
Fornecedor Destaque da 
Anglo American

A atuação da Unimar durante a ocorrência de fatos que afe-

taram a rotina da Anglo American, em Santo Antônio do 

Gama (MG), rendeu o reconhecimento da empresa como 

“Fornecedor Destaque”. 

A Unimar manteve os serviços ininterruptos durante a ação e pres-

tou a assistência necessária para viabilizar a recuperação do mine-

roduto, que tinha sofrido avarias. A empresa viabilizou o transporte 

de funcionários e terceiros da Anglo envolvidos na operação.

O gerente Jair Santos, responsável pelo contato direto com a 

Anglo, explica que os serviços foram executados obedecendo 

ao padrão definido pela Unimar.

“Ter recebido o prêmio representa dizer que somos uma empresa que 

está no caminho certo da excelência no atendimento às necessidades 

rotineiras ou eventuais dos nossos clientes. Isso comprova que o traba-

lho feito ao longo desses dois anos e nove meses na Anglo American está 

dando certo e estamos motivados, sempre visando à excelência, quali-

dade e segurança na prestação dos nossos serviços”, complementa Jair.

O gerente compartilhou o reconhecimento com os colaboradores en-

volvidos na prestação de serviço. “Agradeço a todos os profissionais 

que contribuíram direta ou indiretamente para essa conquista”, disse.
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Daniel Bahia, Diretor de Suprimentos, Júlio Torres, Gerente Geral de Manutenção, Adi Gama, Diretor Geral Unimar, Ana Sanches, Diretora Financeira, 
e Aldo Souza, Diretor SSO, durante a entrega da premiação

Parceria social
A Unimar marcou presença no encontro de apoiadores do Instituto 

João XXIII, realizado no dia 27 de março, na sede da instituição, em 

Vitória. O objetivo do evento foi propiciar a interação entre os par-

ceiros do trabalho social realizado pelo Instituto, que visa à promo-

ção social de comunidades localizadas na capital capixaba. “Nosso 

apoio consiste no viabilização do transporte para os alunos assisti-

dos pelo Instituto em suas apresentações”, explica Euziane Barbosa, 

coordenadora de RH, que representou a Unimar no encontro. 
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A evasão de receitas é um problema cada vez mais pre-

sente na rotina das empresas do setor. Para reforçar as 

orientações a seus operadores sobre os impactos desse 

problema, o GV Bus promoveu um treinamento ministrado em to-

das as empresas do sistema nos meses de janeiro e fevereiro. Na 

Unimar, cerca de 1.200 profissionais foram capacitados.

No treinamento, os colaboradores tiveram mais orientações sobre 

como agir para evitar a evasão de receita. Podem ser citados como 

exemplos dessa ação, a entrada indevida de pessoas que não pa-

garam a passagem ou passageiros que não são idosos e andam na 

frente gratuitamente ou idosos que não apresentam o cartão, e a 

entrada irregular de vendedores ambulantes.

Ministrado pela empresa New Cicle, a capacitação abordou a for-

ma como os operadores podem atuar a fim de contribuir para 

combater a evasão de receita nos ônibus. A população também 

é orientada, por meio da divulgação de mensagens em busdoor e 

fixação de cartazes nos principais pontos de circulação de passa-

geiros da Grande Vitória.

Libras - Como forma de alcançar todo o seu quadro funcional, a 

Unimar contratou um intérprete de libras para traduzir o treina-

mento aos deficientes auditivos que compõem o quadro de cola-

boradores, democratizando o acesso às orientações.

FAÇA A SUA PARTE
O motorista Davi dos Santos da 

Silva aprovou o treinamento e 

disse que já pratica as ações. 

“Isso surtiu ainda mais efeito 

após a campanha e deve dimi-

nuir o problema. Incentivo os 

colegas a praticarem também, 

porque se cada um fizer a sua 

parte vai reduzir mais rápido”.
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O treinamento foi traduzido em libras

Cerca de 1.200 profissionais participaram da capacitação

O assunto é... dengue
A dengue pode causar sérios problemas à saúde e, na Unimar, é uma 

das doenças que está no ranking das três principais causas de afasta-

mento do trabalho. Segundo dados levantados pela área de Medicina 

do Trabalho da empresa, de dezembro de 2018 a março de 2019 foram 

contabilizados 92 dias de afastamento do trabalho por conta da doença. 

Neste cenário, a Unimar está realizando palestras sobre o tema para 

seus colaboradores, como parte do Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional (PCMSO). Os encontros tiveram início em janeiro e 

vão até abril, enfocando a importância da prevenção e da imunização. 

“Com o diálogo nas palestras, percebemos o interesse dos colabo-

radores em participar do assunto, porque tinham conhecimento de 

pessoas próximas que tiveram complicação e sequelas da dengue. 

