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Amigo
Querido leitor,
Durante os meses de outubro e novembro realizamos a terceira edição de
um grande projeto social
que muito nos honra: o
“Amparo vai à Sua Escola”.
Durante sete dias abrimos
nossas instalações para
cerca de 1500 crianças
de 14 escolas das redes
pública e privada de Maricá. Com esta ação oferecemos diversão e cultura
para nossos estudantes.
Você também vai conhecer um pouco do sucesso
que o trabalho realizado
na Alameda São Boaventura fez fora do Brasil.
Trazemos, ainda, dicas
interessantes para cuidar
de suas plantas na primavera. E muito mais.
Boa Leitura!
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motorista

E

dio Wilson Jardins dos
Santos, 39 anos, é maricaense e mora no bairro
Marquês. Entrou para a Viação Nossa Senhora do Amparo em 1989 como cobrador e
há 15 anos ocupa uma vaga
de despachante dentro da
empresa. Ex-trabalhador do
Terminal Menezes Cortes, no
Rio de Janeiro, e atual do Terminal de Maricá, ele é um observador das mudanças ocorridas na cidade.
Como está Maricá hoje?
O crescimento da cidade é nitidamente perceptível no dia
a dia. Muita coisa mudou. O
desenvolvimento trouxe modernidade para Maricá.
Você trabalhou 6 anos no
terminal do Rio de Janeiro
e depois veio para cá. Por
que pediu a transferência?
Pedi para vir para cá porque
casei e queria ficar mais perto
de casa.
Você foi escolhido para
participar desta coluna
por ser conhecido como
“querido pelos clientes” e
por ter ganho uma home-

nagem do Setrerj, em setembro, como destaque no
setor operacional da empresa. O que faz para ter
este reconhecimento?
Acho que falam isso porque
procuro fazer um bom atendimento. O prêmio também
é um reconhecimento desta
forma de trabalhar.
O que é “fazer um bom
atendimento”?
Atender bem é ter educação
no trato com as pessoas. É
ser solidário. Gosto de ajudar.
Me sinto útil.
Qual é o retorno disso na
sua vida?
Sou uma pessoa que veio do
nada. Não tinha nada mesmo. Hoje tenho uma casa,
crio meus filhos, tenho uma
família. Acredito que consegui
tudo isso com fé e trabalho.
O que faz quando não está
trabalhando?
As únicas coisas que me tiram
de casa quando estou de folga
são a pesca e o futebol. Gosto
de pescar em Maricá e Ponta
Negra e jogo bola no Ubatiba
nos finais de semana.

Foto da Capa:
Divulgação
Impressão:
Gráfica Primil

2
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Coordenação:
Viação Nossa Senhora do Amparo
/ Bárbara Caetano

Corredor Metropolitano
é exemplo internacional

O

Setrerj e a Prefeitura de Niterói lançaram, em agosto, a campanha “Travessia Segura”, na Alameda São Boaventura, em Niterói. O sucesso foi tanto
que a implantação do corredor metropolitano chamou a atenção de órgãos nacionais e
internacionais. O Setrerj, por exemplo, recebeu uma delegação de Moçambique, com
oito integrantes da área de transportes da
capital Maputo, que veio ao Brasil especialmente para conhecer o sistema de operação
do projeto.

A reformulação da avenida, cujas obras terminaram em meados de abril deste ano,
trouxe um pouco de dúvidas aos pedestres
e motoristas, em função da instalação do
corredor de ônibus, antes inexistente. Mas a
mudança também agilizou em muito a vida
das pessoas que passam pelo local. A travessia, que antes durava aproximadamente 48
minutos no horário de pico, hoje não passa
de 16 minutos e o índice de acidentes nesta
via diminuiu bastante no último mês.

