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VOCÊS NOS LEVAM AOS 
MELHORES CAMINHOS

Dia 25 de julho é comemorado o Dia do Profissional do Transporte. Uma data para ser celebrada e ressaltar a importância desses tra-
balhadores para o desenvolvimento socioeconômico da sociedade. A cada dia, os profissionais da área têm driblado as adversidades, 
mostrando-se adaptáveis às mudanças e sempre prontos para evoluir. Mais de 390 colaboradores compõem o Departamento de Trá-
fego da Auto Viação Dragão do Mar e cada um deles é responsável por construirmos juntos e levar a empresa aos melhores caminhos. 

Dia do Profissional do Transporte

Feliz Dia do Profissional do Transporte. Obrigada por nos dar passagem a bons momentos.

EDITORIAL

FELIZ DIA DO PROFISSIONAL DO TRANSPORTE!
Somos responsáveis por levar diariamente milhares de cidadãos aos seus destinos, buscando sempre proporcionar-lhes viagens 
seguras e que atendam às suas necessidades. Uma tarefa que, apesar de árdua, é bastante gratificante. Há 17 anos, a Auto Viação 
Dragão do Mar tem a missão de fornecer um transporte coletivo de qualidade para os fortalezenses. Com muita garra, temos al-
cançado o nosso objetivo graças a todos os profissionais comprometidos que compõem a nossa empresa. Parabéns pelo seu dia 
e obrigado por seguir nesta caminhada conosco.

Fred Neto



88% dos profissionais
da Auto Viação Dragão do Mar
já foram vacinados, conforme critérios
da Secretaria da Saúde do Ceará. 
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JUNTOS CONTRA O CORONAVÍRUS!

ACONTECEU

VACINÔMETRO

Abrace a vacina 

SUERDA
VERISSIMO BEZERRA

Contadora

JÚLIO CÉLIO 
TEIXEIRA LIMA
Serviços Gerais

IZA MARTINS
Assistente Social

FRANCISCO CLEILSON 
DA COSTA MOURA 
Motorista de Ônibus

RAIMUNDO IVAN 
RUFINO DA SILVA

Motorista de Ônibus

JOSE RICARDO 
FAÇANHA DA SILVA
Motorista de Ônibus

0 a 100

101 a 200

201 a 300
301 a 400

401 a 500

378

501 a 535



A Auto Viação Dragão do Mar participará da 19ª edição do Prêmio Melhoria da Qualidade do Ar (PMQA), uma iniciativa da Federação 
das Empresas de Transporte de Passageiros do Ceará, Piauí e Maranhão. A ação visa prestigiar com o certificado de “Empresa 
100%” as organizações que, no período do prêmio, não tiveram multas nos órgãos ambientais e com aprovação em 100% das aferi-
ções periódicas realizadas pela equipe técnica da FETRANS.

Após a avaliação dos Projetos Socioambientais desenvolvidos pelas empresas nos critérios água, resíduos sólidos, eficiência ener-
gética e responsabilidade socioambiental, a Fetrans premia as participantes que obtiveram os melhores desempenhos.

Para esta edição, o Prêmio Melhoria da Qualidade do Ar traz como principal novidade o incentivo para que as empresas desen-
volvam projetos alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS). Os ODS´s foram definidos pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de incentivar a adoção de soluções sustentáveis que impactam na preservação do meio 
ambiente.
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DRAGÃO DO MAR PARTICIPA DA 19ª EDIÇÃO 
DO PRÊMIO MELHORIA DA QUALIDADE DO AR

PRÊMIO MELHORIA DA QUALIDADE DO AR

@ViaçãoDragãoDoMar

SAÚDE EM DIA

DIA DO HOMEM | 15 DE JULHO
Neste Dia do Homem, aproveitamos a data para falar sobre os 
paradigmas acerca da masculinidade. Por muitos anos foi nor-
malizado o estereótipo de que, para ser homem, é preciso mos-
trar a força e virilidade. Mas, atualmente, sabemos que não é 
bem assim. 

Chore, ame, respeite, cuide de sua família, faça suas obrigações 
domésticas, seja um bom pai e bom filho. Ser homem é ser 
quem você é de verdade e sempre buscar a melhor versão de si 
mesmo. E isto inclui os cuidados com a sua saúde mental. 

Confira a seguir 5 dicas para estar em dia com a sua mente:

Feliz Dia do Homem!

Pratique a
gratidão e a gentileza

Evite fazer muitas coisas
ao mesmo tempo

Esteja perto das pessoas
que você gosta 

Desenvolva um
novo hobby 

Busque ajuda quando
necessário
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DH: Cleiza Martins e Kátia Rodrigues

T.I: Jaime Félix

Gerente de Tráfego: Rafael Maia

Agência: Impulsione Comunicação

Conteúdo: Roberta Almeida

Jornalistas responsáveis:
Camilla Andrade e Isabella Purcaru

Design, Diagramação e Direção de Criação:
Rebeca Oliveira

Revisão: Pollyana Rocha

Telefone: (85) 3304.3554

E-mail: jornalinformar@avdragaodomar.com.br

CONTATO INFORMAR

SEST SENAT/FETRAN E VOCÊ

EM TEMPO

ADOTE UMA GARRAFA 
Ao adotar uma garrafa no ambiente de trabalho, você estará contribuindo para a preservação do meio ambiente, pois evitará o 
descarte desnecessário de material plástico, que demora entre 450 a 500 anos para se decompor. Além disso, a atitude também 
é benéfica para sua saúde, já que, com a garrafinha por perto, você sempre lembrará de hidratar o seu corpo. Os seres humanos 
precisam de, em média, 2L de água diariamente para o pleno funcionamento dos órgãos.

Hidrate-se e adote a sua garrafa! 

No dia 24 de junho o SEST/SENAT promoveu a 1ª edição do Conexão RH - Workshop Virtual com a participação de profissionais de 
RH das Empresas de Transporte. A Dragão do Mar foi representada por Kátia Rodrigues (psicóloga) e Iza Martins (Assistente Social).

O evento, realizado em um cenário tão adverso que é a pandemia, contou com a participação de profissionais que apresentaram as 
práticas implantadas nas empresas para enfrentar as consequências da Covid-19. Aconteceu ainda a Palestra “Gestão de Pessoas e a 
Arte de Cuidar em Tempos de Pandemia”, ministrada pela Psicóloga e Consultora de Desenvolvimento do SEST/SENAT, Bárbara Melo.

1ª EDIÇÃO DO CONEXÃO RH 
WORKSHOP VIRTUAL


