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Segurança

Meio aMbiente
DeStaque

Endereço: Rua Copacabana, 1308 • CEP 89211-380 • Joinville – SC 

Os diretores da Gidion Moacir Bogo e Alcides Bertoli integraram a comitiva joinvilense 
que visitou quatro países da Europa (França, Suíça, Espanha e Itália) em outubro.  O 
principal objetivo da viagem foi buscar subsídios para futuras ações que possam 
melhorar o sistema integrado de transporte público em Joinville. A comitiva conhe-
ceu o sistema de transporte VLP – Veículo Leve sobre Pneu – da cidade francesa de 
Clermont-Ferrand. Em Paris e Barcelona, o grupo de Joinville analisou os detalhes 
do funcionamento do sistema de transporte público de bicicletas, utilizadas como 
complemento do transporte público. 

Estudantes mostram sua criatividade 
no Concurso de Natal

Os estudantes de 3º e 5º anos do ensino funda-
mental da Escola Municipal Escola Virgínia Soa-
res mostraram sua criatividade e originalidade 
nos trabalhos apresentados no 2º Concurso 
de Desenho “Natal no Ônibus”, promovido pela 

Gidion e Verdes Mares.  O tema proposto foi a 
magia do Natal e a mobilidade (transporte co-
letivo). A participação dos estudantes objetiva 
popularizar o concurso e chamar a sociedade 
para participar de forma mais ativa das ques-

tões relacionadas à educação e à mobilidade.
Entre todos os 90 trabalhos confecciona-
dos, a escola elegeu os 20 melhores, que 
participaram da escolha feita pela comissão 
julgadora.

Da esq., Ana Júlia, Victor e Nicole, com a professora Teresinha e  
o diretor da Gidion/Verdes Mares Moacir Bogo

Ana Júlia de Lima Brites
1º lugar – 1 aparelho celular 

Victor Manoel Borges
2º lugar – 1 câmera fotográfica 

Nicole Gabriele Gomes
3º lugar – 1 aparelho MP4

Papel reciclado

Homenagem especial
O motorista Gilson Luiz Duarte demonstrou sua emoção e agradecimen-

to ao receber a homenagem pelos 30 anos consecutivos de serviços 

prestados à Gidion. Considerando os anos anteriores que trabalhou na 

empresa, Gilson somou mais de 37 anos de vínculo com a Gidion. O 

momento foi de relatar histórias e lembrar as amizades construídas ao 

longo deste tempo. A sua maior alegria é constatar que não leva na 

bagagem nenhuma história de acidente. “É muito bom saber que atendi 

milhares de pessoas no exercício da minha profissão e nunca me envolvi 

em acidente, prejudicando uma delas”, relata.

Gilson diz que não tem segredo. É preciso usar o bom senso, ser tole-

rante, humilde e tratar bem as pessoas.

Gidion e Verdes Mares adotam 3ª 
geração de diesel menos poluente
A Gidion e a Verdes Mares iniciaram testes para utilização do novo diesel 

S-50 que faz parte da fase P7 - Programa de Controle de Poluição do Ar 

para veículos automotores pesados (Proconve), a ser oficializada em 2012. 

Estes testes têm por finalidade verificar a performance dos componentes 

dos motores com esse novo produto.

Contendo menor teor de enxofre que os demais combustíveis, o S-50 é 

uma evolução do diesel S-500. A Gidion foi a primeira empresa de trans-

porte coletivo de Santa Catarina a utilizar em seus veículos o S-500, com 

5% de óleo vegetal na sua composição. Pela legislação, este produto deve 

ser utilizado em todo território nacional a partir de 2014.

“Com ajuda do opacímetro, equipamento que mede a emissão de gases, 

nossa frota apresenta um 

índice de emissão 40% me-

nor que o limite estabelecido 

pelos fabricantes de veícu-

los”, destaca Renato Protti, 

gerente de manutenção. 

Juntas, Gidion e Verdes Ma-

res consomem 500 mil litros 

de combustível por mês.

Nova Cipa Itaum tomou posse

Indicados
Jacson Rogerio da Costa  - supervisor de negócios 

Maria Aparecida Moreira - motorista

José Luiz Esser - motorista

Wendolino Werling - lubrificador

 

Eleitos
Elcio Dias Almeida - motorista

Adilson Correa Gonçalves - latoeiro

Paulo Henges - motorista

Sebastião Carlos Azeredo Bento – motorista

A nova Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 2011/2012) 

Itaum tomou posse no dia 11 de novembro. Assumiram quatro novos 

integrantes eleitos pelos colaboradores e quatro indicados pela direção da 

empresa. Jacson Rogerio da Costa, supervisor de negócios, foi indicado 

para o cargo de presidente. A Cipa Itaum é responsável pela unidade e 

Estação do Itaum e pela Estação Guanabara.

