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Caro leitor,

Em agosto Maricá se-
diou um dos eventos mais 
importantes da Costa do 
Sol: a Expo Maricá. Em 
nossa matéria de capa 
você verá quão benéfica 
esta feira é para os negó-
cios da nossa região. No 
mês das crianças inova-
mos e entrevistamos uma 
pequena passageira de 
11 anos que mostrou sa-
ber, mais do que muitos 
adultos, como viajar com 
segurança. Nesta edi-
ção também inauguramos 
mais um canal de comu-
nicação com você. Já 
está disponível um email 
onde os interessados po-
derão sugerir as matérias 
das próximas revistas. 
Sua participação é muito 
importante para nós!

Amigo Motorista
Coluna

O s clientes dos ônibus de turismo da 
empresa em breve contarão com mais 

um diferencial no atendimento: motoristas capa-
zes de se comunicar em inglês. Desde agosto, os 
profissionais deste setor estão sendo beneficiados com aulas gratuitas 
de inglês na Casa do Futuro. A iniciativa faz parte de um projeto criado 
pela Prefeitura de Maricá para treinar prestadores de serviço na recep-
ção de turistas que visitam o município. Motorista da empresa desde 
2004, Helenilton dos Santos Silva é um dos alunos.    

• Há quanto tempo você está no turismo?
Há dois anos. 

• Você já tinha alguma noção de inglês?
Muito pouca. Era apenas o inglês básico, escrito, que aprendi na es-

cola. 

• Você gosta de fazer o curso?
Muito. Estou tendo a chance de aprender mais, de falar inglês. 

• Na sua visão, qual é a importância desta iniciativa?
Enorme. Ela agrega benefícios aos funcionários, à empresa e, conse-

quentemente, à população.  

• Você já teve a oportunidade de colocar esta experiência em prá-
tica no trabalho?

Ainda não, mas tenho certeza que terei em breve. No mais tardar, em 2014, 
quando a Copa do Mundo será no Brasil. E quero estar pronto até lá.

• Qual a importância de eventos deste porte para Maricá?
Grandes eventos são essenciais por trazerem muitos turistas para a re-

gião, movimentando a economia local. 

“Estou tendo 
a chance de 

aprender mais”
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Expo Maricá: 
uma ideia bem sucedida 

Capa

Q 

uando criou o projeto da Expo Maricá, cuja primeira edi-
ção se deu há cinco anos, seu idealizador, Delfim Moreira, 

não imaginou o desdobramento do evento. A feira, que no início 
era voltada apenas para exposição e divulgação dos serviços de 
empresários da região, hoje é um difusor de soluções e negó-
cios. Para se ter ideia do crescimento e da seriedade da Expo, 
sua última edição, realizada nos dias 13, 14 e 15 de agosto, con-
tou com um parceiro de peso: a Caixa 
Econômica Federal. “Por conta dos ne-
gócios vindos do mercado de petróleo 
na região, escolhemos como tema deste 
ano a expansão imobiliária. Daí veio a 
ideia de convidarmos a Caixa para par-
ticipar”, conta Delfim. O resultado foi a 
efetivação de várias cartas de crédito 
imobiliário e, segundo o organizador, 
um volume de negócios muito acima do 

esperado para todos os participantes. Todos os expositores ficaram con-
tentes com o balanço do evento. O proprietário da loja Filtros Guarani, Félix Kempner, apostou no 
projeto desde o início. “Depois que comecei a participar da feira, tive um crescimento de 80% nos 
negócios”, diz. A empresária Elisabeth Gomes, dona da Requinte Festas, expôs pela primeira vez e 
não se arrependeu. “Fomos surpreendidos. Esperávamos fazer apenas divulgação dos serviços da 
empresa, mas acabamos fechando alguns contratos”, relata. A Viação Nossa Senhora do Amparo 
também acredita na importância do evento e participa com um estande há duas edições. Este ano, 
durante os três dias da feira a empresa recebeu 4500 visitantes. Sob o tema responsabilidade 
social, foram distribuídos três mil folhetos institucionais e mil cartilhas de educação cidadã, além 
de quatro mil mudas de plantas. Um ônibus especial, com equipamentos para portadores de defi-
ciências, também foi exposto ao público. 

Para sua próxima edição, que deverá acontecer também em agosto, Delfim adianta alguns deta-
lhes. “Nosso foco será 
negócios. A ideia é pro-
mover círculos de con-
versação que façam a 
interação entre peque-
nas e grandes empre-
sas de dentro e fora do 
município”, diz.
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Motoristas reduzem o consumo de diesel

 
 

Quem anda com a gente
Coluna
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“Temos que prestar 
atenção na rua e dentro 

dos ônibus”

R 

enata Pimentel Nascimento é uma criança 
simpática e esperta. Com apenas 11 anos, 

é usuária dos ônibus da Viação Nossa Senhora do 
Amparo, duas vezes por semana, no trajeto Centro 
– Itapeba, quando volta do curso de inglês. A pe-
quena passageira conta com a companhia de dois 
amigos para andar de transporte público, mas diz já 
estar pronta para viajar sozinha. “Minha mãe prefere que 
eu pegue ônibus por achar o transporte mais seguro. Falei 
com ela que queria muito poder ir sozinha”, conta. Aluna do 6º 
ano do Colégio Santa Mônica, ela conhece as regras da educa-
ção no trânsito e ainda ensina aos companheiros que não são 
tão cuidadosos. “Temos que prestar atenção na rua e dentro 
dos ônibus para evitar acidentes. Se um amigo meu não faz as 
coisas da maneira certa, eu corrijo”, diz. Decidida, a menina 
mostra realmente ter responsabilidade e atitude. “Sou uma 
das melhores alunas da sala e quero ser médica da marinha 
ou neurocirurgiã”, relata.

