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Para encerrar 2019 com chave de ouro, a Unimar abriu 
nova filial em Curvelo (MG) para atender a Vallourec 
Florestal, que tem sede administrativa na cidade minei-

ra. Desde o dia 16 de dezembro, 71 colaboradores atendem ao 
contrato com a empresa, entre eles motoristas, mecânicos, as-
sistentes administrativo e de tráfego, técnico em segurança do 
trabalho e auxiliar de serviços gerais.

Sob comando de Paulo Veschi, coordenador administrativo, o 
contrato com a Vallourec tem duração de três anos. “Me sinto 
muito motivado em fazer com que essa parceria se estenda por 
vários anos. É muito gratificante e motivador vestir essa camisa”, 
afirma Paulo.

Para montar a equipe, profissionais de Recursos Humanos da 
Matriz foram a Curvelo para realizar entrevistas, testes psicoló-
gicos e de direção.

Os selecionados passaram por treinamentos de capacitação. 
“Foram abordados temas como os Atos Normativos da Unimar 
Transportes – PQ 023, IS 018, IS-021, IS 026, IS-045 –, durante os 
treinamentos ministrados por um instrutor cedido pela Matriz, 
Jaime da Silva Ribeiro”, detalha o coordenador.

Com a nova filial, a Unimar agora possui três estruturas em Minas 
Gerais para atender os clientes que estão situadas nas cidades 
de Itabira, Conceição do Mato Dentro e Curvelo.

VEÍCULOS

Além dos colaboradores, a Unimar 
oferece à Vallourec Florestal uma frota 
com 30 veículos:
• 15 Van Sprinter
• 5 Fiat Doblô
• 4 Fiat Uno
• 4 Ônibus Ideale
• 1 VW Saveiro
• 1 Micro-ônibus Senior

COLABORADORES

Conheça como é formada a equipe do 
contrato Vallourec Florestal:
• 1 coordenador administrativo
• 2 mecânicos
• 13 motoristas de ônibus
• 51 motoristas de van
• 1 assistente de tráfego
• 1 assistente administrativo
• 1 técnico de segurança do trabalho
• 1 auxiliar de serviços gerais

VALLOUREC 
FLORESTAL

Pioneira no plantio e no gerenciamento de 
florestas de eucalipto para a produção do 
carvão vegetal, a Vallourec Florestal tem 
sede em Curvelo há 50 anos e possui plan-
tações de eucalipto nas regiões central, nor-
te e noroeste de Minas Gerais. A empresa é 
destaque no mercado brasileiro por realizar 
pesquisas genéticas e pela mecanização de 
atividades e produtividade de suas florestas.
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N este verão, diversas cidades capixabas foram atingidas pe-
las fortes chuvas e milhares de pessoas perderam suas ca-
sas, roupas e alimentos durante as enchentes. Para contri-

buir com as vítimas das chuvas em Alfredo Chaves, colaboradores que 
atuam no contrato Vale realizaram uma campanha de arrecadação 
dos itens que elas mais precisavam, como água, roupas e alimentos.

Sensibilizados com os acontecimentos e motivados pelo fato da co-

laboradora Glenda Locateli, assistente de tráfego que também atua 
no contrato, possuir familiares e amigos na região, o grupo tomou a 
iniciativa e organizou a coleta dos itens.

A empresa participou cedendo o transporte para entrega da arre-
cadação na região no dia 25 de janeiro. “Ver a união da equipe em 
benefício do bem-estar de outras pessoas foi muito emocionante e 
especial”, comenta Glenda.

Doação de mantimentos 
e de solidariedade

Até logo
Começar algo novo é um 
marco, mas fechar ciclos 
também é memorável. 
Assim foi o encerramento 
dos 22 anos de serviços 
prestados por Julieta Ma-
ria Fardin, ex-cobradora 
da Unimar, no dia 5 de 
dezembro. Em todos os 
anos que atuou como co-
bradora na empresa, ela 

cumpriu suas atividades com muita dedicação, sendo um 
exemplo a ser seguido entre os colegas de trabalho.

Para Julieta, o que fica é a saudade dos passageiros e dos 
amigos que fez ao longo dos anos. “Posso dizer que eu fui 
querida pelos colegas de trabalho, principalmente do último 
motorista, com quem trabalhei por 8 anos. Muitos deles ainda 
me mandam mensagens e esse carinho que eles têm por mim 
levanta o meu astral. Sinto muitas saudades deles e do meu 
serviço também”, afirma.

Nossas
homenagens
Faleceu, no dia 19 de dezembro, Fábio Gomes. Carinho-
samente conhecido como Fabão, ele era fiscal da Unimar 
desde 1997, quando os trabalhos da Matriz foram iniciados. 
Neste momento, ficam registrados os sentimentos e agrade-
cimentos pelo tempo em que Fabão esteve na Unimar.
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Habilidades para alcançar 
bons resultados
T er um bom convívio com os colegas de trabalho, ser com-

prometido com seus afazeres e seguir as normas da empre-
sa são passos que os profissionais dão para alcançar bons 

resultados na carreira. Com cada um dando o seu melhor diariamen-
te, a empresa também é contemplada com metas atingidas ao longo 

de todo o ano diante de seus clientes. Bons exemplos de colaborado-
res que construíram fortes relações ao longo de suas carreiras são os 
motoristas Marcis Carmozino Netto e José Florentino dos Santos, que 
estão há 15 e 22 anos, respectivamente, na Unimar. Confira as dicas 
deles para alcançar bons resultados no seu trabalho:

A filial de Conceição do Mato Dentro recebeu um presente para 
começar bem o ano de 2020. A Anglo American, com quem a filial 
tem contrato desde 2016, parabenizou os colaboradores da Uni-
mar pelos resultados alcançados em 2019.