Diretores conhecem sistemas
de transporte da Europa

FOTO: PREFEITURA DE JOINVILLE



Mais oferta de fretamento
A Verdes Mares adquiriu vans para integrar a sua frota de freta-

mento. O objetivo é ampliar a oferta de soluções de transporte e 

atender as necessidades dos clientes.  
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Apoio que fez 
a diferença
Leonardo Vinicius Leiria comemora 

a sua promoção. Afinal é mais novo 

supervisor de negócios da Gidion e 

também o mais jovem. “Estou feliz 

pelo reconhecimento e pela opor-

tunidade oferecida pela empresa.” 

Quando entrou na Gidion, há pouco 

mais de três anos,  no cargo de 

assistente de supervisor, Leonardo 

cursava Administração de Empresas. 

Graças ao apoio recebido, concluiu 

o curso e se sentiu preparado para 

encarar o novo desafio. E não pensa 

em parar. Seu objetivo é fazer uma 

especialização na área de gestão 

em 2012. “Aprendemos todos os 

dias no nosso trabalho, mas o cres-

cimento profissional depende de 

continuarmos estudando, por isso 

não quero parar”, conta.

Elogios são estímulo 
para o trabalho
O bom desempenho profissional do motorista Sandrino de Melo Noga é desta-

que neste mês. Ele tem recebido elogios por sua dedicação ao trabalho e bom 

relacionamento com os colegas. E quem não gosta de receber elogios? “Eu gosto 

do meu trabalho, estou sempre de bem com vida, atendo bem aos passageiros. 

Muitas vezes eles chegam estressados e é nosso papel deixá-los mais tranquilos”, 

explica Sandrino, feliz ao saber que seu trabalho está sendo reconhecido. 

Há pouco mais de um ano na Gidion, mas com mais de 12 anos de experiência 

na profissão, Sandrino disse que os elogios são um estímulo para melhorar cada 

vez mais no seu trabalho.

Visita da ArcelorMittal  Vega
Mauro Esteves de Barros e Carlos Alberto Andrade, da ArcelorMittal Vega, visitaram 

a Gidion. O gerente de Administração e Suporte. Mauro Esteves de Barros disse que 

a empresa gosta de acompanhar o desenvolvimento de seus fornecedores: “Tivemos 

uma percepção excelente da Gidion. Os serviços são prestados com qualidade, desde 

a infraestrutura, a equipe, a logística até o atendimento final. É salutar a exigência, 

a perfeição com que o serviço é prestado. A Gidion segue o padrão de exigência da 

Arcelor, e isso se reflete no bem-estar de nossos colaboradores”.

Novo site 
Navegue no novo site da 

Verdes Mares.  

O endereço continua  

o mesmo:  

www.vmares.com.br

Vagas para Jovens Aprendizes
4	Está aberto o processo seletivo para o programa 

Jovem Aprendiz Gidion 2012. 

4	Requisitos: ter idade entre 14 e 24 anos, ensino fundamental (estar 

cursando) ou ensino médio (estar cursando ou ter concluído).

4	Interessados devem procurar o RH da empresa até o 

dia 16 de dezembro com documentos e carteira de 

trabalho para preenchimento de ficha cadastral. 

Entrega cesta de Natal - 19/12 - das 
7h30 às 12 h e das 13h30 às 18 horas

Funcionamento ambulatório - 
recesso de 26/12 a 02/01

Atendimento médico - recesso 
de 26/12 a 02/01

Atendimento dentário - 
recesso de 23/12 a 08/01

Fisioterapia e laboral - recesso 
de 26/12 a 02/01 

Refeitório - 26/12 - fechado

Agência bancária – horário normal

Sindicato - recesso de 22/12 a 03/01

Uniformes - recesso de 19/12 a 03/01

Corredores e novas 
linhas no Guanabara
Junto com a implantação do binário do bairro Guanabara, foi 

instalado o corredor exclusivo para os ônibus na rua Santo Agos-

tinho, que gerou maior agilidade ao trânsito na região Sul. As 

linhas 0601- Guanabara/Centro, 1308 – Guanabara/Escolinha 

e a 1306 – Teresópolis tiveram mudança de itinerário. Já a linha 

1310 – Graciosa via Teresópolis foi desativada. Em contrapartida 

foi criada a linha 1402 – Circular Procópio Gomes – que atende 

parte da rua Guanabara. 

