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Vinte e cinco de ju-
lho é Dia do Rodoviá-
rio. Esta profissão existe 
desde o início do século 
XVIII, quando o transpor-
te utilizado era o bonde, 
e se tornou cada vez 
mais importante, uma vez 
que o ônibus é hoje o 
meio de transporte pú-
blico mais utilizado no 
país. Nessa edição va-
mos homenagear nossos 
colaboradores através do 
Sr. Paulo Rocha Ferrei-
ra, motorista  com mais 
tempo de empresa. Va-
mos conhecer, ainda, um 
lado divertido e despoja-
do da cidade de Maricá: 
o esporte radical. Temos 
também uma bela história 
de sucesso e solidarieda-
de: o trabalho realizado 
com a Orquestra de Cor-
das da Grota de Niterói.  

Divirta-se!

Amigo Motorista
Coluna

D ia 25 de julho é Dia do Rodo-
viário. Para homenagear nos-

sos colaboradores, conversamos com o 
motorista mais antigo da empresa. O Sr. 
Paulo Rocha Ferreira nasceu para a pro-
fissão. Começou em 1957 dirigindo caminhão e nos últimos 32 anos se dedi-
ca, com muita competência, a conduzir os ônibus da Viação Nossa Senhora 
do Amparo. Formado pelo projeto Motorista Cidadão mantém sua ficha limpa 
desde que foi admitido: sem nenhuma multa ou reclamação.   

• Como o Sr. entrou para a Viação?
Trabalhava para uma empresa de transportes quando recebi o convite do 

Sr. Fernando Caetano para inaugurar a linha Castelo-Maricá, em 1977. 

• O que o Sr. mais gosta na sua profissão?
Gosto do relacionamento com os passageiros. Tenho um grupo de clien-

tes fiéis que me esperam e deixam de viajar em outros carros para ir no 
meu. O carinho deles é enorme e já ganhei até festa de aniversário dentro 
do ônibus. 

• O que mudou no dia a dia do motorista de ônibus desde quando o Sr. 
começou até hoje?

O que mais mudou foi o trânsito. Com o crescimento das cidades,  as ruas 
são mais cheias e a profissão exige maior cuidado. 

• Qual a história mais marcante que o Sr. viveu dentro de um ônibus 
enquanto trabalhava?

Certa vez fiz os primeiros socorros em um menino de 12 anos que teve 
um mal súbito dentro do ônibus, quando fazíamos uma viagem de turismo. 
Através de alguns procedimentos consegui acordá-lo e deu tempo de levá-lo 
ao hospital mais próximo. Acabamos com um final feliz.   

• O que o Sr. gosta de fazer quando não está trabalhando?
Se não estou em casa, estou na beira do mar pescando. Sou católico e, quando 

tenho um tempo de folga, também gosto muito de visitar a Basílica de N. Sra. 
Aparecida, em São Paulo.

“Tenho clientes 
fiéis que só 

viajam comigo”
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Maricá Radical
Conheça esse paraíso 

Capa

J ulho é mês de férias. Para quem gosta de adrenalina e está procurando um programa dife-
rente, Maricá é uma excelente opção. Com sua geografia privilegiada, a cidade oferece pas-

seios recheados de aventura para praticantes de vôo-livre, montanhismo, escaladas, jeep cross, 
moto cross, trilhas e caminhadas. 

Segundo o Secretário de Esportes da cidade, Marco Antônio Azevedo, os esportes mais pro-
curados são parapente, montanhismo e trilhas, praticados na Serra do Retiro, Pedra do Elefante e 
Espraiado. Ao contrário do que muitos pensam, pelo menos no que diz respeito às trilhas e cami-
nhadas, os praticantes são, em sua maioria, mulheres: cerca de 80%. Quase sempre os esportistas 
são visitantes do Rio e de Niterói e recém chegados a Maricá. “Muitos dos que nos procuram são 
novos moradores que querem conhecer melhor a cidade”, diz Eli Tavares, dono do Grupo Celani 
de Montanhismo. As variadas atrações com diferentes níveis de dificuldade tornam os passeios 
acessíveis a qualquer pessoa. “Já fiz trilha com crianças e idosos”, conta Eli. 