Alguns deles já até perderam familiares por conta da doença”, desta-

cou Priscila Rangel de Sousa, médica da Unimar. 
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A Unimar ampliou sua prestação de serviços no contrato 

Vale e iniciou a atuação na Órica Brasil, neste primeiro 

trimestre de 2019.

Para atendimento à Estrada de Ferro Vitória a Minas, mais 16 motoristas 

e sete carros foram incluídos no escopo. Já para a Órica Brasil – empresa 

argentina que presta serviço à Vale – o trabalho será transportar os fun-

cionários que atuam na Mina do Salobo, localizada em Parauapebas (PA).

Essas conquistas mostram que a empresa está crescendo no Es-

pírito Santo e em âmbito nacional, abrindo um novo campo para 

ampliar as suas atividades também em outros estados.

Condução segura e econômica
A Unimar iniciou no dia 26 de março, o Treinamento de Condução Segu-

ra e Econômica para motoristas que atuam no contrato Vale Tubarão. O 

treinamento vai até maio e terá turmas formadas por grupos de até 10 

motoristas, para que todos os colaboradores consigam participar.

Segundo a coordenadora de RH, Euziane Barbosa, o objetivo é re-

ciclar conceitos da direção segura e econômica, propiciando boas 

condições para execução da atividade e o alcance de melhores 

resultados quanto à eficiência dos veículos, com o objetivo de 

conquistar a tranquilidade necessária para o trânsito, bem como  

melhores médias de combustível.

O treinamento é ministrado pelo motorista instrutor da Unimar 

Jaime da Silva Ribeiro. “Isso agrega ainda mais ao treinamento, já 

Novos motoristas do contrato Vale Ferrovia durante integração

Profissionais que atuam no contrato Órica Brasil

que tudo o que é falado, está de acordo com a realidade vivencia-

da pelos motoristas”, acrescentou Euziane.
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Habilidades em conjunto

C ostumamos definir nossas profissões com base nas apti-

dões que predominam, entretanto, algumas vezes, no de-

correr de nossa trajetória, descobrimos outras. Isso pode 

acontecer no próprio ambiente de trabalho ou fora dele.

Na Unimar, alguns colaboradores são prova disso. Um exemplo é o Ronal-

do da Silva, que atua na filial de Linhares. Ele iniciou na empresa em 2016 

como cobrador, mas logo viu a possibilidade de se profissionalizar como 

motorista. Após avaliação e análise de sua ficha de conduta, participou de 

um processo de promoção e conseguiu, em 2019, realizar seu sonho, pas-

sando a atuar como motorista. “Me sinto reconhecido”, diz Ronaldo. 

Já os colaboradores Renan Magnago, analista contábil, Genino Cou-

to, almoxarife e Ronaldo Ceravolo, arquivista, descobriram outras ap-

tidões, diferentes daquelas que executam na empresa. Formado em 

Por um transporte seguro
Visando promover a prestação de serviço de transporte com ainda mais 

segurança, eficiência e qualidade, a Unimar, em parceria com o SEST 

SENAT, realizou uma palestra sobre segurança para os motoristas de 

guincho, que atendem à ECO 101, no dia 2 de abril. Eles receberam in-

formações sobre o tema dos instrutores da instituição. O dia ainda teve a 

nutricionista Milena Lucena Girardi, com dicas de alimentação saudável.

No Carnaval, essa mesma equipe do SEST SENAT esteve na Unimar duran-

te a campanha “Carnaval Seguro”. O evento foi promovido entre os dias 26 

de fevereiro e 1º de março, e contou com a participação de 118 pessoas. 

As ações incluíram mobilizações socioeducativas, distribuição de 

materiais da campanha e brindes. Também foram realizadas pales-

tras sobre: direção preventiva, trânsito seguro, álcool e direção, bom 

senso no trânsito e cuidados com a alimentação. 

Web Design, Renan nunca pensou que poderia colocar em prática 

tais conhecimentos dentro da própria empresa, mas isso aconteceu 

quando a Unimar precisou reformular o site e realizar atualizações 

necessárias. “Considero essa experiência como um despertar, pois é 

uma coisa a mais do que faço”, comentou Renan. 

Genino viu nas filmagens e edições uma atividade prazerosa fora do 

expediente. “Tiro fotos e faço filmagens nos tempos livres e compar-

tilho nas redes sociais. Inclusive, meus colegas estão conhecendo o 

meu trabalho por lá”, destaca Genino.

Apaixonado por fotografia, até antes mesmo de ser arquivista, Ronaldo 

atua como fotógrafo nas horas vagas. Ele afirma que “um trabalho motivou 

o outro, pois em ambos são requeridos cuidados na guarda do material”.  Ronaldo da Silva Renan Magnago

Palestra sobre segurança e alimentação saudável, em abril

Campanha “Carnaval Seguro” realizada próximo ao Carnaval

Pequena bailarina pelas lentes de Ronaldo Ceravolo

Genino Couto e seu registro do pôr do sol na Unimar


