1

UNIMAR

NOTÍCIAS

Cuidados em dia

Confira como foi a

de chuvas. PAG 3

Sipat 2016. PAG 4

Informativo bimestral dirigido aos colaboradores da Unimar
Dezembro 2016/Janeiro 2017 | Ano VII | Nº 48

Para conquistar
seus objetivos
em 2017

A

proveite o início deste ano para

to. Com graduação também em Administra-

me preparar para o exame da Ordem dos

tirar os planos do papel. Mesmo

ção, Luciana destaca a dedicação aos estu-

Advogados e pretendo também fazer uma

com o atual cenário de crise po-

dos como essencial para se inserir no mundo

especialização em Direito do Trabalho”.

lítico-financeira do nosso país, é possível

atual e aproveitar as oportunidades.

cumprir as resoluções de ano novo. Nesta
edição, apresentamos exemplos para inspi-

“Comecei na Unimar há 15 anos, como

rar um 2017 de sucesso para você.

cobradora, depois tive a oportunidade de
trabalhar como recepcionista. Sempre gos-

Se o seu objetivo for o aprimoramento profis-

tei de estudar e nunca me dei a opção de

sional, a trajetória de Luciana Oliveira de Sou-

desistir dos meus objetivos”, conta.

za Martins, assistente jurídico, vai te encorajar
ainda mais. Ela encerrou 2016 celebrando

Essas conquistas incentivam a colaboradora

uma grande conquista: a formatura em Direi-

a alcançar voos ainda maiores. “Agora, vou

Luciana em sua formatura em Direito

Viva melhor

Carlito aproveita para deixar o convite para

juntos! Agora, quero continuar estudan-

Se o plano é adotar um estilo de vida mais

mais colegas aderirem ao programa. “Enca-

do, pois esta é uma porta para me aper-

saudável, Carlito Ribeiro Pereira, assistente

rem esse desafio para abandonar o seden-

feiçoar ainda mais”.

de tráfego, dá a dica: participe do Progra-

tarismo, entrem para o time. Temos bons

ma Empresa Saudável. Com a iniciativa, ele

profissionais para nos assistir”.

abandonou o sedentarismo e hoje disputa
corridas de 5 e 10 Km. “Melhorei minha dis-

Israel e seus colegas foram alunos do Projeto Educação, mantido pela Unimar em

Persista

parceria com o Sesi-ES. Ele completou os

posição e me sin-

Israel Coxito Justino, lanterneiro, é um

estudos na modalidade EJA.

to mais forte. No

exemplo quando o assunto é persistência

início, não aguen-

para recomeçar. Após 30 anos fora da sala

tava correr, só ca-

de aula, comemorou a conclusão do En-

minhava. Com o

sino Médio no final de 2016. “Hoje posso

acompanhamento

andar de cabeça erguida, completei essa

da nutricionista do

etapa de minha vida”, celebra.

programa, conseCarlito abandonou
o sedentarismo

gui emagrecer sete

Ele destaca que o apoio dos colegas de

quilos”, comemora.

classe foi fundamental. “Conseguimos

Israel concluiu o Ensino Médio
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2016: com muita
luta e grande
sacrifício,
sobrevivemos
Não é novidade para ninguém o quão complicado e difícil foi o

No caso do Fretamento e Locação, foi desmobilizado nosso maior

ano de 2016, no mundo inteiro, em especial no nosso país.

contrato (Camargo Correa), também com significativa redução da
receita. De positivo e importante, neste aspecto, foi o fiel cumpri-

Os mais pessimistas diriam: “Ano para esquecer”.

mento do contrato, com competência e avaliação “ótima” pelo
tomador dos serviços, que nos credencia à participação em no-

Creio, porém, mais salutar pensar: “Ano para nos ensinar a vencer

vas licitações do cliente.

grandes problemas”.
Ainda no escopo das atividades da “Unimar Log”, é preciso reNo contexto mundial, guerras, terrorismo, discriminação de toda

gistrar que, após quase 3 anos de negociações, assumimos im-

espécie, desastres, acidentes de grandes proporções, especial-

portante contrato da Anglo American, com base em Conceição

mente aéreos, além da crise econômico-financeira, ainda não

do Mato Dentro (MG), cuja complexa mobilização, assim como a

debelada na maioria das nações. “Sofrimentos”.

operação, funcionou e vem procedendo com avaliação positiva
máxima. Registro os parabéns a toda equipe. Vale ressaltar que

No Brasil, com 68 anos de idade, nunca vi situação sequer

apesar do ambiente de crise e dificuldades, conseguimos fechar o

semelhante.

ano honrando todos compromissos sem qualquer atraso.