As atividades radicais de Maricá não trazem para a cidade só alegria e diversão. Também são 
responsáveis por fomentar a economia da região: “Sempre que podemos organizamos eventos. 
No último Sudeste-Fest Off-Road, realizado em maio, houve 100% de ocupação das pousadas do 
centro da cidade”, explica Eduardo da Hora Gonçalves, responsável pelo Jeep Club de Maricá.
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Grupo Celani de Montanhismo
Contato: Eli Tavares
Tel.: 9470-9603
celanimontanhismo@yahoo.com.br

Jeep Club de Maricá
Contato: Eduardo da Hora Gonçalves
Tel.: 2234-6074



Viação Nossa Senhora do Amparo 
é uma das melhores empresas 
para se trabalhar

 
 U ma pesquisa de clima organizacional, reali-

zada pela Orplan Consultores Associados, 
divulgada em maio, mostrou que a Viação Nossa 
Senhora do Amparo tem o Índice de Qualidade do 
Ambiente de Trabalho – IQAT - de 80,5%. O Índice 
mostra a percepção dos empregados sobre a rela-
ção que eles têm com a Empresa, com o trabalho 
que desempenham, com o chefe e com os demais 
trabalhadores. O IQAT das 150 melhores empresas 
para se trabalhar do Brasil gira em torno de 83,11%. 
 
 O censo mostrou ainda que os pontos fortes da 
Viação são, entre outros, o pagamento em dia, a opor-
tunidade de crescimento, o bom relacionamento com a 
diretoria, o tratamento dispensado aos trabalhadores e 
os cursos oferecidos. A pesquisa foi feita com 423 pes-
soas nos meses de março e abril deste ano.

Quem anda com a gente
Coluna

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Foto: Rogério Felicio
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“Agora o trajeto 
está mais rápido”

O passageiro Ademilson de Moura Brito, 
de 39 anos, é um defensor dos ônibus. 

Como precisa ir ao trabalho todos os dias, no cen-
tro de Maricá, utiliza o transporte que considera 
mais seguro. “Evito as vans, pois não se sabe quem 

está atrás do volante. Uma coisa que admiro nos ônibus 
em que viajo é o profissionalismo dos motoristas”, conta. O 

cliente, que utiliza as rotas que vão de São Gonçalo a Maricá, 
está satisfeito com a rapidez das viagens: “De uns meses para 
cá tenho notado uma oferta maior de carros no meu trajeto. 
Isto tem reduzido o tempo que levo para chegar ao meu desti-

no”. Nas horas vagas, além de admirar pipas, ele se dedica à 
família, em especial à filha Rafaela. 
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Descubra os 8 ERROS

Vamos colorir

Passa-tempos

Solução
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Ingredientes:

2 laranjas pêra, 
250g de morangos, 1 maçã, 
8 envelopes de adoçante em 
pó (próprio para cozinha), 
gotas de limão.

Modo de Preparo: 
Bater todos os ingredientes 
no liquidificador, até formar 
um purê. Levar ao fogo e 
deixar ferver por 30 minutos, 
mexendo de vez em quando. 
Coloque a mistura em uma 
panela de fondue e deguste 
com as frutas de sua prefe-
rência.
 
Sugestão: maçã, banana, 
pêra, abacaxi, uvas ou o 
próprio morango.

C om a chegada do inverno é comum o aparecimento de doenças 
respiratórias, como rinite, sinosite, bronquite e pneumonia. 

