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O dia foi das crianças,
mas a festa foi da família

R

eunir colaboradores e filhos para comemorar o
Dia das Crianças já é uma tradição na Unimar.
Este ano não foi diferente. No dia 11 de outubro, a
área em frente ao prédio administrativo da empresa
foi ocupada por pula-pulas, piscina de bolas, escorregador, apresentação de palhaços e farta distribuição
de cachorro-quente, pipoca, algodão-doce, picolé,
refrigerante e outras delícias.
E como onde tem criança não falta animação, o clima foi de muita alegria e descontração. Os irmãos Micael (4 anos) e Michel
(2) aproveitaram as brincadeiras. Eles esta-

vam acompanhados do pai, o motorista Daniel Carlos
Brasiliense da Silva, que também aprovou o evento. “É
a primeira empresa em que trabalho que abre as portas
para a família”, disse Daniel, que entrou na Unimar neste
ano e é estreante na confraternização.
O cobrador Benedito Pereira Dutra levou o filho Hércules (12) e a neta Nayara
(6). Na Unimar há 14 anos, ele destaca
a importância de poder levar os familiares para conhecer o local de trabalho. “É
bom que as crianças conheçam de perto a empresa
em que a gente trabalha”, observou Benedito.

Hora de desenhar
Depois de se divertir com as brincadeiras, as
crianças foram chamadas a participar do concurso “Transportando o Natal”. Os desenhos de Anna
Rosa Correia Galeri e Suellen do Carmo de Gouveia foram os vencedores nas categorias 5 a 8 anos
e 9 a 12 anos, respectivamente.
As artes das meninas vão ilustrar o cartão de Natal que
a Unimar enviará este ano a colaboradores, clientes
e parceiros, deixando cheios de orgulho os papais
Giuseppe Francisco Giovane Galeri, controlador de
Manutenção, e Renato Ferreira Gouveia, motorista.

Giuseppe com a filha Anna Rosa,
que ganhou bonecas como prêmio

Suellen, que recebeu um celular
de presente, e seu pai Renato

Caiu na rede...

H

Mau uso das redes sociais pode prejudicar a sua vida profissional

oje é comum nos depararmos com situações em
que, antes de ir a um restaurante,
por exemplo, uma pessoa escreve um “tuíte” falando aonde vai,
chegando lá, faz um “check-in”
no Four Square e antes de comer
tira uma foto do prato para compartilhar no Instagram.
Usamos esse espaço para manifestar nossas opiniões e partilhar
nossos sentimentos com amigos.
Contudo, essas ferramentas, se
mal utilizadas, podem trazer riscos
à nossa vida profissional.
É necessário ter responsabilidade ao
utilizar esses serviços. O ciberespaço

deve ser encarado como uma extensão da vida real. Uma coisa que não
possa ser dita em público, também
não deve ser dita na internet.
Em um ambiente de trabalho é
comum haver divergências. Não
é legal usar as redes sociais para
fazer referências negativas a colegas de trabalho.
O comportamento nas redes sociais revela traços importantes da
personalidade de um indivíduo.
Então, antes de escrever, curtir, ou
compartilhar qualquer coisa, questione intimamente se aquilo é condizente com a imagem que você
deseja passar sobre si próprio.

Dicas
• Os fins de semana e os feriados são ótimos para descansar.
Porém, ovacionar essas datas
como uma “razão de viver”
pode passar, mesmo que sem
querer, uma imagem de preguiça e descaso com suas funções.
• Frases como “com as pedras que
jogaram em mim construí meu
castelo” e “sua inveja é o meu sucesso” estão presentes aos montes na rede. Evite esses tipos de
indiretas e comentários amargos.
• Evite também palavras de baixo
calão e fotos que tenham algum
tipo de pornografia.

Prêmio Destaque 2012
Está chegando a hora do Prêmio
Destaque 2012 e a Unimar tem
dois funcionários concorrendo:
Juscenin Nunes Rangel, na categoria “Motoristas”, e Luciana
Oliveira de Souza Martins, em
“Transporte e Logística”.
A premiação, realizada anualmente pela Federação das Empresas de Transportes do Estado
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do Espírito Santo (Fetransportes), é
uma forma de valorizar os profissionais que tiveram bom desempenho.
Todos os anos, funcionários da Unimar são indicados à premiação e, em
2011, o coordenador de Manutenção Netércio Lopes conquistou o segundo lugar na categoria “Transporte
e Logística”. Em 2012, a cerimônia
de entrega do Prêmio será realizada
no dia 30 de novembro.

