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Receita especial  
de drinks sem 
álcool!

Nova campanha 
de gratuidade

Terminal

Rodoviário em
Itaipuaçu!
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Ca  ro cliente,

O destaque desta edição é o 
terminal de Itaipuaçu, pro-
jeto que temos muita satis-
fação em rea  lizar e entre-
gar, junto com a prefeitu-
ra de Maricá, à população. 
Esta é uma obra importan-
te, que irá transformar a 
vida dos passageiros e tam-
bém a nossa, como empre-
sa. Prestaremos um serviço 
com mais qualidade, agili-
dade e, principalmente, com 
mais abrangência. A novi-
dade é a coluna “Casos do 
SAC”. Vamos apresentar al-
gumas histórias onde a co-
municação fluiu entre em-
presa e cliente. Para des-
contrair, você vai conhecer 
uma criativa oficina de pi-
pas, que mostra projetos 
ousados e inovadores deste 
divertido brinquedo.

Boa viagem!  
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AMIGO FUNCIONÁRIO

Alexandre Moraes já tra-
balhou com quase tudo. 
De desossador em açou-

gue, a lancheiro em quiosque, 
passeador de cachorros, abas-
tecedor de ônibus, jardineiro. 
Hoje, é responsável pela limpe-
za dos nossos carros. Se você 
encontra o ônibus limpinho 
todo dia de manhã, é mérito 
deste brasileiro batalhador, de 
38 anos, dos quais 16 dedica-
dos à empresa.

1) Como é a sua rotina de 
trabalho?

Chego na empresa às 22h e saio 
às 5h. Passo a madrugada lim-
pando dentro e fora dos ônibus. 
Fazemos um trabalho manual, 
minucioso. Limpamos todas as 
partes dos carros. Não há lugar 
que passe desapercebido. Lim-
pamos, por exemplo, o cinto de 
segurança dos motoristas para 
que eles não trabalhem com as 
camisas sujas.

2) Qual o tipo de sujeira 
mais comum?

O que mais suja o carro é a po-
eira, a lama e a terra da rua. 
Mas também tiramos o lixo 
deixado pelas pessoas.

3) Que tipo de produto é 
utilizado na limpeza?

Temos panos e produtos quími-
cos específicos para cada par-
te do veículo. Utilizamos mate-
riais que tiram cheiro. Outros 
são especiais para evidenciar 
as cores dos objetos. Esses são 
feitos para realçar, brilhar, e 
deixar o ambiente mais bonito.

4) Como você se sente ven-
do o seu trabalho aparecer 
como um dos itens mais 
elogiados na pesquisa de 
satisfação de clientes?

É um reconhecimento e isso 
me deixa muito satisfeito.
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ITAIPUAÇU TERÁ NOVO TERMINAL

Boa notícia para os mo-
radores de Itaipuaçu! 
Deverá ser inaugurado, 

ainda no primeiro semestre 
deste ano, o novo terminal. O 
local receberá linhas circula-
res, que atenderão com mais 
racionalidade e eficiência os 
passageiros da redondeza. “A 
área ficará extremamente ra-
mificada. Isto fará com que o 
transporte público chegue até 
a porta de mais pessoas”, ex-
plica Marcelo Alves, Gerente 
de Operação da Empresa. 
O Terminal de Integração 
Rodoviária de Itaipuaçu, ins-
talado em uma área de 5 mil 
m2 no centro da Rua 1, aten-
derá cerca de 200 mil pes-
soas por mês. A estrutura 
é composta de plataforma, 
quatro baias para circulação 

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

de 58 ônibus, estacionamento 
de apoio com capacidade para 
nove ônibus, estacionamen-
to para 40 carros, bicicletário, 
banheiros, além de espaços 
comerciais para lojas. O local 
está adaptado para portado-

res de necessidades especiais 
com banheiros preparados e 
sistema tátil de sinalização 
no chão. Analisa-se a possível 
implantação de um ponto do 
RioCard no local.
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Andamento da obra Andamento da obra

Perspectiva do projeto
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Nesta edição, a coluna, pela primeira vez, 
tem dois personagens: a niteroiense 
Vivian de Melo, de 23 anos, e o marica-

ense Miguel de Melo Coutinho, 
de dois meses, nascido dentro 
de um de nossos ônibus. Esta 
curiosa história começou com 
apreensão, nervosismo e cor-
reria, mas teve um final muito 
feliz. No dia 14 de fevereiro, às 
7h45, a mamãe Vivian pegou 
um ônibus da linha Niterói x 
Jóquei, já sentindo fortes dores, 
para ir até o hospital. O moto-
rista José Antônio dos Santos 
não pensou duas vezes e condu-
ziu o veículo, sem paradas, até o 
Hospital Azevedo Lima.

