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Comunicação em sinais

Colaboradores aprendem a língua brasileira de sinais para aprimorar comunicação com os surdos que atuam na Unimar

A

língua brasileira de sinais (Libras)

ção, é um dos participantes da capacitação

Para Sânida Valoto, assistente do Departa-

é a forma utilizada pelos surdos

e conta que não entrava em contato com os

mento Pessoal, o processo de aprendizagem

para sua comunicação. Visando a

surdos por não conhecer a língua de sinais.

foi um pouco mais simples, visto que no

proporcionar maior e melhor acessibilidade

“Antes só dava ‘oi’ a eles, pois tinha a barreira

Ensino Médio ela já havia estudado Libras.

a esses profissionais que atuam no video-

da língua. Era como ir aos Estados Unidos e

“Apesar disso, só cumprimentava os surdos,

monitoramento da Unimar, a empresa deu

não saber falar inglês. Agora consigo me co-

pois não tinha segurança para me comunicar.

início em agosto ao Curso de Libras.

municar e até fiz amizades. Além disso, aca-

Com o curso passei a me comunicar de forma

bei virando um multiplicador, pois repasso o

mais frequente. Dá para notar a satisfação e

Dezoito colaboradores estão participando da

conhecimento que aprendo para minha cole-

a alegria que sentem quando passaram a ser

capacitação. “Este grupo foi definido tendo

ga de setor, Paloma Junker”, conta.

entendidos com mais facilidade”, destaca.

como parâmetro o tipo de atividade desenvolvida na Unimar, em que o contato com os surdos se faz ou tem potencial a ser necessário de
forma mais regular”, explica Euziane Barbosa,
coordenadora de Recursos Humanos.

Sinal positivo
A iniciativa de aprimorar a comunica-

Já Ingrid Martins Campos, assistente ad-

ção e a inclusão tem sido recebida de

ministrativo, avaliou de forma positiva a

No início, o curso foi ministrado por Josué

forma positiva tanto pelos alunos do

iniciativa que tem aprimorado a comuni-

Rego, intérprete de Libras. Com o desen-

curso de libras, quanto pelos profissio-

cação entre os profissionais surdos e ou-

volvimento dos alunos, a continuidade

nais surdos. Para Lohan Schlets Tho-

vintes. “Eu gosto que as pessoas conver-

das aulas foi feita pelo professor de Libras

mas, assistente administrativo, esta é

sem em libras conosco, pois esta é uma

e surdo Carlos Eduardo Soares de Barros,

uma oportunidade de interagir melhor

forma deles aprenderem ainda mais”.

de forma com que a comunicação na sala

com os colegas de trabalho. “O conví-

seja feita o tempo todo por Libras. Os en-

vio melhorou bastante. Além disso, fa-

Vale destacar que o depoimento do

contros acontecem duas vezes por semana

cilitou o acesso a serviços da empresa

Lohan e da Ingrid para esta matéria

e seguem até o mês de novembro.

como manutenção, departamento pes-

foram colhidos pelos alunos durante

soal, entre outros”.

dinâmica do curso.

Wheberton Garrido, controlador de Manuten-
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Consciência para
transportar vidas

C

omo forma de conscientizar so-

nismo, tais como alterações de humor,

com a cobradora Ester César Aprijó. “Tive-

bre o uso de álcool e drogas,

redução da capacidade motora e de con-

mos esclarecimentos de coisas que não sa-

bem como esclarecer sobre os

centração, entre outros.

bíamos e reforçamos outros ensinamentos,
como a importância que temos no dia a dia

efeitos negativos destas substâncias para
a saúde e a sociedade, a Unimar promo-

Na segunda parte, a informação girou em

veu palestra sobre o tema.

torno das implicações legais que o uso do ál-

ao carregar vidas”, destacou.

cool e drogas pode causar. O motorista que
Motoristas e profissionais de diversas áreas

faz uso de entorpecentes, além de poder

da empresa marcaram presença na apresen-

sofrer as penalidades da Lei, também coloca

tação feita pela psicóloga Mariana de Almeida

em risco a vida dos passageiros, pedestres,

O motorista flagrado com qualquer

e pelo instrutor Ewerton Rick, do SEST-SENAT.

dos demais motoristas e a sua própria.

quantidade de álcool no organismo

Penalidades

pode ser multado em R$ 2.934,70 e
Dividida em dois momentos, a primeira

A responsabilidade de transportar pessoas

ter a carteira suspensa por um ano,

parte da palestra abordou os efeitos no-

é fortalecida ainda mais com as informa-

além de poder ser preso.

