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Unimar nas minas da Vale

N este mês de abril, a Unimar deu 

início a mais um contrato com 

a Vale. Desta vez, trata-se da 

prestação de serviços de fretamento na re-

gião de Itabira e Belo Horizonte (MG).

De acordo com Marco Aurélio Cruz Reis, 

gerente de contratos, a nova operação 

para atendimento ao cliente funciona 24 

horas. “Dentro deste contrato, a maior 

demanda é para as minas, como Concei-

ção, Periquito e Cauê. Além disso, temos 

APOIO DE VALOR

veículos para atender ao Centro de De-

senvolvimento Mineral, em Santa Luzia, e 

ao Centro de Tratamento de Ferrosos, em 

Nova Lima”, explica.

Para Sávio Couto, gerente comercial, 

este é um bom momento para a Unimar. 

“Manter uma operação em Minas Gerais, 

atuando na região metropolitana de Belo 

Horizonte, é uma grande oportunidade 

para crescermos no cliente e também em 

solo mineiro”, diz.

EM NÚMEROS

Para o processo de Recrutamento e Seleção 

e o Treinamento de Integração destes profis-

sionais, a Unimar contou com o apoio espe-

cial do Sine de Itabira e da UAITEC Lab, que 

cederam o local e a infraestrutura necessária 

para que o trabalho pudesse ser realizado. 

O Sine também participou da divulgação 

das vagas e encaminhamento dos traba-

lhadores para a seleção. “As vagas que a 

55 motoristas

2 mecânicos

1 técnico em Segurança do Trabalho

1 lavador

1 gerente

1 auxiliar de serviços gerais

Os novos funcionários do contrato participaram de Treinamento de Integração

Marco Aurélio no Treinamento de Integração 
realizado no Sine de Itabira

Unimar abriu foram muito oportunas devi-

do à situação atual do país e principalmen-

te da nossa cidade. Trouxe várias oportuni-

dades de emprego em distintas áreas para 

os trabalhadores, aquecendo a economia 

local. Vale lembrar que a empresa requisi-

tou exclusivamente trabalhadores do mu-

nicípio e com isso gerará fomentos em di-

versos segmentos”, ressalta Cristina Borges, 

coordenadora do Sine de  Itabira.
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DIRETO AO

PONTO

A   Unimar conta com seis novos componentes para sua 

Brigada de Emergência. Esses profissionais foram for-

mados durante o treinamento realizado nos dias 20 e 

21 de março, em Tombos/MG, e 22 e 23, em Santo Antônio do 

Grama/MG.

“A capacitação, com carga horária de 16 horas, tem como ob-

jetivo preparar esses funcionários para agirem em situações de 

emergência, prevenção e combate a incêndios e noções de pri-

meiros socorros. Para isso, ministramos aulas teóricas e práticas”, 

explica Antônio Carlos dos Santos, técnico em Segurança do Tra-

balho da Unimar e Bombeiro Civil.

Com a inclusão dos novos brigadistas, somados aos outros 06 

que atuam em São João da Barra/RJ e aos 14 que atuam em Con-

ceição do Mato Dentro/MG, a Unimar atende nessas regiões de 

atuação (Mineroduto Minas-Rio, Anglo American) aos requisitos 

da Norma Regulamentadora NR-23 (Proteção contra incêndios), 

a NBR 14.276/06 e as Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros 

Militar dos Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Novos Brigadistas 
na Unimar
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Sob nova liderança

De olho na nova versão da norma

A  área Operacional está com novi-

dades. Em março, Elizeu da Con-

ceição voltou a gerenciar o setor 

de Tráfego Urbano e Everaldo Abílio retor-

nou à Coordenação de Fretamento da Sede.

Para ambos, conhecimento e experiência 

não faltam nas funções. Elizeu, por exem-

plo, trabalhou por 14 anos no Tráfego, setor 

em que começou como coordenador. “Está 

sendo uma alegria voltar à área, pois estou 

sendo bem recebido pela equipe. Meu ob-

jetivo é aprimorar as atividades aqui rea-

lizadas, equacionando custos, melhorar 

alguns processos, visando à qualidade e 

satisfação dos colaboradores”, destaca.

Já Everaldo entrou na Unimar como moto-

rista, há 17 anos. Em 2008, o funcionário pas-

sou a exercer a função de motorista instrutor 

A norma ISO 9001 foi revisada e Unimar 

está adequando seu Sistema de Gestão 

da Qualidade de acordo com a nova ver-

são, a 2015.

Entre as ações deste processo está o trei-

namento dos nove auditores internos da 

empresa, realizado entre os dias 26 de fe-

vereiro e 1º de março. A capacitação foi 

ministrada na sede da Unimar por José 

Vieira Filho, instrutor do Instituto Euval-

do Lodi (IEL), que apresentou os novos 

requisitos ao grupo.

De acordo com Euziane Barbosa, respon-

sável pelo setor de Gestão da Qualidade, 

após o treinamento, chegou a hora de 

adequar a documentação e implementar 

as novas práticas.

“Alguns fatores representam mudanças sig-

nificativas e que deverão ter a visão da em-

presa a questões mais voltadas ao planeja-

Everaldo é coordenador de Fretamento

Elizeu: experiência a serviço do Tráfego Urbano

Auditores internos participaram de treinamento na norma ISO 9001:2015
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e, 5 anos depois, foi promovido a coordena-

dor de Tráfego, posto que ocupou por mais 

de 2 anos. De 2015 ao início de 2018, passou 

pelo Tráfego Urbano, retornando agora para 

o setor de Fretamento e Locação. 

“Quero continuar a colaborar para que a 

empresa esteja sempre crescendo, e com ex-

celência, não só no Urbano como também 

na área de Fretamento e Locação, conquis-

tando cada vez mais clientes e mais espaço 

no mercado, podendo gerar mais empregos 

tanto diretos quanto indiretos”, ressalta.

mento estratégico. Outro fator importante 

foi a inserção das considerações das partes 

interessadas em aspectos diferenciados, 

levando em conta um olhar específico aos 

provedores externos e sócios”, ressalta.

E a auditoria de migração da norma pelo 

órgão certificador já tem data prevista para 

acontecer: em junho. Fique atento aos no-

vos processos da sua área e colabore para 

mais esta conquista! 
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Escolha que faz 
a diferença

Quanto vale uma boa ideia?
Por Euziane Barbosa, coordenadora de RH

A Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho 

(SIPAT) da filial de Linhares foi um sucesso de público: 

100% dos funcionários que atuam na unidade participa-

ram dos dois dias de programação, realizada em março.

Com o tema “Minha escolha faz a diferença, prevenindo aciden-

tes, valorizando a vida”, as palestras trataram sobre saúde e segu-

rança – “DST/Álcool e outras Drogas”, “Combate ao mosquito da 

Você já parou para pensar que grandes invenções surgiram da ideia 

de alguém? Já observaram que grandes economias ou mesmo gran-

des recursos foram providos porque alguém teve um olhar diferen-

ciado sobre algo comum?

Existe uma frase que aconselha a não “Reinventar a roda”, no sen-

tido de se utilizar algo que já é eficaz, entretanto, novas formas de 

utilização podem surgir a todo momento...

Neste sentido, a Unimar está lançando o programa “Aqui ideia tem valor”, 

que é a oportunidade de apresentar à empresa ideias com intuito de:

Se você tiver uma ideia que atenda a tais requisitos, 
procure o RH. Em breve, divulgaremos mais informa-
ções sobre o programa. Aguarde!

Funcionários marcaram presença na SIPAT que contou com apoio do Sest/Senat e do Instituto Embelleze

dengue”, “Prevenção de acidentes do trânsito” e “Minha atitude 

faz a diferença – Valorize a vida” – ministradas por instrutores do 

Sest/Senat de São Mateus. 

Além das palestras, a instituição também ofereceu aos funcionários 

massoterapia e aplicação de flúor. Outra empresa que apoiou a SIPAT 

foi o Instituto Embelleze, disponibilizando corte de cabelo, barba e ma-

quiagem aos participantes, deixando-os ainda mais bonitos.

Minimizar custos.

Tornar a execução das tarefas mais eficazes.

Encontrar soluções simples para resolução de problemas.