Foto:Rogério Felicio

Foto: Divulgação

A visita priorizou encontros com os técnicos
das áreas de transportes e trânsito, infraestrutura e assuntos metropolitanos, com o
intuito de compreender o sistema de contro-

le do transporte por ônibus, assim como conhecer os projetos e atividades de educação
sobre o trânsito e obter noções de operacionalização e sistema de faixas exclusivas.
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anda com a gente

A

carioca Tatiana Braga Moreno, de 29
anos, vive em Maricá há quase uma década. Formada em letras pela Faculdade
Veiga de Almeida estudante da Universidade
Federal Fluminense percorre a cidade para ensinar inglês, espanhol e alemão a centenas de
crianças e adolescentes. A professora, que dá
aula no Ceci, Wizard e NetFox gosta do que
faz, mesmo quando tem que conviver com alguns alunos mais difíceis. “Lido com crianças
de todas as idades, do ensino fundamental ao
ensino médio, e vejo a diferença de comportamento em cada grupo que dou aula. Os estudantes dos cursos de línguas, por exemplo,
costumam ser mais aplicados do que os de
escola”, conta. Para a educadora as mudanças são naturais e vêm com o tempo em todas as áreas. “O crescimento da cidade traz
coisas boas e ruins. A violência ainda é pouca mas já chegou a Maricá”. Segundo ela, que
deseja fazer concurso público para tradutora
juramentada, mesmo com o desenvolvimento

Solidariedade

que se multiplica

A

Viação Nossa Senhora do Amparo, em
parceria com a Associação Niteroiense
de Deficientes Físicos, Andef, e a Ortobrás, desenvolveu um treinamento para seus
funcionários de como lidar com pessoas portadoras de necessidades especiais e como
operar os equipamentos de acessibilidade
existente hoje em 10 carros da empresa.
O curso, que contou com um módulo prático
e outro teórico, foi ministrado dentro da garagem de Maricá para multiplicadores: funcionários que ficaram encarregados de passar os conhecimentos adquiridos aos colegas
de trabalho.
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a região continua tranquila. E ainda que passe
para trabalhar em algum órgão público no Rio
de Janeiro não deixará a Costa do Sol.

Foto: Divulgação

Quem

O objetivo do projeto foi garantir com que
todos os funcionários da Viação tenham capacidade de atender com cuidado e profissionalismo os clientes portadores de deficiência.

Vamos

colorir?

Foto: Divulgação

Passatempo

Novo

site

VNSA

A

s empresas estão investindo cada vez
mais na comunicação digital. No mundo da internet, o site está substituindo
o cartão de visitas e se tornando porta de
entrada para clientes.

Foi pensando nisso que a Viação Nossa Senhora do Amparo reformulou o seu site. Segundo a superintendente da empresa Bárbara Caetano, o intuito foi facilitar a navegação.

facilitar a vida do usuário”, explicou ela.
“Decidimos tornar o visual mais limpo, com
melhor identificação das informações. O ser- Agora é a sua hora de conhecer nossa página na
viço de horários e itinerários das linhas de internet. Acesse www.vnsamparo.com.br e
ônibus, por exemplo, recebeu destaque, para confira!
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RECEITA

RISOTO PRIMAVERA

A

Primavera é umas das estações mais bonitas do ano, por causa das cores das diferentes flores existentes na natureza. Por
isso, a Circulando trouxe para você uma receita bem colorida e saborosa: o Risoto Primavera.
Prepare esta delícia para sua família e bom apetite!

Ingredientes:
• 2 xícaras de arroz cozido
• 4 colheres de sopa de óleo
• 1 cebola picada
• 2 dentes de alho fatiados
• 2 ovos
• 1/2 lata de ervilha
• 1/2 lata de milho verde
• 1 xícara de cenoura cozida
• 1/2 xícara de cogumelo fresco (champignon) cortado em quartos
• 1/2 xícara de presunto em quadradinhos
• Pimenta, sal, cebolinha e queijo ralado a gosto
Modo de fazer:
Coloque água em uma panela, um pouco de óleo
e sal e deixe ferver. Assim que a água estiver borbulhando, jogue o arroz para cozinhar. Em outra

panela, aqueça o óleo e frite a cebola e o alho até
dourar. Cuidado para não queimar! Coloque os
ovos, tempere com sal, pimenta e mexa bem. Diminua o fogo.
Quando o arroz já estiver cozido, escorra e jogue-o
na panela com o tempero. Junte a ervilha, o milho,
a cenoura, o cogumelo e o presunto, misture muito
bem.
Passe para uma travessa, polvilhe a cebolinha o
queijo ralado e sirva a seguir.