Juscenin Rangel e
Luciana Martins
concorrem à premiação
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Cores em favor da saúde

I

Unimar promove ações de prevenção de doenças para funcionários

nvestir na saúde e na qualidade
de vida dos funcionários é uma
premissa da Unimar. Para isso, o
setor de Medicina Ocupacional
desenvolve campanhas que incentivam a prevenção de doenças, como o diabetes e o câncer
de mama. Em novembro, quando
é comemorado o Dia Mundial do
Diabetes, a empresa realizou exames de glicemia capilar em seus
profissionais e ornamentou os setores com balões da cor azul, que
representa o combate à doença.
No mês anterior, foi a vez do rosa
imperar. Isso porque a Unimar aderiu à luta contra o câncer de mama,

com decoração na cor da campanha, e incentivou seus funcionários
a usarem o laço rosa, que simboliza
a luta contra este tipo de câncer.
Vale destacar que os homens também participaram. Afinal, câncer de
mama é um problema que pode
atingir a todos.
“Estamos realizando ações que visam à prevenção de doenças entre
nossos profissionais. Nelas, percebemos o empenho de grande parte
das pessoas que trabalham na Unimar e a mudança de cultura, com
foco na promoção da saúde e da
qualidade de vida”, ressalta Cintia
Quintão, médica do Trabalho.

Exames de glicemia capilar e decoração azul para o combate ao diabetes

Corrida
E por falar na relação entre as cores e a saúde, Sara
Bruno, assistente de RH, e
Priscila Scheidegger Loureiro, arquivista, participaram da divertida Corrida
das Cores, promovida em
Vitória, em outubro.
Elas largaram da Estação
Porto, no Centro da capital, com a camiseta branca.
Mas a cada um dos 5km
da prova, as atletas foram
“bombardeadas” por uma
cor diferente.

Já em outubro, o rosa enfeitou a Unimar para lembrar do câncer de mama

Ao chegarem à Praça do
Papa, na Enseada do Suá,
ainda foram recepcionadas por uma grande “explosão” de cores. No final, difícil era encontrar
alguém que não estivesse
completamente colorido
como elas!
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Qualidade mais uma
vez comprovada
Unimar alcança recertificação da ISO 9001:2008

E

m novembro, a Unimar conquistou sua recertificação na
ISO 9001:2008. Desde 2001, a empresa é certificada por esta norma e
a cada três anos seus processos são
avaliados de maneira mais detalhada visando à recertificação.

“Quando os auditores identificam
que estamos realizando nossas atividades dentro dos padrões preconizados pela norma, alcançamos
a certificação por mais três anos,
sendo que semestralmente passa-

mos por auditorias de manutenção”, explica Euziane Barbosa, coordenadora de RH/Qualidade.

Saiba mais
A ISO 9001:2008 é formada por
normas técnicas que estabelecem
requisitos que auxiliam a melhoria
dos processos internos, a maior capacitação dos colaboradores, a verificação da satisfação dos clientes,
colaboradores e fornecedores, em
um processo contínuo de melhoria
do sistema de gestão da qualidade.

Destaque em Gestão
de Transportes
Elizeu da Conceição, gerente
de Tráfego, foi um dos seis executivos das empresas filiadas ao
GVBus que conquistaram vaga
no segundo módulo do Programa de Gestão e Liderança em
Transportes Urbanos – MBA.
Da primeira fase do curso, que
teve ênfase em mobilidade urbana, participaram 200 profissionais de empresas ligadas à área
de transportes de passageiros de
todo o Brasil e para este módulo os 40 melhores alunos foram
selecionados. Elizeu ficou em 9º
lugar e já prepara as malas para ir
à Europa no ano que vem.
Isso porque, para consolidar o
curso, os selecionados farão uma
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viagem para Alemanha em outubro de 2013, incluindo uma visita
técnica à fábrica da MercedesBenz, participação de feiras e
eventos do setor de transportes.
“Esta fase é voltada para o desenvolvimento da liderança, focando a promoção de um ambiente
produtivo, crescimento profissional, comportamental e pessoal do
gestor de empresa de transporte
coletivo", explica Elizeu.
Elizeu com Adi Gama durante a
formatura do primeiro módulo

Dia do
Bem Fazer
Em agosto, a Unimar marcou
presença no Dia do Bem Fazer,
atividade de voluntariado do
grupo Camargo Corrêa, o principal cliente das filiais de Ponte
Nova (MG) e Itaperuna (RJ).
Neste dia, a empresa forneceu
três ônibus com motorista para
transportar os voluntários nas
regiões onde foram realizadas
as ações. Entre as atividades
promovidas pela ação social
estiveram: três circos, ampliação de duas bibliotecas com
a criação de brinquedotecas,
revitalização de uma quadra
poliesportiva e fachada de uma
creche, oficinas de arte, cultura, esporte e lazer.
A quarta edição do Dia do Bem
Fazer contou com a colaboração de 200 voluntários – entre
profissionais, parentes e amigos de cerca de 20 empresas
parceiras – e beneficiou cerca
de 2 mil pessoas de dezenas de
comunidades vizinhas à obra
do Mineroduto Minas-Rio.

