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Outubro Rosa e
Novembro Azul na Unimar

H

á cerca de três anos, a Unimar Transportes promove
campanhas de saúde para
seus funcionários, e desde o princípio, a empresa apoia a Associação
Feminina de Educação e Combate
ao Câncer (Afecc), de Vitória.

Por isso, outubro foi o mês de conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção ao câncer de
mama. Durante o "Outubro Rosa", a
Unimar iluminou sua fachada com
a cor alusiva à campanha e distribuiu copos, enfeites, fitinhas e banners da mesma tonalidade.
Sem esquecer dos homens, a empresa promoveu, ainda em outubro, uma palestra sobre o câncer
de próstata, ministrada pelo urologista Marcos Antônio Coper.
Em novembro, o foco continuou
no segundo tipo de câncer mais
comum entre os homens no Brasil
e a empresa incluiu ainda a diabetes no debate.
Dessa forma, os funcionários receberam camisetas e fitinhas azuis –
cor da campanha –, informativos e
fôlderes, e a empresa foi decorada
com enfeites e balões.
No dia 14, quando é comemorado o Dia Mundial do Diabetes, a
Unimar realizou, no setor médico, 100 testes de detecção preco-

Colaboradores aderiram
ao Outubro Rosa

Festa para as crianças
Como já é tradição na empresa, a Unimar realizou uma festa
em comemoração ao Dia das
Crianças. Além da programação infantil, neste ano, assuntos de grande relevância social
foram discutidos, como a prevenção ao câncer de mama e
o combate ao trabalho infantil.
“A festa tem uma grande participação dos funcionários e de
seus familiares. Sendo assim,
o momento é propício para a
discussão de temas importantes
e atuais, como os que foram
abordados”, destacou a coordenadora de Recursos Humanos, Euziane Barbosa.
Além desses momentos de
aprendizado, a garotada parti-

ce da doença e glicemia capilar.
Foi promovida, ainda, uma palestra de encerramento com Cintia

cipou também de um concurso de desenho, com o tema
“Transportando o Natal”.
A qualidade dos desenhos
agradou tanto que, neste ano,
duas crianças foram premiadas
na categoria de 9 a 13 anos –
Vitória do Nascimento e Manoela Magalhães, sobrinhas do
funcionário Wellington Miranda Teodoro, motorista. Além
das duas, Mik Felipe Rangel, de
8 anos, filho de Ednéia Ramos,
cobradora, venceu a categoria
de 5 a 8 anos.
Os ganhadores receberam um
tablete, um tênis all star e um
livro Guinnes book, o menino
bicicleta como premiação e
também terão a oportunidade
de ver seus desenhos ilustrando
o Cartão de Natal da Unimar.

Quintão, médica do Trabalho,
que contou com sorteios de brindes e apoio do Laboratório Libbs.

Motoristas em treinamento

Unimar promove Treinamento
de Direção Defensiva
Empresa aplicou capacitação para os motoristas de Minas Gerais

A

Unimar Transportes aplicou um Treinamento de
Direção Defensiva para
seus motoristas. O curso foi dividido em duas turmas, sendo a
primeira em agosto para os motoristas de Ponte Nova, Minas
Gerais. Já o segundo foi realizado em outubro, para aproximadamente 30 motoristas em Nova
Era, também em Minas Gerais.
O treinamento aplicado em Nova
Era foi direcionado aos motoristas
que atendem o projeto do mineroduto da Anglo American, operado pela Construtora Camargo

Correia, e ainda aos que atendem
a Vale no transporte da Ferrovia
Vitória a Minas, na mesma região.
Durante o curso, com duração
de seis horas, os motoristas da
Unimar puderam se aperfeiçoar
sobre diversas questões, como:
direção defensiva, condições
adversas (conduzir sob neblina
e/ou chuva), o fator humano e os
acidentes, elementos da direção
defensiva, legislação de trânsito
e acidentes.
Para Marco Aurélio, gerente de
Contrato, além de transmitir e re-

ciclar conhecimentos, o encontro
promoveu a integração entre os
motoristas e a empresa. “Durante
o treinamento tivemos a oportunidade de conversar e conhecer
ainda melhor nossa equipe. Com
isso, temos um grande ganho de
conhecimento e de qualidade”,
explicou.
Everaldo Abilio, instrutor do curso, contou que os motoristas foram participativos e o treinamento bastante interativo. “Foi tudo
muito proveitoso. Os funcionários
assimilaram bem o treinamento e
trocaram experiências”, concluiu.

"O maior benefício do treinamento não vem de se aprender algo novo, mas de se fazer melhor aquilo
que já fazemos bem". Peter Drucker
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Trocas de conhecimento
em Gestão de Transportes

E

lizeu da Conceição, gerente de Tráfego, teve a
oportunidade de viajar para a Europa, realizar
uma visita técnica à fábrica da Mercedes-Benz,
na Alemanha, e participar de feiras e eventos do setor de
transportes, na Bélgica, entre os dias 12 e 21 de outubro.

garantindo sua ida à Europa. O Programa é realizado
pelo GVBus e visa ao desenvolvimento da liderança,
focando a promoção de um ambiente produtivo, crescimento profissional, comportamental e pessoal do
gestor de empresa de transporte coletivo.

