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tecnologia que respeita
o meio ambiente

Turismo leva 28 ônibus
para Aparecida do Norte
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AMIGO FUNCIONÁRIO
Nesta edição, a Viação N. Sra. do Amparo
informa, com muito orgulho, que sua frota continua crescendo. Esta renovação está sendo feita
com qualidade, buscando
um mundo melhor para
todos nós. Agora, todos os
novos ônibus adquiridos
pela empresa terão uma
tecnologia que reduz a
emissão de gases poluentes. Você vai ler também
sobre nosso serviço de
turismo, a nova tecnologia
para manutenção dos ônibus e um dos nossos projetos sociais para a comunidade. E não esqueça
que estamos sempre dispostos a ouvir suas sugestões para a nossa revista,
através do e-mail
circulando@vnsamparo.com.br.
Boa leitura!
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esde 1999, a Assistente Social Sandra Regina Ramos
atende os funcionários da Viação Nossa Senhora do
Amparo, apoiando nas questões sociais. A partir deste
mês, ela é responsável por todos os projetos sociais da empresa,
que atende, atualmente, quase 500 pessoas na região.

Sandra Regina

Sempre trabalhou como
Assistente Social?
Sim, desde 1988 sou
Bacharel em Serviço Social,
e tenho pós graduação em
Terapia de Família e em
Dependência Química.
Como atua uma assistente Social dentro de uma
empresa deste porte?
O trabalho é apoiar os
colaboradores que apresentam problemas nas áreas
previdenciária, funcional,
familiar, habitacional, econômica e de saúde, por
exemplo. Também faz parte
do dia a dia criar meios para
proporcionar lazer e cultura
aos colaboradores e familiares. Aqui na empresa, a
meta é minimizar qualquer
problema social que afete o
colaborador. Sou a mediadora entre a empresa e o

funcionário .
Qual a maior satisfação
da sua proﬁssão?
É ver as transformações,
as mudanças e conquistas em cada caso. As ações
trazem a todos os envolvidos a certeza de que nossa
empresa faz a diferença no
atendimento
individualizado, sempre com respeito e
credibilidade.
E agora, assumindo a
coordenação de todos os
projetos sociais, quais os
desaﬁos do trabalho?
Estou
muito feliz em
ser reconhecida e receber os projetos sociais atuais. Todos visam melhorar
a qualidade de vida dos funcionários, de suas famílias
e da comunidade, e eu vou
dar o melhor de mim em
cada projeto.
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MAIS ÔNIBUS. MENOS POLUIÇÃO
om uma frota de 260 carros, a empresa acaba de receber 15 novos ônibus
com ar condicionado e tecnologia
BlueTec 5, que diminui a emissão de gases
poluentes na atmosfera. Os novos veículos,
com melhor desempenho e maior produtividade, já estão atendendo as linhas Maricá
x Niterói, Maricá X Rio, Itaipuaçu x Niterói,
Itaipuaçu X Rio e Ponta Negra x Rio. Em
agosto, a empresa dará continuidade a renovação de sua frota, com a chegada de mais 5
novos carros.
Com investimento constante no atendimento ao cliente, desta vez, o montante de
R$ 5,5 milhões foi direcionado também à
melhoria do meio ambiente. Os novos ônibus, com tecnologia que gera motores com
combustível mais limpo, possuem motor
de maior cilindrada, painéis com indicação do nível de redução dos gases químicos
e volantes que proporcionam mais conforto para o motorista e mais segurança na
condução do ônibus.
w

Novo carro com a tecnologia BlueTec 5

BALDEAÇÃO EM ITAIPUAÇU
Bilhete Único é a
melhor opção para
os passageiros que
desejam ir de Maricá ao Rio
de Janeiro e a Niterói. Com
ele, esses trajetos saem ao
custo de apenas R$ 4,95.
A baldeação que os clientes fazem dentro de Itaipuaçu, para chegar ao Terminal,
ou, na volta, saindo dele para
chegar ao seu destino, não
é contabilizada nas viagens
intermunicipais. O usuário
não paga nada a mais por
estas integrações do trajeto,

nem é descontado no tempo de deslocamento regulamentar do Bilhete Único.
Por exemplo: na ida, a contagem das 2 horas e meia
só começa a ser feita a partir do embarque no ônibus
do Terminal, em direção
ao Rio de Janeiro ou Niterói. Na volta, acontece exatamente da mesma forma,
nas linhas diretas Castelo x
Itaipuaçu e Niterói x Itaipuaçu: o BU não conta o tempo da linha alimentadora,
dentro do município.