DICA

É TEMPO DE FLORES!

É

• Arranque as ervas daninhas do quintal ou vaso
pela raiz;
• Árvores frutíferas podem apresentar galho-ladrão, um galho totalmente reto que, na verdade,
só rouba força dos demais. Corte-o o mais rente
que puder;
• Limpe sua árvore. Deixe somente três pequenos galhos em cada um dos três principais. Uma
planta mais limpa recebe mais sol, o que melhora a frutificação;
• Depois da poda, faça a pulverização para evitar
fungos e bactérias;
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• Nunca esqueça de adubar a sua planta. Para
fazê-lo, o primeiro passo é tirar um pouco da
terra em volta, porque a mesma possui poucos
nutrientes. Depois espalhe bem o adubo e regue;
• Não esqueça de lavar as suas ferramentas a
cada utilização. Caso contrário poderá passar
pestes de uma para a outra.

Foto: SXC

tempo de primavera! Nesta época do
ano todos esperam ver as diferentes
espécies de plantas bonitas e coloridas
com suas flores. Para que isso aconteça de
forma mais rápida e eficiente, oferecemos
algumas dicas àqueles que possuem estes
seres vivos, tão inspiradores, em casa. É colocar em prática e admirar o resultado!

Foto: SXC

Projeto

cultural mistura edução com diversão

N

o mês de outubro iniciamos a terceira edição do “Amparo vai à Sua Escola”, projeto
desenvolvido e realizado pela empresa, em
parceria com os colégios de Maricá. Este ano o trabalho começou com uma visita às instalações da
Viação, seguida de apresentação teatral sobre a
vida de Jacintho Caetano, fundador da empresa e
grande fomentador do desenvolvimento da cidade.
O espetáculo foi encenado em uma grande tenda
circense montada nas dependências da garagem
de Maricá, por alunos da Cia Vida de Teatro e Dança. O tema trabalhado foi o empreendedorismo e
a importância da perseverança individual na busca
por realizações. “Mostramos às crianças, de uma
forma lúdica e divertida, um exemplo de dedicação
resultado em sucesso”, conta Bárbara Caetano,
Supervisora Administrativa da empresa e Coordenadora do Projeto.

O resultado do concurso será divulgado no dia 17
de novembro em uma grande festa realizada nas
dependências da empresa, na qual os ganhadores
e a instituição de ensino do primeiro lugar serão
premiados com computadores, laptops e televisores.
Com viés educativo, o “Amparo vai à Sua Escola”
oferece aos alunos noções de cidadania e educação
no trânsito. Nas edições de 2008 e 2009 o projeto contou com a participação de mais de seis mil
crianças.

Foto:Rogério Felicio

Na ocasião os alunos foram convidados a participar
do concurso de redação, que faz parte do Projeto e
também está na sua terceira edição. Os pequenos
tiveram sete dias para elaborar uma dissertação

sobre “Como pretendem conquistar seus sonhos”.
Os textos passarão por uma exigente comissão
julgadora, que decidirá as três redações vencedoras. Estão na banca deste ano Maria Regina Moura,
Presidente da Academia de Ciências e Letras de
Maricá, Patrícia Custódio, Vice-Presidente da Academia de Ciências e Letras de Maricá, Eloisa Porto,
Coordenadora do Curso de Letras da Faculdade Severino Sombra e Sônia Airoza Monteiro de Barros,
Professora formada pelo Instituto de Educação do
Rio de Janeiro.

Sua

ideia na

Circulando

S

e você, leitor, tem sugestões que possam
virar matéria, envie para nós através do
email: circulando@vnsamparo.com.br. As
pautas serão analisadas e, se aprovadas, serão aproveitadas gradativamente. Para que sua
sugestão seja utilizada, é necessário informar
nome completo, idade, endereço e telefone.
Contamos com a sua participação.
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