Crianças e idosos são mais vulneráveis a esse tipo de enfermidade, por 
possuírem um sistema imunológico mais frágil que o dos adultos. Veja 
aqui algumas dicas para evitar o aparecimento dessas doenças: 

• Mesmo a sensação de sede sendo menor no inverno, é importante que 
as pessoas bebam bastante água para ficarem hidratadas;

• O uso de umidificadores ou de bacias cheias de água aumenta a umida-
de do ar e facilita a respiração;

• Evitar banhos muito quentes para impedir o ressecamento da pele e, 
consequentemente, o aparecimento de alergias;

• Fazer exercícios físicos aumenta a capacidade respiratória, por isso não 
pare de se exercitar por causa do frio;

• Se você tem mais de 60 anos é importante procurar um posto de saúde 
para se vacinar contra a gripe; 

• Evite lugares fechados e pouco ventilados;

• Mantenha suas roupas de cama e vestimenta sempre limpas;

•  Fuja das aglomerações de pessoas;

• Lave as mãos com frequência para evitar que você mesmo leve micro-
organismos nocivos para a sua boca;

• O inverno é uma boa hora para parar de fumar, pois os fumantes e as 
pessoas que convivem com eles têm muito mais chances de contrair 
enfermidades respiratórias que as outras pessoas;

• Evite mudanças bruscas de temperatura e ambientes com ar condicio-
nado;

• Elimine bebidas muito geladas.

Fondue de  
morango light

Proteja-se nesse inverno!

DicasReceita
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Orquestra de Cordas da Grota 
cresce e aparece

E ra 1995. Dona Otavia Selles, professora aposentada, 
que coordenava um trabalho voluntário para a comu-

nidade da Grota do Surucucu, em Niterói, encorajou seu filho, 
Marcio Selles, a dar aulas de iniciação musical a jovens e crian-
ças carentes da região. Assim nasceu a Orquestra de Cordas 
da Grota, da ONG Reciclarte. O trabalho, iniciado com bastante 
dificuldade, começou com aulas de flauta doce, passando para 
o violino e, finalmente, para todos os instrumentos de corda. 
 
 Devido à dedicação de seus idealizadores, o projeto hoje 
muda a vida de muitas pessoas. Com cerca de 70 componentes, 
a Orquestra está instalada em um belo edifício de dois pavimentos 
com três salas de aula e um anfiteatro, na Grota. Os estudantes têm aulas semanais e são dividi-
dos em três grupos: adiantado, intermediário e iniciante. O grupo “adiantado”, o mais próximo 
da profissionalização, faz apresentações recebendo cachê. Seus concertos já foram vistos fora 
do Brasil em países como Portugal, EUA, Nicarágua, Panamá, Costa Rica, Belize e El Salvador. 
 
 Tamanho sucesso chamou atenção do governo e da iniciativa privada. Há mais de um 
ano a Viação Nossa Senhora do Amparo desenvolve parceria com a Orquestra na formação 
musical de aproximadamente 40 estudantes, filhos de funcionários da empresa e crianças da 
rede pública de Maricá, através de aulas gratuitas. Recentemente a ONG venceu licitação do 
Ministério da Cultura para desenvolver um projeto de monitores da Orquestra e vai receber 
uma ajuda de 140 mil reais ao longo de três anos. “Nosso objetivo é promover a inclusão social 
e fazer com que esta iniciativa seja replicada”, conta Márcio Selles, Presidente da ONG Reci-
clarte.

Doação de sangue
Nota

N o dia 3 de junho, um grupo de funcionários da Viação 
Nossa Senhora do Amparo doou sangue para o Hos-

pital Universitário Antonio Pedro, em Niterói. Foram 14 volun-
tários que embarcaram no ônibus da Empresa para uma tarde 
de solidariedade. A ajuda não para por aí. Este mês, a Empre-
sa levará mais dois grupos, nos dias 8 e 22, respectivamente. 
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“O mais gratificante é 
saber que o seu sangue 
deu, a uma pessoa, uma 

nova chance”. 

Ozias Rosa, mecânico
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