Durante o último ano, mais de 190 colaboradores e de 200 veí-
culos fizeram parte do contrato com a Anglo American, transpor-
tando com qualidade e segurança os profissionais que atuam no 
Projeto Minas-Rio.

“Para nós, receber um e-mail de agradecimento como este signi-

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 
8 de março, o líder comunitário do bairro Laranjeiras Velha soli-
citou a presença de uma motorista e uma cobradora para operar 
na linha 857.

Almerinda do Rozário Cosme, motorista, e Nairdes Rezende Pin-
to, cobradora, são colaboradoras da Unimar há 12 anos e foram 
as responsáveis pela linha no bairro Laranjeiras Velha. Ao final 
do dia, ambas receberam rosas e bombons como homenagem 
pelo dia delas.

fica que estamos sendo reconhecidos pelo trabalho prestado e 
que estamos no caminho certo. Além disso, nos incentiva a con-
tinuar buscando resultados como esse e melhores ainda”, afirma 
Jair Santos de Souza, gerente de contratos da filial de Conceição 
do Mato Dentro.

A expectativa do gerente é que o contrato se renove neste ano e 
que a filial possa firmar novas parcerias. “Seguimos incentivando e 
motivando os nossos colaboradores, usando a política de qualida-
de dentro do princípio da melhoria contínua, para que possamos 
atender mais clientes neste ano”, comenta.
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Início de ano com gratidão 

Celebrando o Dia da Mulher 

“Acredito que, para ter um bom desempe-
nho no trabalho é necessário ser honesto 
e gostar do que faz. Eu sou motorista e 
gosto do que faço. E acredito que precisa-
mos ser agradáveis, tratar bem os colegas 
de trabalho, ser responsáveis e dedicados 
às nossas atividades.”

Marcis Carmozino Netto, motorista – 15 anos de Unimar

“Acho que uma boa relação é construída a par-
tir da fidelidade. Tenho um bom convívio com 
meus colegas e gestores, e procuro sempre 
fazer o meu melhor, sendo pontual, honesto, 
gentil e educado com os passageiros também. 
Precisamos tentar nos colocar no lugar do ou-
tro, e ser mais gentil com as pessoas”.

José Florentino dos Santos, motorista – 22 anos de Unimar
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Por um carnaval seguro

INFORMAR PARA SE PROTEGER

F evereiro é um mês marcado pelo carnaval e, por promover o 
encontro de tantas pessoas nas ruas, esta é uma época que 
requer ainda mais atenção e cuidados no trânsito.

Na mesma semana, a Unimar realizou uma ação para conscientizar, 
prevenir e promover saúde e bem-estar entre os colaboradores. As 
atividades envolveram aferição de pressão e da taxa de glicose, e  
ainda limpeza facial e massagem nas mãos.

Os serviços oferecidos contemplaram colaboradores do setor ad-
ministrativo, da manutenção, motoristas, cobradores, conferen-
tes, fiscais e auxiliares de serviços gerais, contabilizando cerca de 
200 participantes.

“Buscamos proporcionar nesta ação o conhecimento para a preven-
ção de doenças e do bem-estar, bem como a promoção da saúde aos 
colaboradores. Todos foram bastante participativos e gostaram mui-
to”, comenta Monique Novaes, técnica em Segurança do Trabalho.

Para conscientizar os colaboradores e reforçar conceitos de segu-
rança e saúde, a Unimar realizou algumas ações na semana ante-
rior ao feriado. Uma das iniciativas foi lançar uma campanha de 
conscientização com o uso de adesivos em ônibus que fazem par-
tem do contrato Vale Tubarão e em caminhões-guincho que aten-
dem à Eco 101.

Além dos adesivos, a campanha contou também com novas assina-
turas de e-mail para os colaboradores.

As peças foram produzidas com chamadas para os cuidados e as 
responsabilidades que os colaboradores e os demais motoristas que 
circulam pela Grande Vitória devem ter no trânsito. Com esta campa-
nha, a Unimar reforça seu papel de ser uma empresa influenciadora 
de práticas corretas e seguras na rotina diária de seus profissionais, 
lembrando que a conscientização é o melhor caminho.

No dia 3 de março, durante o evento Infra Segura realizado pela Vale, 
o SESMT da Unimar recebeu o “Reconhecimento pela contribuição 
com Kaizen, inspeções e análises de incidentes eficazes”. 

O evento possui como objetivo levar ao conhecimento do pú-
blico os assuntos relativos à saúde, segurança e meio ambiente, 
através da divulgação de ocorrências e ações, reconhecimentos, 
resultados, melhorias implantadas, e campanhas aos colabora-
dores Vale e contratadas.

A Vale reconheceu o desempenho e comprometimento da equipe 
diretamente envolvida: André Felipe, Cleide Cerutti, Juliana Pesca 
Orlandi e Sulamita Alves, tendo como foco principal e constante “A 
vida em primeiro lugar”.

A Unimar também reconhece e parabeniza os demais membros 
da equipe de segurança, Gaudêncio Wolff e Monique Novaes, pelo 
apoio, fundamental para os resultados obtidos. Parabéns a todos os 
envolvidos nesta causa!

Empresa comprometida e segura


