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Unimar: 15 anos de conquistas

E

m agosto de 1997, nascia uma nova empresa para atuar
no Sistema Transcol, a Unimar Transportes. Com sede
inicial em Vila Velha, que mais tarde foi transferida para a
Serra, a empresa logo se expandiu e começou a absorver
outras instituições, tornando-se o Grupo Unimar.
2006 foi muito importante para o Grupo, quando criou a
Unimar Service Log (USL) e adquiriu a Viação Paratodos,
fazendo com que se integrasse ao sistema de transporte municipal de Vitória. Já em 2008, a USL ganhou sua primeira filial, em Ponte Nova (MG), e mais tarde a segunda, em Itaperuna (RJ). No ano seguinte, a empresa passou por processos
de reestruturação societária absorvendo todas as atividades
com a denominação social "Unimar Transportes Ltda".

Reconhecimentos
Durante esses 15 anos, a Unimar tem orgulho das grandes conquistas. Em 2001, foi certificada na ISO 9001 e a mantém ainda hoje.
Outro reconhecimento é o Prêmio Destaque, da Fetransportes,
para o qual os funcionários da Unimar são indicados, anualmente,
sendo que alguns deles já foram contemplados. A empresa também participou e foi premiada em todas as edições do Qualiar.
Nordeval
Mazoline:
Prêmio
Destaque
2004

Netércio Lopes: 2º lugar
do prêmio 2011

Unimar Service Log foi
criada em 2006
Filial da USL em
Ponte Nova (MG)

Muito obrigado!
Hoje, 25 de agosto de 2012, estamos
comemorando os 15 anos da Unimar.
Foi uma longa caminhada até aqui, permeada de várias dificuldades vencidas
e significativos avanços.
Entre eles, citamos a modernização e o
aprimoramento dos processos de trabalho, e o forte investimento na renovação de frota, valorização dos Recursos
Humanos e desenvolvimento de novas
áreas de negócios, com as atividades de
fretamento e locação.
Para isso, foram imprescindíveis a crença, a disposição dos investidores, assim
como a efetiva e competente força de
trabalho dos nossos colaboradores.
Nosso encontro, neste dia simbólico é,
em primeiro lugar, de agradecimentos.
Ao senhor Deus, pela oportunidade
de caminhar e vencer, e às pessoas e
entidades, que de algum modo participaram ou participam deste empreendimento, pelas parcerias importantes e
necessárias. Agradecimento especial ao
público interno, a cada pessoa com sua
função, colaboradores de toda hora.
Nosso reconhecimento é para todos,
distinguindo, dentro do programa de
“fixação de mão de obra”, aqueles
que completaram 5, 10 e 15 anos de
Unimar com diploma e brindes como
singela homenagem.
Adi Gama
Diretor Geral
da Unimar

Eles também completam
15 anos em 2012
Com a mesma idade da Unimar, menores aprendizes começam sua trajetória

J

unto com a Unimar, em 1997, também nasciam Keila Nathielly
Rodrigues, Celso Ribeiro de Oliveira Neto, Jesse Ferreira de Carvalho
e Gabriela de Matos Lopes. O que eles têm em comum além do ano
de nascimento? Os quatro jovens são filhos de funcionários e em 2011
passaram a fazer parte da empresa como menores aprendizes.

Visando conhecer o mercado de trabalho,
Keila decidiu entrar no processo seletivo.

Trabalhar em grupo e ter mais responsabilidades
foram alguns dos conhecimentos adquiridos por Jesse
Ferreira de Carvalho desde que entrou na Unimar.
Filho de Raimunda Maria Gonçalves, auxiliar de
Serviços Gerais, Jesse diz que a mãe falava que essa
oportunidade no setor de Videomonitoramento iria
ajudá-lo profissionalmente e, pelo jeito, ela estava certa.

Renato Lopes, porteiro, é pai de Gabriela e
também incentivou a jovem.

“Esta atividade está me ajudando a construir meu
futuro e a aprender sobre o funcionamento de uma
empresa”, destaca o menor aprendiz do Arquivo.
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“Estou gostando muito, pois aqui tenho a oportunidade
de me profissionalizar”, ressalta ela, que atua no
Controle de Manutenção e é filha de Cosme André
Ribeiro dos Santos, borracheiro.

E os benefícios do primeiro emprego vão além dos aspectos
profissionais. Celso Ribeiro de Oliveira Neto, filho do motorista
Paulo Márcio Costa de Oliveira, conta que era muito tímido
antes de começar como menor aprendiz do Arquivo.