civos do uso de álcool e drogas no orga-

ções dadas durante a palestra, de acordo

Profissionais da Unimar participaram de palestra sobre os efeitos do álcool e das drogas
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Destaque no
Prêmio Qualiar

A

Unimar conquistou três troféus
no Prêmio QualiAR, uma iniciativa da Federação das Empresas

de Transportes do Espírito Santo (Fetransportes) realizada em agosto.
Na edição 2016 da premiação, a Unimar
se destacou nos segmentos Municipal,
na categoria Ouro; Transcol, com a Prata; e no segmento Fretamento na cateElizeu Conceição, gerente, entre Deucimar
Lagasse e Kleydson Moraes, supervisores de
Manutenção, durante a premiação

goria Bronze.
O coordenador de Manutenção, Netércio
Lopes, comenta que é um orgulho receber
este reconhecimento da Fetransportes. “Te-

Boas práticas

mos sido qualificados em todas as edições

Lopes comenta que as verificações de

são de gases poluentes e o consumo de

do QualiAR. Nosso objetivo é aprimorar os

qualidade exigidas pela Federação para o

diesel atendem ao padrão estabelecido

processos e operações da empresa e con-

prêmio já se tornaram parâmetros para a

às empresas assistidas pelo Despoluir -

tribuir com a redução dos impactos da

manutenção da frota. Para a certificação,

Programa Ambiental do Transporte, de-

atividade de transporte ao meio ambiente,

técnicos avaliam se itens como a emis-

senvolvido pela instituição.

com saúde e segurança”.

Qualidade de vida em foco
Boa parte do nosso dia é dedicada às ativi-

Durante o encontro, Flávio Cruz Bispo, assis-

O investimento em qualidade de vida e segu-

dades profissionais. Para garantir o bem-es-

tente social do SEST-SENAT, compartilhou

rança no trabalho é benéfico para os profissio-

tar e contribuir para que os colaboradores

com os participantes ensinamentos sobre

nais do transporte e para os passageiros. “O

tenham maior qualidade no desempenho

como manter o foco, o controle emocional e

autocuidado e o zelo pelos equipamentos de

de seu ofício, a Unimar promoveu, no dia 6

psicológico. O palestrante orientou também

trabalho contribuem para nossa segurança e

de outubro, a palestra motivacional com o

sobre saúde e segurança, com instruções so-

atendimento ao usuário. Gostei bastante da pa-

tema “Qualidade de Vida no Trabalho”.

bre organização, postura e ergonomia.

lestra”, disse Ruann Rodrigues Xavier, cobrador.

Momento saúde
A campanha de combate e prevenção
ao câncer de mama, Outubro Rosa,
também fez parte dos temas abordados na palestra. Atenção, colaboradora: o mês de mobilização já passou,
mas o cuidado com a saúde deve ser
durante o ano inteiro. O lembrete também vale para os homens. Cuide-se!
A palestra abordou também a importância da prevenção ao câncer de mama
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Unimar na SIPATMIN
da Anglo American

A

equipe da Unimar que atua no

lado na Rodoviária do Platô 17, em Con-

contrato da Anglo American

ceição do Mato Dentro/MG, teve como

participou da Semana Interna

foco a segurança veicular. No espaço,

de Prevenção de Acidentes do Traba-

aconteceu a exposição dos itens de segu-

Lembrando que, conforme infor-

lho na Mineração (SIPATMIN), promovi-

rança dos veículos do Projeto Minas-Rio,

mado em nossa última edição, a

da pela empresa em outubro. O evento

com a participação do motorista multipli-

Unimar presta serviço de loca-

teve como tema “Os controles nos pro-

cador Alex Alves de Sousa.

ção de veículos leves e motoris-

A serviço

tas dedicados para a Anglo Ame-

tegem, os controles críticos nos mantêm vivos” e as atividades aconteceram

Dinart Sousa Costa, controlador de Ma-

rican em municípios mineiros e

simultaneamente em Minas Gerais e no

nutenção, e Jair Santos de Souza, geren-

cariocas. Atualmente, a equipe

Rio de Janeiro.

te de Contrato, apresentaram aos parti-

deste contrato é formada por 155

cipantes os planos de manutenção dos

profissionais.

O estande da Unimar na SIPATMIN, insta-

veículos da Unimar.

Confira alguns momentos da participação da Unimar:

