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Vale Tubarão na 
rota da Unimar

N uma operação que envolveu diversas equipes e 
profissionais, treinamentos e abriu oportunida-
des, a Unimar iniciou as atividades do contrato 

de prestação de serviços Vale Tubarão. Para atender o novo 
cliente, foi adquirida uma nova frota composta por 79 ôni-
bus, 3 micro-ônibus e 7 vans. 

NO CAMINHO DAS OPORTUNIDADES
FROTA DE QUALIDADE

“Trata-se de uma frota diferenciada com cadeiras reclináveis 
(modelo assento rodoviário) que oferecem aos passageiros 
mais conforto e comodidade. Além disso, os veículos contam 
com internet Wi-Fi e sistema de telemetria que contribui para 
o controle da qualidade no atendimento ao cliente”, comenta 
Jarim Zanetti, gerente de Operações da Unimar.

Ao assumir o atendimento à Vale Tuba-

rão, a Unimar manteve cerca de 90% 

do quadro de motoristas que atuavam 

na prestadora anterior. Os profissionais 

passaram por processo seletivo e de ca-

pacitação com treinamentos operacio-

No processo de aquisição da nova frota 

para o atendimento à Vale Tubarão, uma 

comitiva da Unimar e da mineradora rea-

lizou, em junho, duas visitas à fábrica de 

carrocerias Marcopolo. A iniciativa teve 

como objetivo conhecer o modelo das 

carrocerias e negociar prazos de entrega.
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nais e de qualificação para atendimento 

a requisitos legais e contratuais, bem 

como a integração com a empresa.

“Para garantir estrutura e o padrão de 

qualidade na prestação de serviço de 

fretamento, além do aproveitamento 

de mão-de-obra remanescente, o con-

trato com a Vale Tubarão oportunizou 

o ingresso de profissionais das áreas 

de saúde, segurança e de manutenção”, 

destaca Euziane Barbosa, coordenado-

ra de Recursos Humanos.
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Vestindo a camisa com orgulho

DIRETO AO

PONTO

A conscientização é ferramenta im-

portante na promoção da saúde 

e prevenção de doenças e, nes-

te princípio, a Unimar promoveu, durante 

todo o primeiro semestre deste ano, ações 

educativas junto aos seus funcionários.

Iniciar o expediente, enfren-

tar o trânsito da cidade com 

a satisfação de quem trans-

porta vidas e, no final do dia, 

encerrar a jornada com a ale-

gria de fazer parte da história 

da Unimar. Essa é a rotina do 

motorista José Wagner Mar-

tins que, há 11 anos, faz parte 

do quadro de profissionais 

da Unimar e é exemplo de 

motivação no trabalho. 

“O importante é gostarmos de nosso trabalho, mostrar o nosso talento, 

estar atento às nossas obrigações e ter sempre bom humor, isso nos 

Entre os meses de janeiro a abril, fo-

ram realizadas ações com foco na pre-

venção da conjuntivite. As atividades 

abrangeram todos os colaboradores 

da matriz e também dos contratos do 

Espírito Santo.

Atenção 
à saúde

A hipertensão arterial é uma doença 

crônica e a principal causa de morte no 

Brasil, de acordo com dados do Gover-

no. As ações sobre o controle da doença 

envolveram as equipes da matriz e de 

todos os contratos do Espírito Santo e 

da unidade de Itabira, em Minas Gerais.

O acompanhamento nutricional é uma 

prática contínua da Unimar voltada para 

a conscientização e promoção de hábitos 

alimentares saudáveis.  Os novos profis-

sionais do contrato Vale Tubarão partici-

param do trabalho preventivo com foco 

na alimentação equilibrada.

ajuda a ter uma rotina de trabalho satisfatória”, destaca o motorista. 

Com sua espontaneidade, José Wagner destaca o compro-

metimento como fator essencial para que seja despertada a 

a satisfação por fazer parte da empresa, aproveitando assim 

todas as oportunidades ofertadas como treinamentos, capa-

citações, ações de saúde e segurança, entre outros. 

Reconhecimento 
A história do colaborador ficou conhecida por meio de um vídeo 

compartilhado por ele em suas redes sociais. O post fez tanto su-

cesso que agora é utilizado nos treinamentos de Integração dos 

novos funcionários.

“Fiquei muito feliz e emocionado em saber que o meu talento foi 

reconhecido e o meu trabalho valorizado”, contou o motorista. 

