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AMIGO
Caro Leitor,
Na edição de aniversário da empresa homenageamos, em nossas
colunas, os dois pilares
que ajudaram a Viação
Nossa Senhora do
Amparo completar 60
anos: funcionários e
clientes. São duas surpreendentes entrevistas com
pessoas que viveram essa
história. No mês das
noivas, noivos e convidados poderão consultar
dicas e uma deliciosa
receita para não fazer feio
na hora do casamento.
Publicamos ainda as
ações solidárias da
empresa com as vítimas
das chuvas que destruíram o Rio e Maricá no
início de abril.
Divirta-se e boa
viagem!
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MOTORISTA

F

rancisco Carlos da Silva
começou a trabalhar aos 14
anos como ajudante na
fazenda do Sr. Jacintho Caetano,
fundador da Viação Nossa Senhora
do Amparo. Sua história se confunde
com a história da cidade de Maricá e
com a trajetória da empresa.
Dedicado e competente, com
apenas 18 anos já ocupava cargo de
gerência, este maricaense de 53
anos foi um dos motivos do sucesso
dos 60 anos da Viação.
Como foi sua carreira na empresa?
Em 1971 entrei como cobrador,
função que exerci por seis meses.
Nos três anos seguintes fui despachante. De 1974 até hoje atuo como
gerente de linha.
Como era a empresa há 60 anos?
Por ser muito menor do que é hoje,
tínhamos algumas particularidades
na administração. O Sr. Jacintho
acordava às 4h e tomava café com
todos os funcionários. Se motoristas

e cobradores se atrasassem, ele ia
pessoalmente em suas casas
buscá-los. Hoje isso seria impossível. Fora, claro, o crescimento físico
e estrutural, que vieram com o
tempo. Construiu-se uma nova
garagem, novos postos de trabalho foram criados e ocorreu uma
revolução profissional em todas as
áreas da empresa.
Qual foi o período mais marcante vivido pelo Senhor na empresa?
Dois momentos ficarão marcados
para sempre em minha memória. O
primeiro, de forma negativa,
quando, de 1985 a 1988, vivemos
a encampação. Foi uma fase difícil,
onde o governo tomou conta da
administração da empresa. Neste
período nosso trabalho não era
valorizado. O segundo foi quando,
em dezembro de 1988, o
Governador Moreira Franco devolveu o controle à família Caetano.
Para mim foi o maior presente.
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SESSENTA ANOS DE ESTRADA
ções até chegarem às
suas atuais concepções.
Mas nem tudo foi fácil.
Em 1985 a empresa
passou pelo seu
momento mais delicado, quando o governo
estadual retirou o controle da família e assumiu a
administração da Viação. “Foram três tristes
anos de total descaso patrimonial e humano”,
conta Francisco Caetano, filho de Jacintho e um
dos atuais sócios da empresa.

E

la surgiu em 1950, com apenas dois
ônibus, através da vontade de um homem
empreendedor de colaborar com o
desenvolvimento de sua cidade. Assim, Jacintho
Caetano fundou a Viação Nossa Senhora do
Amparo e Maricá ganhou uma empresa de
transporte coletivo que iria mudar sua história. O
crescimento foi gradativo, no início a única linha
operada era a “Lagomar – Maricá – Niterói”, e
acompanhou os passos da cidade. Nesta
época, Maricá começava a delimitar e comercializar seus primeiros loteamentos. Com um
tratamento muito próximo de seus poucos
funcionários, Jacintho tocou, mesmo no auge de
seus 50 anos, a empresa com vigor e entusiasmo. Tal vitalidade empurrou para frente os
negócios.

Nos anos 90 a Viação já contava com uma
moderna frota, superior a 100 carros, 10 linhas e
700 funcionários.
Hoje, a Viação Nossa Senhora do Amparo possui
200 ônibus, é a maior empregadora e arrecadadora privada do município, transporta 50 mil
passageiros diariamente e circula, também, nos
municípios de São Gonçalo, Niterói e Rio de
Janeiro. Consciente de sua responsabilidade
social e ambiental, a empresa oferece serviço de
qualidade, investe em tecnologia, prima pela
segurança e conforto de seus clientes e funcionários, e apoia inúmeros projetos voltados para a
população de Maricá.
Ser maricaense, há 60 anos, é seu maior orgulho.

Na década de 70, a Viação já possuía mais de 30
carros, ganhou novas concessões de linhas e
houve a necessidade de ampliação de sua
estrutura. Então, em 1973, foi construída a
garagem de apoio, em Rio do Ouro.
Apesar da extrema preocupação com as condições dos carros, que estavam sempre muito
bem cuidados, nesta época os ônibus eram bem
simples. Muitos não possuíam almofadas e arcondicionado era inexistente. A pintura dos
mesmos, que passou por colorações como
bege, branca e até laranja, e a logomarca da
empresa, também sofreram inúmeras modifica-
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ANDA COM A GENTE

T

er clientes fiéis é um privilégio para qualquer empresa.
Mas ter um cliente assíduo há mais de 50 anos é um
presente que a Viação Nossa Senhora do Amparo se
orgulha de possuir.
Alcir de Castro da Silva, de 99 anos, lavrador aposentado,
casado, e pai de quatro filhos, é usuário diário da linha MaricáNiterói. “Saio de casa todos os dias para fazer compras.
Quando dá ainda faço bicos, como capinar e limpar piscina”,
conta. Mineiro, como é conhecido, acompanha os passos da
Viação há várias décadas e relata as mudanças ocorridas com
o tempo. ”Hoje os ônibus são mais confortáveis e têm almofada. Os motoristas são educados e sempre me ajudam a subir
e descer dos carros”, atesta.
Dono de uma saúde invejável, mineiro conta
que prefere cuidar de uma horta a ir à praia e que
se alimenta de pratos fortes para aguentar a
batida do dia a dia. “Gosto do mocotó, do
angu e do quiabo que minha esposa faz. Este
é o meu segredo.” brinca.