NOVA CAMPANHA EXPLICA A GRATUIDADE

A Viação Nossa Senhora do Amparo ini-
ciou o ano com uma campanha contra 
fraudes na gratuidade. A necessidade da 

campanha foi percebida pela direção da em-
presa durante reunião periódica feita com fun-
cionários, que estão em contato direto com os 
clientes, como motoristas, cobradores e fiscais. 
Segundo os profissionais, existe uma demanda 
pela informação, uma vez que muitas vezes a 
fraude é cometida sem intenção. “Sabemos que 
existem indivíduos que cometem as fraudes pro-
positadamente. Mas percebemos que também 
existem aqueles que acabam cometendo-as 
sem saber que estão agindo contra a lei. Por 
isso, decidimos explorar mais o tema”, explica 
Francisco Caetano, Diretor da Empresa. A cam-
panha ganhou peças publicitárias que já estão 
nas ruas, como cartazes e anúncios nos jornais 
e ônibus. Uma ação, que contempla palestras e 
entrega de material institucional, também está 
prevista para acontecer em parceria com as es-
colas de Maricá e adjacências, ainda no pri-
meiro semestre deste ano. 

QUEM ANDA COM A GENTE

Foto: VXC

Mas Miguel não quis esperar e resolveu que 
viria ao mundo ali mesmo. Amparada pelo 
marido, Rafael, e pelos demais passageiros, 

às 8h15h, Vivian deu à luz a um 
bebê saudável de 3,220 Kg e 51 
cm. “Sofri tanto para ter meu 
primeiro filho que ter o Miguel 
no ônibus, em poucos minu-
tos, foi bom. Todo mundo me 
ajudou, inclusive o motorista, 
que agilizou na direção”, conta 
Vivian.  A mamãe de segunda 
viagem ainda recebeu visita 
da assistente social da Viação 
Nossa Senhora do Amparo e 
foi presenteada com pacotes de 
fraldas para o nosso ilustre pas-
sageiro.Vivian de Melo e Miguel.



5

PASSATEMPO
VAMOS COLORIR?

55
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Enquanto o inverno não chega, nada me-
lhor do que se refrescar com drinks cria-
tivos. Em tempos de Lei Seca, a descon-

tração fica melhor ainda se essas delícias forem 
sem álcool. Nesta edição trazemos algumas re-
ceitas diferentes e variadas de bebidas para 
você saborear sozinho ou com amigos. Mas 
lembre-se: se beber (com álcool) vá de ônibus!

- Frapê de coco: sorvete de coco, leite gela-
do, coco ralado, leite de coco, leite condensado 
e gelo moído;

- Batida de goiaba: suco de goiaba, água com 
gás, soda, gotas de limão, creme de leite, leite 
condensado e calda de goiaba;

- Drink de amendoim: leite gelado, creme 
de leite, leite de coco, leite condensado, amen-
doim torrado e moído, guaraná (refrigerante) e 
gelo;

- Néctar: suco de pêssego, leite de coco, geleia 
de uva, creme de leite e leite condensado;

Fazer pipas é uma arte. Foi pensando nisso 
que o auxiliar de plataforma da empresa, 
Oialagan Cardias, de 38 anos, criou “A  