A viagem fez parte da conclusão do Programa de Gestão e Liderança em Transportes Urbanos – MBA, no
qual Elizeu ficou em 9º lugar entre os 40 participantes,

“Durante a viagem, conhecemos outras culturas e
principalmente aprendemos ainda mais sobre o segmento de transportes. Tivemos a oportunidade de
visitar duas empresas de ônibus, uma na Alemanha
e outra na Bélgica, além de conhecer uma garagem
pública e uma privada. Assim, pudemos realizar um
comparativo de eficiência e gestão, e pegar ideias de
lá para colocarmos em prática por aqui, desenvolvendo ainda mais o nosso sistema”, contou Elizeu.
O gerente contou ainda, que ficou impressionado
com dois equipamentos de ponta. “Conhecemos
uma máquina na Europa que mede a pressão dos
pneus automaticamente e de forma muito rápida,
o que interfere muito no consumo de combustível
e no desgaste precoce dos pneus. A outra, voltada
para questão de rodagem, possui um sensor a laser
que mede o sulco dos pneus. Assim, ele automaticamente manda uma mensagem para o monitor,
que avisa quando é a hora de trocá-lo”, explicou.

Elizeu durante a
viagem à Europa

Da teoria à prática
Cerca de 20 alunos da Escola de Ensino Fundamental e Médio Almirante Barroso, de Vitória,
realizaram uma visita monitorada ao Departamento de Recursos Humanos da Unimar Transportes, em outubro. Os estudantes são da turma
do segundo ano do curso integrado em Recursos
Humanos da instituição.
A coordenadora do curso, Eliana Gualberto de
Araújo Brunoro, acompanhou a visita e pretende
voltar com outra turma. “Foi muito interessante
ver como funciona a empresa. Todos adoraram a
visita! Foi muito produtivo, fomos bem tratados

A coordenadora Euziane recebe alunos

e ficamos encantados com as normas e os procedimentos internos da Unimar”, afirmou.
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Retrospectiva de boas ações
Menções honrosas, premiações e atos corajosos foram destaques em 2013

O

ano de 2013 foi de muitas
conquistas para a Unimar
Transportes. Os funcionários exerceram seu papel de forma
honrosa e competente, trazendo
orgulho à empresa. Nesta edição,
relembramos algumas ações que
servem de inspiração.
A homenagem que os motoristas
e fiscais da empresa receberam da
deputada estadual Luzia Toledo, na
Assembléia Legislativa, por exemplo, motivou a todos. “O motorista
pode ser considerado um dos principais condutores do crescimento
de uma nação, e não apenas condutor de um veículo que, na verdade, é um instrumento do seu trabalho”, afirmou a deputada.
Além destes, os cobradores Júlio
Cezar da Silva e Maria Jilza da
Silva de Souza também merecem
destaque. Os dois encontraram
uma grande quantia de dinheiro
dentro dos ônibus onde trabalhavam e não hesitaram na hora de
devolver. “Fiz isso porque sabia
que era o correto”, contou Júlio.

Prêmio Destaque
A Unimar reconheceu os motoristas Jaci Januário e Juscenin Nunes
Rangel, que concorreram ao Prêmio Destaque, nos anos de 2010 e
2011, e no de 2012, respectivamente. A premiação tem como objetivo
homenagear profissionais que trabalham nas empresas de transportes e
logística do Estado.
O motorista Tiago Luiz da Silva e
o cobrador Reinaldo Ferreira Ferri também merecem os parabéns,
pelo ato de bravura que realizaram
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Em sentido horário: Tiago Luiz, Reinaldo, Juscenin, Jaci, Maria Jilza e
Júlio Cezar. Eles merecem os parabéns!

ao apagar um princípio de incêndio em meio a uma manifestação.

de incêndio com o extintor do
próprio ônibus”, conta Reinaldo.

“Os manifestantes invadiram o
ônibus, mas consegui retirar o
dinheiro do caixa antes. Depois,
eles atearam fogo em uma cadeira e, assim que foram dispersos
pela polícia, entramos no veículo
e conseguimos conter o princípio

Atitudes valorizadas
A Unimar valoriza a atitude e o
desempenho tomados por esses
colaboradores. Boas ações devem
servir de exemplo e se tornar cada
vez mais comuns entre os funcionários da empresa. Parabéns!

Proteção contra fraude
Recentemente, um esquema de
fraude envolvendo uma empresa
de transporte coletivo de Caruaru, no Agreste de Pernambuco,
teve destaque na mídia nacional.
Catorze pessoas foram presas, entre elas 13 cobradores de ônibus.
De acordo com a polícia, os funcionários compravam de terceiros
tíquetes de passagens para trocar
pelo dinheiro dos passageiros que
pagavam em espécie.
A Unimar Transporte possui um
moderno sistema de monitoramento, que coíbe tais práticas.
O sistema Sigon Vision é uma

câmera instalada no coletivo, ligada ao validador que faz a liberação da pessoa que apresentou
o cartão eletrônico.
Em caso de fraude, o sistema
trava a catraca ou realiza uma
ocorrência, impedindo que a
pessoa use indevidamente o
cartão. “Evitamos fraude na
questão da gratuidade e de estudantes que pagam meia. O titular do cartão é, inclusive, chamado para orientações, para
não correr o risco de perder o
benefício”, afirmou Elizeu da
Conceição, gerente de Tráfego.