“Além do meu pai, outros amigos que já
trabalhavam na Unimar falavam muito bem da
empresa. Estou gostando da experiência”, conclui.
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Muita história
para contar
Conheça alguns dos profissionais que
acompanharam o crescimento da empresa

Israel Coxito, lanterneiro

B

ons funcionários são fundamentais para que uma empresa alcance resultados positivos. E este é mais um
motivo de orgulho para a Unimar. Muitos desses profissionais fazem parte da organização desde o início e durante
todo este tempo evoluíram profissional e pessoalmente.
Um bom exemplo é Israel Coxito Justino, lanterneiro, que
aproveitou o Programa de Educação para Jovens e Adultos
(EJA) oferecido pela Unimar para estudar. “Estou concluindo
o Ensino Fundamental e o próximo passo será o Ensino Médio,
uma grande conquista. Além disso, com meu trabalho, consegui dar educação de qualidade aos meus filhos. Enfim, tudo o
que tenho, devo a esta empresa”, afirma.

Aloir Pereira de Rezende, motorista

Assim como Israel, Aloir Pereira de Rezende, motorista, também
completou os estudos pelo EJA. “Não tive a chance de estudar
fora, mas aproveitei o programa para dar andamento às aulas
e trabalhar ao mesmo tempo. Por isso, só tenho a agradecer as
oportunidades de crescimento que a Unimar oferece. É um
prazer fazer parte desta equipe!”, ressalta.
Julio Menezes, fiscal

Julio Menezes, fiscal, é outra pessoa que destaca como positiva a valorização que a empresa dá a seus funcionários.
“Nesses 15 anos, a Unimar desenvolveu muito e sempre
reconheceu os bons profissionais, como com o Programa
Colhendo Bons Frutos. Tenho muita admiração por ela e
orgulho de pertencer à equipe”, diz.
Contribuir para o bom desenvolvimento do trabalho com
honestidade é a chave do sucesso para Julieta Maria Fardim, cobradora. “Procuro fazer o meu melhor para colaborar com o crescimento da Unimar”, conta. Como Julieta
já está na função há bastante tempo, ela presenciou mudanças na atividade. “Uma das principais foi a troca do
passe de papel para cartão”, lembra.

Julieta Maria Fardim, cobradora

Nascimento
Quem também tem uma boa história para contar é Rosilane Perini. No dia 7
de abril de 2008, ela assistiu ao nascimento de um bebê dentro do ônibus em
que trabalhava como cobradora. Ao embarcar no veículo, Simone de Almeida
Constantino, entrou em trabalho de parto. Para comemorar esse parto tão
inusitado, mãe e filha ganharam um enxoval completo da Unimar.
3

Uma volta ao tempo
Você é nosso convidado para relembrar o que de
mais importante aconteceu em 1997
Moda e música
A moda nos anos 90, mais
especificamente da segunda
metade da década, passou a buscar
referências no que havia sido usado
em anos anteriores, como 60 (cores
claras e tiaras) e 70 (plataformas
em tamancos e modelos fechados),
aliados a modismos mais atuais com
muita diversidade de estilos.
No cenário musical despontaram as
bandas de axé, os grupos de pagode
e as duplas sertanejas. Por falar em
sertanejo, foi também neste ano que
o cantor João Paulo, que fazia dupla
com Daniel, morreu vítima de um
acidente automobilístico.

E

m toda essa edição
comemorativa aos 15 anos
da Unimar Transportes, mostramos
a trajetória da empresa e quem faz
parte dela. Mas você se lembra o
que estava acontecendo no Estado,
no País e no mundo quando a
organização foi fundada?

em queda, dar continuidade ao
processo de redução nas taxas
de juros básicas e crescer 3% seu
Produto Interno Bruto (PIB) – isto é,
a soma de todos os bens e serviços
produzidos no período.

Aperte os cintos, pois vamos fazer
uma viagem no túnel do tempo e
retornar ao ano de 1997...

No esporte, o tenista Gustavo
Kuerten conquistou o primeiro título
de Roland Garros, um dos mais
importantes torneios da modalidade
disputado em Paris, na França.

Nesta época, estavam no poder
Vitor Buaiz, como governador do
Espírito Santo, e Fernando Henrique
Cardoso, ocupando o cargo de
presidente do Brasil. Mesmo com
o cenário internacional instável, o
país conseguiu manter a inflação

Entre os carros, o Ford Ka e o Honda
Civic começaram a ser fabricados
no Brasil. Já o Japão deu início à
produção dos chamados “veículos
verdes”, que poluem menos que
os motores de combustão, pois são
carros elétricos.
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Em 1997, outra personalidade que
perdeu a vida da mesma forma foi
Diana, a princesa de Gales. Após seu
casamento com o príncipe Charles,
ela se tornou uma das mulheres mais
famosas do mundo, ícone da moda e
ideal de beleza e elegância feminina.
Enquanto preparava o serviço
religioso em memória da princesa,
Madre Teresa de Calcutá morreu,
aos 87 anos, de ataque cardíaco.
Missionária católica albanesa,
a beata se dedicou a ajudar os
menos favorecidos e, após sua
morte, foi beatificada.
Ainda no que diz respeito à
Igreja Católica, neste ano, o
Brasil recebeu a visita do então
papa João Paulo II. O religioso
participou do II Encontro
Mundial com as Famílias, no
Rio de Janeiro.