Herança de desmandos governamentais, especialmente fede-

2017, segundo todos os especialistas, ainda será ano de grandes

ral, a situação econômico-financeira sem precedentes, agra-

dificuldades e desafios.

vada pela bagunça e sujeira política. O país quebrado. Idem
vários estados e cidades da Federação. Maior índice de desem-

Precisamos, todos, assimilar a situação, nos adaptarmos à re-

prego da história dos estados.

alidade, assumir sacrifícios e novas posturas, para ultrapassar
outras etapas difíceis.

O Espírito Santo, um dos poucos, ainda que com muita dificuldade, ajustado, enfrentando a crise, com grande queda da receita.

Ao trafegar em dias
de chuvas:
Trazendo
para nosso caso, o setor de transporte, mister urba-

Vamos renovar nossos propósitos e espírito de luta sadia. Nada
de desânimos. “Dificuldades existem para serem vencidas”.

no,
sofrendo
horrores. Queda
vertiginosa de passageiros (15%
Deus esteja sempre conosco.
ӬӬ Reduza
a velocidade
em 20%
acumulados em 2015/2016 significando 28 milhões de passaFeliz 2017.
Ӭ
Ӭ
Nunca
entre
em
regiões
alagadas
com
o
nível
de
água
superior
ao
meio dos pneus
geiros/ano no Transcol, e 20% com 6,686 milhões passageiros/
Adi Gama

ano
no Municipal);
contratos
sistemas com
tarifas
deӬӬ Não
acesse áreas
remotas dos
não dois
pavimentadas
em dias
chuvosos
fasadas e, portanto, desequilibrados.
ӬӬ Para não derrapar, evite áreas de declives e aclives acentuados.
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Segurança em dias de chuva

A

s altas temperaturas do verão

Nunca entre em
regiões alagadas

aumentam a evaporação de
água e podem provocar chuvas

intensas. Para garantir a segurança de seus
profissionais e evitar transtornos à operação da frota, alguns cuidados devem ser
redobrados neste período.
“Ao dirigir na chuva devemos redobrar a atenção para evitar derrapar e/ou aquaplanar.
Além disso, é necessário ter cuidado, pois

o estado dos pneus e o funcionamento do

veículo sempre na mão de operação, nunca no

uma pequena poça pode esconder uma cra-

limpador e do desembaçador do parabrisas.

meio da pista para não ser surpreendido por

tera. Os motoristas devem evitar passar em

“Se o veículo tiver o recurso de controle de

outro condutor no sentido contrário e manter

pontes encobertas, uma vez que podem estar

estabilidade se não for automático, use-o”.

uma distância segura do carro da frente”, disse.

Na estrada

Os dias chuvosos aumentam o número de aci-

danificadas pela correnteza”, orienta Marco
Aurélio Cruz Reis, gerente de Contrato.

O gerente de Contrato reforça aos motoristas

dentes de trânsito, por isso, redobre a atenção

Dentre os cuidados de segurança, Marco

que, para garantir sua própria segurança e a

pois poderá haver óleo na pista. O espelha-

Aurélio destaca a necessidade de avaliar o

dos demais na via, é necessário reforçar a aten-

mento da via significa que o asfalto ou o terre-

veículo antes do início do trajeto, verificando

ção às leis de trânsito. “É necessário manter o

no não pavimentado está muito escorregadio.

Ao trafegar em dias de chuvas:
ӬӬ Reduza a velocidade em 20%.
ӬӬ Nunca entre em regiões alagadas
com o nível de água superior ao
meio dos pneus.

ӬӬ Não acesse áreas remotas não pavimentadas em dias chuvosos.
ӬӬ Para não derrapar, evite áreas de
declives e aclives acentuados.

Parceria em benefício da comunidade
A Unimar realizou, em dezembro, a doação de uma moto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente do munícipio mineiro de Conceição
do Mato Dentro (CMD). A iniciativa contribui para agilizar os atendimentos e fiscalizações realizadas pela prefeitura.
Vale ressaltar que, ao otimizar o deslocamento dos servidores para
atendimento, a ação contribui para a preservação e cuidado com
um dos maiores atrativos da cidade: o ecoturismo.