Motoristas da unidade 1, linhas 3 e 3A, responsáveis pelo melhor resultado no “Projeto Condu-
ção Econômica – Redução de Consumo de Diesel”, implantado para diminuir o consumo de com-
bustível nos ônibus da Viação Nossa Senhora do Amparo. Consumir menos combustível significa 
emitir menos gases poluentes na atmosfera. Os excelentes números devem ser comemorados. 
Eles mostram o quanto a Empresa e seus funcionários estão engajados nas questões sócio-am-
bientais. Parabéns condutores!
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Descubra os 7 ERROS

Vamos Pintar

Passa-tempos

Solução
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Ingredientes:
1 pé de alface americana
2 xicaras de frango defuma-
do desfiado
1 xicara de melão orange 
cortado em cubos pequenos
1 xicara de salsão picado
1 xicara de uvas vermelhas 
sem sementes
50 gr de nozes picadas

Molho: 
1/2 xicara de creme de leite 
light
suco de 1 limão
2 colheres (sopa) de salsinha

Modo de Preparo: 
Arrume a alface em volta da 
travessa e reserve.
Misture os outros ingredien-
tes e coloque no centro da 
travessa.
Misture os ingredientes do 
molho e regue a salada. 

Durante os últimos meses o mundo se voltou para a Gripe 
A ou Gripe Suína. O Brasil registrou, em números gerais, 
o maior índice de mortalidade do mundo. Especialistas 
em saúde afirmam que as taxas de incidência do vírus no 
país vão cair por causa do final do inverno. Com a chegada 
do verão, no entanto, a preocupação é outra: a dengue. A 
doença deverá voltar com mais força devido às condições 
climáticas quentes e favoráveis para a reprodução do mos-
quito transmissor, o aedes aegypti. Ainda não há vacina 
contra a dengue. A única forma da evitar a proliferação do 
mosquito é a precaução. Fique atento e faça a sua parte!

 

Salada Colorida O perigo do verão
DicasReceita
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O fim do inverno e o calor 
pedem mudança nos hábitos 
alimentares. Para esta época 
do ano nada melhor do que 
investir em refeições leves 
e saudáveis, como a salada 
colorida. Experimente esta 
deliciosa e bonita receita.

1 - Mantenha as caixas d´água tampadas;

2 - Esfregue bebedouros e vasos de planta com escova 
ou bucha e troque a água diariamente; 

3 - Impeça o acúmulo de água em plantas (bromélias, 
em especial); 

4 - Não guarde pneus em locais abertos; 

5 - Substitua água por areia umedecida nos pratinhos 
de plantas; 

6 - Mantenha garrafas e recipientes vazios de boca 
para baixo.  
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Sua ideia na Circulando

A 

partir desta edição você, leitor, também 
poderá participar da produção da nossa 

revista. Se tiver sugestões sobre assuntos de 
interesse coletivo que possam virar matéria, 
envie para nós através do email: circulando@
vnsamparo.com.br. Vale ressaltar que as pautas 
serão analisadas e, se aprovadas, devido à ques-
tão de espaço, serão aproveitadas gradativamente. 
Para que sua sugestão seja utilizada, é necessário 
informar nome completo, idade, endereço e telefone. 

Novembro musical em Maricá

Notas

O 

s amantes da música terão programa 
certo nos dias 20 e 21 de novembro, 

em Maricá. Durante os dois dias acontece-
rá o XI FESTIVAL NACIONAL DE VOZ E 

VIOLÃO, evento de música ao vivo que 
revela novos talentos produzido pela 
PR Produções.
O evento é o único festival do Brasil 
no estilo de voz e violão e recebe 
músicos de todo o país. Este ano, os 
participantes concorrerão a mais de 
oito mil reais em prêmios.

Informações pelo site www.festivais-
dobrasil.com.br ou pelos telefones 

(21) 3732-1672 e 9281-4037.
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Oportunidades de novas vagas

A 

tenção aspirantes a motoristas e cobradores: estão abertas 34 vagas na Via-
ção Nossa Senhora do Amparo. São 20 oportunidades para motorista, 12 para 

cobrador e 2 para manobreiro. Os pré-requisitos são residir próximo à Empresa e possuir 
habilitação D ou E, no caso dos condutores. Para se inscrever basta entrar no site www.
vnsamparo.com.br, enviar e-mail para rhumanos@vnsamparo.com.br ou se dirigir às 
portarias das garagens de Maricá (Rua Prefeito Joaquim Mendes, 34 – Centro) e Rio do 
Ouro (Rodovia Amaral Peixoto km 9.5). 




