músicas natalinas. No dia 23 de dezembro, os Irmãos 
Feitosa estarão no Terminal Central para fazer caricaturas 
dos clientes do transporte coletivo. Os desenhos serão feitos 
gratuitamente pelos artistas entre 8 e 12 horas.

Com foco na capacitação e desenvolvimento para o 
desempenho das atribuições profissionais e atitudes 
pessoais, a Gidion promoveu treinamento para os 
motoristas executivos. O motorista José Gomercindo 
da Silva ressaltou a importância de se manter em dia 
com a profissão. “Os cursos nos mantêm atualizados e 
oferecem conhecimentos essenciais para o exercício da 
atividade. Além disso, sempre têm pontos que precisa-
mos relembrar.” 
Entre os temas enfocados, José destacou a direção 

preventiva como dos mais importantes. “Transportamos pessoas e dividimos 
o espaço no trânsito com outras pessoas. A atenção aos detalhes faz toda 
a diferença.”

Motoristas executivos participam de treinamento

VMG Log licenciada para transporte de produtos perigosos 
A VMG Log obteve a Autorização Ambiental para Transporte de Produtos Perigosos para o exercício da atividade de transporte interestadual terrestre de 
produtos perigosos. A licença, obrigatória, é emitida pelo Ibama, em acordo a Instrução Normativa Ibama nº 5, de 9 de maio de 2012 (IN 05/2012), e 
suas atualizações.
Para estar habilitada ao transporte, a empresa treinou sete motoristas e adequou os caminhões com os kits de segurança. Também contratou a WGRA, 
empresa atuante no gerenciamento de riscos ambientais que presta serviços implantando estudos, análises e estratégias de gestão de riscos, que estão 
ao entorno de seus clientes.

Ônibus de Natal com a arte dos 
Irmãos Feitosa

Concurso cartão de Natal

Estudantes que integraram o Projeto Transitado em 2015 participaram do 
6º Concurso de Natal no Ônibus. Os desenhos dos três trabalhos escolhidos 
estamparão o cartão de Natal das empresas do grupo. O concurso reconhece 
e premia os autores dos melhores desenhos, incentivando e valorizando a 
criatividade e a arte do estudante. 
A professora Meri Aparecida Mahl da escola CAIC Francisco de Oliveira disse 
que o concurso é um estímulo para os alunos desenvolverem as habilidades 
artísticas. “O concurso é um fato novo nas atividades escolares dos alunos. A 
premiação é um estímulo a mais”, destacou.

Vencedores 

1º lugar - Gabriel Ramos da Rosa – Escola Municipal Arinor Vogelsanger
2º lugar - Sofia Guinsani – Escola Municipal Paul Harris
3º lugar - Natã Felipe – CAIC Prof. Desembargador Francisco José de 
Oliveira
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