Sobre a cidade
Conceição do Mato Dentro, que agora conta com os serviços da Unimar, é conhecida como a capital mineira do ecoturismo. Dentre os
atrativos naturais mais visitados, está a Cachoeira do Tabuleiro, a mais
alta de Minas Gerais e a terceira do Brasil com 273 m de queda livre.

Equipe da Unimar realiza entrega da moto ao município
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Sipat 2016: apostando
na vida e na segurança

P

ara a Semana Interna de Preven-

Alcoolismo, Tabagismo e Drogas; Orçamento

Criatividade e beleza

ção de Acidentes de Trabalho (Si-

Familiar; DST/AIDS; A arte de viver no equilíbrio;

Além das palestras de saúde e segurança,

pat) 2016, a Unimar inovou e trouxe

Prevenção Bucal; e Segurança no Trânsito.

o evento estimulou a criatividade dos colaboradores com o Concurso de Frases. Sâni-

para seus profissionais, na sede da empresa,
uma programação diferenciada com o tema

Vale ressaltar que esta edição da Sipat foi

da Valoto, assistente de Pessoal, foi premia-

“Aposte na vida, não atropele a segurança”.

realizada de forma independente. Nos últi-

da como a autora da melhor frase da ação:

mos anos, o evento era realizado em parce-

“Seja consciente, evite acidente. Não perca

“Nosso objetivo foi realizar um evento com con-

ria com o Sest/Senat e contava com a parti-

a confiança, trabalhe com segurança”. Sâni-

teúdo e atividades que trouxessem mais inte-

cipação de outras empresas do ramo.

da recebeu uma churrasqueira elétrica.

para a prevenção de acidentes, saúde e segu-

Para Aldo Rodrigues Rodes, programador de es-

Durante a Sipat foram ofertados serviços

rança no local de trabalho”, comentou Juliana

cala, as palestras e os serviços de saúde e beleza

de saúde como aferição de pressão arte-

Orlandi, engenheira de Segurança do Trabalho.

disponibilizados durante a Semana foram exce-

rial, glicose e exame de acuidade visual.

ração entre os funcionários, além de alertá-los

lentes. “Tenho dez anos de empresa e esta foi a

As equipes puderam ainda cuidar do vi-

A programação, promovida entre os dias 5 e 7

primeira vez que tive a oportunidade de partici-

sual com atendimentos de corte de cabe-

de dezembro, contou com abordagens sobre

par. A impressão que ficou foi a melhor possível”.

lo e maquiagem.

Comunicação que gera inclusão
Visando proporcionar maior e melhor acessibi-

“Todas as etapas foram conduzidas por Sara

a participação da Ingrid. Mesmo os que não

lidade aos seus profissionais surdos, a Unimar

Bruno, uma das alunas do curso de Libras e

participaram do curso se comunicavam com

realizou, entre os meses de agosto e novembro,

analista de RH, de forma independente, sem

ela de forma tranquila, com a ajuda de quem

o curso de Libras – língua brasileira de sinais.

a necessidade de um profissional formado em

frequentou o curso de Libras”, comentou Er-

Libras ou tendo que utilizar o recurso da escrita

nando Fonseca da Conceição, assistente de

para se fazer entender”, comemora Euziane.

Tráfego e organizador da confraternização.

“A iniciativa cumpriu o objetivo de criar
maior entrosamento com a equipe e tornar
viável a condução de alguns processos inter-

É para festejar!

nos”, avalia Euziane Barbosa, coordenadora

Para fechar 2016 com chave de ouro, as equi-

de Recursos Humanos e Qualidade. Os re-

pes da Unimar realizaram confraternização

sultados podem ser sentidos no dia a dia da

em 19 de dezembro. A festa teve a partici-

empresa que, pela primeira vez, realizou um

pação de uma das colaboradoras surdas do

processo de recrutamento e seleção de um

videomonitoramento, Ingrid Campos.

profissional com deficiência auditiva sem a
ajuda de intérprete de linguagem de sinais.

“A festa foi ótima, ficamos muito felizes com

Colaboradores em confraternização