Arte de Fazer Pipas”. Trata-se de uma oficina, 
com 18 anos de existência, que ensina, a aman-
tes da brincadeira, a produção dos objetos 
voadores. E se engana quem pensa que pipa 
é tudo igual. A “A Arte de Fazer Pipas” revela 
aos participantes inúmeros modelos. Elas vão 
das mais simples, que têm formato de losango, 
até as mais elaboradas. O curso é dividido em 
três fases. Na primeira, o aluno aprende a fazer 
as pipas comuns. Na segunda, os participan-
tes constroem as chamadas de 3D. A última 
etapa ensina a construção de pipas engenho-
sas. Estas são as mais elaboradas e contam com 
efeitos especiais. “Tem uma de dragão que solta 
fumaça pela boca e outra de avião que lança 
bonecos, quando estão no ar”, conta o profes-
sor. O autodidata Oialagan, que constrói seus 

RECEITA

DRINKS SEM ÁLCOOL

DICA

A ARTE DE FAZER PIPAS 

- Caipifrutas: de morango, abacaxi, laran-
ja, coco, kiwi, caqui, lima da pérsia, carambo-
la, abóbora com coco, uva, melancia, maracujá, 
pêssego, abacaxi, entre outros. As caipifrutas 
sem álcool são feitas com água gasosa, guara-
ná ou soda limão;

*Todas as receitas estão prontas após a mistu-
ra dos ingredientes em liquidificador.
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mimos desde os 12 anos de idade, garante que 
o trabalho é prazeroso e fácil. “Só exige dedica-
ção”, diz. Quem quiser conferir é só entrar em 
contato.
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2614-3636 recado
9233-9657

laganpipas@oi.com.br
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Recente pesquisa de satisfação, mostrou que 
a manutenção é o atributo mais importan-
te na opinião dos clientes. O bilhete único 

foi citado como a forma de pagamento mais co-
mum, utilizada por cerca de 55% dos passageiros. 
63% dos clientes usam o serviço da empresa dia-
riamente, na maioria das vezes (77% dos entrevis-
tados) como locomoção para o trabalho. A limpeza 
foi um dos itens mais bem avaliados, com aprova-
ção acima de 95% em todas as linhas da empre-
sa. O estudo indicou que os passageiros da Via-
ção consideram o serviço oferecido pela empresa 
como “bom”. Todas as linhas pesquisadas obtive-
ram um percentual de satisfação variando entre 
70 e 89,9%.

Os dois quesitos onde o nível de satisfação foi 
mais baixo foram a pontualidade e a capacidade 
dos carros. “Este tipo de pesquisa é feita todo ano 
através da avaliação de itens que caracterizam o 
estado de satisfação e ou insatisfação dos clien-

MANUTENÇÃO: A PREFERIDA DOS CLIENTES

tes. Desta forma podemos analisar onde estamos 
acertando ou errando e tomar atitudes em prol de 
melhorias”, explica Barbara Caetano, Superviso-
ra Administrativa da Empresa, que atribui o au-
mento do número de pardais eletrônicos nas vias, 
a redução do limite de velocidade e as obras nas 
BR 104 e 106 como razões para a demora dos car-
ros. Para acabar com o problema de capacidade, e 
a consequente lotação dos veículos, a empresa ad-
quiriu 38 novos ônibus, elevando a frota para 216 
veículos. Desta nova leva, 22 são carros rodoviá-
rios, destinados às linhas Maricá x Itaipuaçu, Ma-
ricá x Niterói e Maricá x Castelo. Os outros 16 veí-
culos são urbanos e serão distribuídos nas demais 
linhas da empresa.

A amostra foi realizada entre os meses de dezem-
bro de 2010 e janeiro de 2011, com 1030 pessoas, 
clientes de carros rodoviários, micros e urbanos. 
Os entrevistados foram divididos em faixas etá-
rias que variavam de 13 a mais de 60 anos. A faixa 
etária com mais respondentes foi a de 18 a 30 anos 

(58,3%).

CASOS DO SAC
A Circulando trás para você uma nova coluna. A 
cada edição, será apresentado um caso do Serviço 
de Atendimento ao Cliente da empresa. A ideia é di-
vulgar o que os usuários andam solicitando e as so-
luções tomadas. Confira!

“Edemilde Roseli da Conceição agradece à Viação 
Nossa Senhora do Amparo pela solução de sua re-
clamação na qual foi atendida com a colocação de 
um fiscal no ponto de ônibus reclamado. A clien-
te agradece o feito e deseja que a empresa continue 
prestando um ótimo serviço à população”, informa-
tivo “CRC Fetranspor e você”. 