Para comer 
melhor

Para viver 
melhor

Para ver
melhor
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Prontos para o e-Social

Conhecimentos 
atualizados 

Nós 
somos o 
trânsito

O e-Social é um projeto do Gover-

no Federal que visa unificar o 

envio de informações pelo em-

pregador em relação aos seus emprega-

dos. Para capacitar seus profissionais no 

uso do sistema, a Unimar promoveu, nos 

A Unimar realizou, entre os dias 18 e 25 de 

agosto, o curso de atualização dos moto-

ristas da Filial de Linhares. O curso de Re-

ciclagem em Transporte Coletivo de Passa-

geiros é obrigatório a cada cinco anos, no 

entanto, devidos às constantes mudanças 

no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a 

empresa optou por fazer o nivelamento 

Durante a última semana do mês de setembro 

é realizada a Semana Nacional de Trânsito e, 

neste ano, o tema escolhido foi “Nós somos 

o trânsito”. A Unimar apoia essa campanha e 

participou da ação educativa promovida pela 

ECO 101 na praia de Camburi, em Vitória. 

A programação especial de conscientiza-

ção sobre segurança no trânsito na empre-

sa está agendada para outubro e a sua par-

ticipação é fundamental. A engenheira de 

Segurança do Traba-

lho, Juliana Orlandi, 

destaca que o even-

to da Unimar conta-

rá com palestras e 

abordagens educa-

tivas. Você não pode 

ficar de fora!
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dos conhecimentos de seus profissionais. 

Foram realizadas duas turmas com a 

participação de 31 alunos. No conteúdo 

do curso, foram abordados temas como 

Legislação de Trânsito, Direção defensi-

va, Primeiros Socorros, Respeito ao Meio 

Ambiente, Convívio Social no Trânsito e 

Relacionamento Interpessoal.

dias 31 de agosto e 1º de setembro, um 

treinamento para uso da nova ferramenta.  

Participaram da capacitação quase 50 pessoas 

das áreas de gestão de pessoas, de Saúde e Se-

gurança, bem como dos setores operacionais 

e de manutenção, entre outros. O treinamento 

contou ainda com a participação de Gerentes 

e Coordenadores locais e das filiais.

“A iniciativa leva conhecimento técnico ne-

cessário ao cumprimento das obrigações, 

bem como, conscientizou as equipes quan-

to à responsabilidade e envolvimento de to-

das as áreas da empresa, incluindo as filiais”, 

destacou Euziane Barbosa, coordenadora 

de Recursos Humanos.   

A segunda turma de treinamento do e-Social  

está agendada para os dias 19 e 20 de outubro.

Você faz parte
Para atender às exigências do e-Social, 
é importante que todos os profissionais 
mantenham suas informações atualizadas 
junto ao Departamento Pessoal. As incon-
sistências geradas por falta de atualização 
dos dados podem ocasionar multas, entre 
outros contratempos. 
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Solidariedade que aquece

Nossa marca renovada 

Novo site no ar

C om a colaboração de todos, a Unimar, mais uma vez, 

aqueceu o inverno das pessoas atendidas pelo Projeto 

Mão Estendida, em Colina de Laranjeiras, e pelo Centro 

Entre as muitas novidades desta edição, apresentamos mais uma: o 

site da Unimar! Com um layout mais clean e moderno, a nova pági-

na traz em primeiro plano o vídeo institucional, que apresenta aos 

visitantes o trabalho e serviços da empresa. 

“A nova estrutura do site propõe atualizações mais frequentes das 

notícias sobre a empresa, propiciando aos usuários um conhecimen-

to mais amplo sobre os serviços e acontecimentos relevantes, bem 

como aos funcionários, principalmente aqueles que vêm pouco à em-

presa, maior interação com os nossos processos, funcionando como 

mais um mecanismo eficaz de comunicação”, explica Euziane Barbo-

sa, coordenadora de Recursos Humanos e Qualidade.

A Unimar modernizou sua identidade visual e conta com novo logo-

tipo. A nova marca está sendo utilizada em toda a frota que atende 

ao contrato Vale Tubarão, bem como nos demais meios de comuni-

cação da empresa. 

Vale destacar que a nova identidade visual vem sendo aplicada gra-

dativamente na empresa e na frota, quando há novas aquisições ou 

renovação de pintura.

Criançada reunida na entrega das doações no Projeto São José de CalazansUnimar realizou entrega de peças de roupas no Projeto Mão Estendida

Social São José de Calazans, em Vila Nova de Colares. Na campanha 

de agasalhos 2018, foram doadas 332 peças entre roupas, calçados e 

acessórios. Obrigado a todos que participaram! 

Acesse nosso site e compartilhe essa novidade

unimarservicelog.com.br 