Mais informações no site da Gidion – www.gidion.com.br

Parque da Cidade
Além das linhas fixas, a Gidion disponibilizou ônibus extras partin-

do dos terminais Centro, Sul e Itaum direto para o evento de inau-

guração do Parque da Cidade realizado no dia 6 de novembro.

artigo

Em busca da 
melhoria contínua
O mês de outubro foi importante para Gidion 

e Verdes Mares. Participamos da comitiva 

joinvilense que viajou à Europa para rever 

formas convencionais e conhecer novas 

modalidades de transporte, que no futuro 

podem integrar o sistema de transporte pú-

blico da cidade. Além de conhecer o sistema 

de transporte VLP – Veículo Leve sobre Pneu 

– da cidade francesa de Clermont-Ferrand, 

conhecemos detalhes do sistema de aluguel 

e estacionamento de bicicletas, utilizado 

como complemento do transporte público 

em Paris e Barcelona.

A administração municipal projeta a constru-

ção de bicicletários vigiados nos terminais do 

Itaum, Vila Nova e Iririú, que poderão seguir 

o modelo espanhol, o Bicibox. Trata-se de 

uma solução de estacionamento público 

(bicicletário) que consiste em módulos em 

forma de garagem onde se pode guardar a 

bicicleta, protegendo-a de forma integral do 

vandalismo e das adversidades do clima.

Outra novidade são os testes com o novo 

diesel S-50 que faz parte da fase P7 - Pro-

grama de Controle de Poluição do Ar para 

veículos automotores pesados (Proconve), 

a ser oficializada em 2012. Os testes têm 

por finalidade verificar a performance dos 

motores com esse novo produto. 

Atualmente a adição de óleo vegetal na 

proporção de 5% é obrigatória em todo o 

território nacional.  Esta mistura forma o 

Biodiesel B-5, normalmente feita com o 

diesel convencional S-1800. A Gidion foi 

pioneira no estado utilizando o S-500 para 

esta mistura e agora inova mais uma vez 

testando o S-50, formando um Biodiesel 

B-5 com combustível de baixíssima emissão, 

igualando-se às melhores práticas de pro-

teção do meio ambiente e compatível com 

os motores Euro V disponíveis no próximo 

ano. Efetivamente, o Biodiesel com o S-50 

emite 36 vezes menos poluentes que o diesel 

convencional.

São ações que demonstram a busca cons-

tante pela melhoria dos serviços e também 

dos processos, principalmente com iniciativas 

que protejam o meio ambiente, tornando-o 

mais limpo e saudável.

Moacir Bogo

Diretor Geral 

VERDES MARES CARGO ANTERIOR CARGO ATuAL

Marcio Duarte Pereira Motorista veículo leve  Motorista

OuTuBRO
GIdION CARGO ANTERIOR CARGO ATuAL

Antonio Carlos dos Santos * Motorista veículo leve Motorista
Giovane Peppes de Oliveira Motorista veículo leve Motorista
João Adilson Soares Manobrista Motorista
Leonardo Vinicius Leiria Controlador operacional Supervisor de Negócios
Luiz César Manuela Auxiliar de lubrificador Lubrificador
Nelci Tavares de Oliveira * Motorista veículo leve Motorista
Selsimar Lemes Gonçalves * Motorista veículo leve Motorista
Waldecy Vidal de Lima Ajudante de serviços Auxiliar de Lubrificador

ProMoviDoS/MuDança De Categoria

*Colaboradores promovidos que passaram pela Escola de Motoristas

Calendário de
datas de final
de ano 

Fique 
atento!
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Jacson Rogerio da Costa  - supervisor de negócios 

Maria Aparecida Moreira - motorista

José Luiz Esser - motorista

Wendolino Werling - lubrificador

 

Eleitos
Elcio Dias Almeida - motorista

Adilson Correa Gonçalves - latoeiro

Paulo Henges - motorista

Sebastião Carlos Azeredo Bento – motorista

A nova Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 2011/2012) 

Itaum tomou posse no dia 11 de novembro. Assumiram quatro novos 

integrantes eleitos pelos colaboradores e quatro indicados pela direção da 

empresa. Jacson Rogerio da Costa, supervisor de negócios, foi indicado 

para o cargo de presidente. A Cipa Itaum é responsável pela unidade e 

Estação do Itaum e pela Estação Guanabara.

Diretores conhecem sistemas
de transporte da Europa
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