SOLIDARIEDADE
Viação Nossa Senhora do Amparo faz doações
às vítimas da chuva na cidade

N

o dia 13 de abril, a Viação Nossa Senhora
do Amparo entregou à Defesa Civil de
Maricá centenas de produtos de necessidade básica, como alimentos e artigos de higiene e
limpeza. Este material foi distribuído à população
vitimada pela chuva que destruiu parcialmente o Rio
de Janeiro e algumas de suas cidades metropolitanas, nos dias 5, 6, 7 e 8 de abril. A empresa, como
maior empregadora do município, entende que faz
parte de sua responsabilidade social apoiar a
cidade. Foram 100 colchonetes, 720 fraldas descartáveis, 1200 rolos de papel higiênico, 156 sabonetes, 120 kits de escova e pasta de dente, 120
pacotes de absorventes femininos e 60 Kg de
sabão em pó.
Trinta e cinco funcionários da empresa tiveram
perdas materiais com a catástrofe e foram imediatamente cadastrados para obter o benefício de
adiantamento de férias e 13º salário. A Viação ainda
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disponibilizou um caminhão para auxiliar nas
mudanças. Os demais colaboradores da Viação
Nossa Senhora do Amparo também se solidarizaram com os parceiros de trabalho e se organizaram, através de iniciativa própria, para doar itens
de suas cestas básicas mensais. “O montante
arrecadado com as doações internas foi de aproximadamente 300 kg de alimentos não perecíveis.
Tais itens foram distribuídos, primeiramente, aos
funcionários atingidos e depois encaminhados aos
abrigos locais”, conta Sandra Carvalho, Assistente
Social da empresa.

Foto:Rogério Felicio

QUEM

http://jogosdevestirjogosdemeninas.blogspot.com

www.educacional.com.br/
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Resp:1- janela atrás; 2- cabelo; 3- pé direito; 4- fivela cinto;
5- camisa; 6- assento do carro; 7- janela lateral

Jogo dos 7 Erros
Vamos Colorir!

PASSATEMPO

RECEITA

BEM-CASADO

N

esta edição escolhemos uma receita para os futuros noivos maricaenses. Os bem-casados são
doces tradicionalmente preparados em casamentos. São distribuídos aos convidados, como
símbolo de sorte para os recém-casados.

Ingredientes
6 ovos
?
1 xícara (chá) de açúcar
?
meia xícara (chá) de leite
?
1 xícara (chá) de fécula de batata
?
meia colher (sopa) de fermento
?
químico em pó
1 lata de doce de leite cremoso
?
2 xícaras (chá) de açúcar de
?
confeiteiro
manteiga para untar
?
fécula de batata para polvilhar
?

Sobre a receita
?
Rendimento: 16 porções
?
Tempo de Preparo: 40 min.
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Modo de Preparo
Em uma batedeira, bata os ovos até dobrarem de volume.
Adicione o açúcar e bata mais um pouco. Diminua a velocidade da batedeira e adicione o leite. Desligue e adicione a fécula
e o fermento e misture delicadamente. Despeje em fôrma
retangular (30x41cm), untada e polvilhada. Leve ao forno
médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos.
Retire do forno e espere amornar. Desenforme e corte o bolo
ao meio, em duas metades (de 20x30cm). Sobre uma das
partes, espalhe o doce de leite e cubra com a outra metade.
Misture o açúcar de confeiteiro com o leite e despeje sobre o
bolo. Espere secar e sirva.

DICA

COMO SE VESTIR PARA CASAMENTO

M

aio é o mês das noivas. Resolvemos pegar
carona na sugestão do leitor e estilista
Sávio Chaia e dar uma boa dica para
aqueles que sempre ficam na dúvida em como se
vestir para esta ocasião, que é sempre tão especial.
Primeiro passo: deve-se prestar atenção na
data, horário e local do casamento. Os detalhes
como se é de dia ou noite, inverno ou verão, é que
vão determinar a escolha do traje.
Casamentos à noite: são mais formais, por isso
exigem roupas mais arrumadas. Longos, de cores
mais fechadas e vibrantes, e brilhos, caem muito
bem.
Casamentos pela manhã ou no meio da tarde:
cores, tecidos e maquiagem mais leves e suaves
são bem-vindas. Os vestidos, inclusive das madrinhas, podem ser um pouco mais curtos. Padrinhos
podem arriscar ternos mais claros como os beges,
cinzas e os terrosos.
Aluguel: costuma ser uma boa opção. Em geral
tem um custo menor do que a compra e, como é
devolvido, não ocupa espaço no armário (lembre-se
que essas são roupas de pouco uso).
Para arrasar: preste atenção e adeque o traje ao
seu tipo físico e ao seu tom de pele.
É proibido: padrinhos e madrinhas usarem
branco. Essa cor é uma exclusividade dos noivos!

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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