Terminal Itaipuaçu

Um Posto de Atendimento
ao Cliente foi instalado no
Terminal para que os passageiros possam tirar todas as
suas dúvidas. No local também está em funcionamento
um Posto do RioCard, onde
é possível adquirir e recarregar o Bilhete Único.
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VIAÇÃO N. S. AMPARO TAMBÉM FAZ TURISMO

Ônibus VNSA

Ônibus VNSA

s excursões com os ônibus da Viação
Nossa Senhora do Amparo atingem
seu ápice entre os meses de julho a
novembro, quando a empresa costuma realizar cerca de 200 viagens por mês. Neste
período, as dezenas de ônibus reservados
para o turismo, todos com o selo da TURISRIO, levam grupos para diferentes cidades
de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e
interior do Rio de Janeiro.
A frota exclusiva para o turismo possui
carros com 46 e com 55 lugares, ar condi-

cionado, toalete, rádio e microfone e motoristas selecionados e treinados para atender, com toda atenção, aos grupos. Entre os
módulos do treinamento estão noções de
turismo, atendimento ao cliente, sinalização das estradas e direção defensiva.

21 2634-7447 / 21 8870-1335
turismo@vnsamparo.com.br
www.vnsamparo.com.br

28 ÔNIBUS NA BASÍLICA DE APARECIDA
DO NORTE/SP

Aparecida do Norte/SP

o primeiro semestre deste ano, a
empresa realizou uma grande excursão de peregrinação, com 28 ônibus
da Viação Nossa Senhora do Amparo se deslocando para a cidade de Aparecida do Norte/
SP. Desde 2005, o mesmo cliente aluga, anualmente, ônibus de excursão à Aparecida,
para cumprir promessa feita por sua mãe, D.
Maria Alexandrina. Em 2005, foram 2 carros da Viação, em 2006, foram 3 carros, e
este ano, saíram 28 ônibus. Várias comunidades se uniram nesta excursão, considerada
um sucesso pelos participantes por causa da
organização e paz durante todo o passeio.
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ATIVIDADES E ESTIMULAÇÃO
PARA IDOSOS

Projeto “Vida Afora”: uma proposta de responsabilidade social

projeto social VIDA
AFORA,
patrocinado pela Viação
Nossa Senhora do Amparo,
oferece atividades físicas,
recreativas e estéticas para
idosos residentes em asilos. Ministradas por profissionais da área de saúde,
as atividades, gratuitas e
semanais, proporcionam o
aumento das potencialidades físicas além de oferecer
serviços de massoterapia,
manicure, pedicure e cabeleireiro. O foco é a sociabilização, a auto-estima e a
independência de cada participante. O projeto acontece na Casa de Amparo
Senior, em Vital Brasil,
Niterói, e no Pensionato
Lar dos Meus Avós, em
Pendotiba, atendendo, atualmente, 98 idosos.
O programa VIDA AFORA
também promove, nos asilos, eventos como comemoração dos aniversariantes
do mês, e oficina da memória, resgatando histórias
de significado afetivo, vividas ou imaginadas, armazenadas vida afora, ressignificando as experiências e
contribuindo para preservar a dignidade e qualidade
de vida.

Projeto VIDA AFORA

DESAFIO SUDOKU
Complete os espaços em branco com algarismos de 1 a
9, de modo que cada número apareça apenas uma vez
na linha, grade e coluna. Resposta na página 7
Divirta-se!
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RECEITA

É SOPA !
uando a temperatura cai, nada melhor para aquecer do que uma deliciosa sopa
quentinha. Mas, não é qualquer sopa que ﬁca gostosa, então capriche no preparo
dessas para que todos ﬁquem satisfeitos. E não esqueça das fatias de pão e de
jogar uns ﬁletes de azeite sobre elas. Delícia pura!
Sopa de Abóbora com gengibre
INGREDIENTES
3 ½ xícaras (chá) de água
2 tabletes de caldo de legumes
3 xícaras (chá) de abóbora cozida e picada
1 cebola picada
1 colher (sobremesa) de gengibre ralado
MODO DE PREPARO
Reserve ½ xícara (chá) de água e coloque
o restante em uma panela com os tabletes Sopa de Abóbora com gengibre
de caldo de legumes. Leve ao fogo para
que os tabletes dissolvam. Enquanto isso, bata até que fique homogêneo. Junte com
coloque no liquidificador a abóbora cozida, o caldo na panela, misture e cozinhe por
a água reservada, a cebola, o gengibre e mais 10 minutos.

DICA

INVERNO? NADA DE FECHAR PORTAS E JANELAS

Os raios solares eliminam os ácaros e o mofo, e o ar ﬁca renovado

esses dias mais frios temos a tendência de ficar mais tempo dentro
de casa, com tudo fechado. Assim,
o ar não circula e facilita a proliferação de
ácaros e outros microrganismos, aumentando a possibilidade de resfriados, gripes
e outras doenças. Uma dica para evitar
adoecer no inverno é deixar sua casa ventilar, se possível com as janelas e portas
abertas, durante todo o dia ou durante as
horas em que o sol bate dentro da sua casa.
E ainda: toda semana troque a roupa de FOTO: Banco de imagens
cama, mesmo que não tenha sido utili- tores, travesseiros, colchões e casacos
zada, e, sempre que puder, coloque cober- muito grossos para tomar sol.
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TECNOLOGIA NA COMUNICAÇÃO ENTRE
MOTORISTAS E MANUTENÇÃO
á está em operação, na Viação Nossa
Senhora do Amparo,
o REM (Registro Eletrônico
de Manutenção). Neste equipamento, instalado nas duas
garagens, em Rio do Ouro e
em Maricá, o motorista descreve como foi o funcionamento do veículo durante
o seu período de trabalho. Através deste relatório,
a manutenção tem as informações técnicas necessárias,
de forma ágil e sem qualquer
ruído da comunicação. Funciona assim: ao ﬁnal de sua
jornada, o motorista regis-

Registro Eletrônico de Manutenção

tra a entrega do carro, respondendo todas as questões
relacionadas às viagens: se o
carro está funcionando perfeitamente ou se há algum
problema, e que tipo de problema. Imediatamente, a

Fotograﬁa: Rogério Felício

área de manutenção recebe
o relato e toma as providências necessárias. Com este
equipamento, a manutenção
sabe com quem está falando
e o motorista também, aproximando as duas áreas.

TRABALHE CONOSCO
stamos com vagas abertas para motoristas, auxiliares e serventes. Se
você quiser se candidatar ou indicar alguém, envie currículo para o e-mail
rhumanos@vnsamparo.com.br ou entregue
na administração da empresa à Rua Prefeito
Joaquim Mendes, 34, Centro, Maricá, aos cuidados da área de RH.
Pré requisitos:
Motorista de micro ônibus
Ensino médio ou 8ª série comprovada, habilitação D ou E, experiência em outra empresa,
táxi, caminhão ou van.
Motorista
4ª série , habilitação D ou E, experiência em
transporte coletivo/ônibus.
Auxiliar de Tráfego
Ensino Médio.
Servente
Ensino Fundamental.

DOCUMENTAÇÃO: CNIS, comprovante de
residência, comprovante de escolaridade, CPF,
Identidade, Carteira de trabalho, CNH, Nada
Consta Detran (somente para motoristas).
Resposta desaﬁo Sudoku:
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