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Nova parada do catamarã em Porto Alegre
Em dezembro a CatSul, empresa do
Grupo Ouro e Prata, inaugurou uma nova
parada do catamarã que faz a travessia
entre Porto Alegre e Guaíba. O Píer Barra
Shopping Sul está localizado em frente ao
shopping de mesmo nome, na Zona Sul
de Porto Alegre. Diferente da hidroviária,
no terminal B3 do Cais Mauá, o píer é
apenas uma parada para embarque e
Inauguração do Píer Barra Shopping Sul
desembarque de passageiros. A novidade
atende à grande demanda da população, que agora pode utilizar o lago
para transporte, inclusive, dentro da capital. No primeiro mês de operação, a
parada atendeu cerca de 16 mil passageiros. Além disso, o catamarã é mais
uma opção de turismo na capital, apresentando uma das mais belas vistas
da cidade e um dos principais cartões postais do Rio Grande do Sul.
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Referência em boas práticas no transporte

DENISE CADETE (COORDENADORA DO PRÊMIO), HUGO FLECK
(PRESIDENTE DO GRUPO OURO E PRATA) E PAULO PORTO
LIMA (PRESIDENTE DA ABRATI).

Em dezembro, a Viação Ouro e Prata foi
a vencedora do Prêmio ANTP/ABRATI
de Boas Práticas do Transporte Terrestre

de Passageiros de 2014, na categoria
inovação e tecnologia, com o case de
implantação da gestão Lean: melhores
processos, melhores resultados. A
premiação nacional é a mais importante
do segmento de transportes e se deve,
entre outras razões, ao fato de a Ouro e
Prata procurar a metodologia a fim de
garantir a melhoria contínua no serviço
prestado. Em 2013, a empresa também
foi premiada, desta vez na categoria
Atendimento ao Cliente.

Mais encomendas na serra gaúcha

nova frota da viopex

Focada no serviço de encomendas
expressas, a Viopex, empresa do
Grupo Ouro e Prata, atua de norte
a sul do país, com mais de 150
postos de atendimento. Com alto
padrão de excelência e qualidade
no serviço prestado, a empresa
possui tradição e história que
comprovam sua vocação para a
qualidade em transportes.

Para 2015, a região serrana do Rio
Grande do Sul é um dos principais
focos de expansão. A Viopex está
implementando projetos em
Bento Gonçalves e Caxias com o
intuito de movimentar o mercado
local, através de entregas partindo
ou chegando aos municípios
próximos.

Em dezembro fomos agraciados
com o Prêmio ANTP/ABRATI de
Boas Práticas do Transporte
Terrestre de Passageiros de
2014, na categoria inovação e
tecnologia. É o reconhecimento
de um trabalho que vem
marcando nossa trajetória desde
maio de 2013, quando realizamos
o primeiro workshop Kaizen.
A Cultura Kaizen é um jeito de
atuar com menos desperdício de
tempo e recursos. É uma forma
de melhoria contínua em busca
de melhores resultados para a
empresa e para as pessoas. Esse
prêmio reforça nossa filosofia
inovadora. Queremos dividilo com você e agradecer pela
inspiração na busca da melhoria
contínua.
Boa leitura!

Hugo Fleck

Presidente do Grupo Ouro e Prata
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Você tem uma história
bacana para contar?

Sua experiência poderá ser
compartilhada em nossos canais
de comunicação. Acesse o site
www.ouroeprata.com, clique
na aba “relacionamento com o
cliente” e envie seu depoimento.
Sua experiência poderá ser
publicada em nossa revista.

destinos

Próxima parada:

diploma

Com a expansão das instituições de ensino para o interior, cresce o número de
cidades universitárias espalhadas pelo país. No Rio Grande do Sul, municípios
de todos os cantos têm recebido jovens para conquistar o sonhado diploma.
Essa mudança no perfil demográfico das cidades traz novidades para a rotina.
Com mais jovens, programas culturais, de lazer e educativos ganham mais
adeptos e trazem novos ares.
Museus, bibliotecas, bares, cinemas e shoppings
viram febre e garantem público quando estudantes
estão por perto. A região metropolitana de Porto
Alegre conta com dezenas de entidades de ensino
superior e técnico; a presença massiva do público
jovem interfere diretamente no movimento das
cidades. Na capital, em bares, parques e eventos
esportivos é comum encontrar estudantes de outras
cidades. A UFRGS e PUCRS figuram entre as maiores
universidades do Rio Grande do Sul e trazem para
Porto Alegre uma interessante diversidade cultural.
Nos bairros boêmios, como Cidade Baixa e Moinhos
de Vento, é possível encontrar opções para todos
os bolsos e preferências; casas com palcos abertos
para músicos amadores e outros, que apresentam
bandas locais, aparecem em abundância.
Localizado na região da Campanha, Bagé é um
importante município para a economia gaúcha.
Lá os estudantes de instituições como Urcamp e
Unipampa tem acesso à programação cultural em
prédios históricos. O Instituto Cultural de Belas
Artes, por exemplo, oferece cursos; enquanto a Casa

de Cultura Pedro Wayne realiza eventos de cultura
popular, erudita e regional, além de manifestações
de arte como desenho, gravura, pintura, escultura,
literatura, música, dança, folclore e artesanato.
Para quem quer conhecer a cidade mais a fundo, a
prefeitura organiza roteiros para turismo cultural,
ecológico, arquitetônico e rural.
Em Cruz Alta, os amantes de literatura têm acesso
ao Museu Erico Verissimo. No prédio, construído
em 1883, nasceu um dos mais importantes nomes
da literatura gaúcha. Santa Maria, bem ao centro
do estado, conhece o ritmo de cidade universitária.
O campus da UFSM foi projetado para receber e
integrar os estudantes ao município. Assim como
em outras cidades, a presença juvenil é marcada
tanto pelo consumo de moda jovem quanto na
própria venda dos produtos, sendo o comércio
local de trabalho para muitos estudantes. Os
caminhos universitários são cheios de vida, de
novidades, de efervescência. Viaje pelo estado e
veja o futuro acontecer de perto.

como chegar
A Ouro e Prata oferece desconto para estudantes nas suas linhas intermunicipais no Rio Grande do Sul. Os benefícios variam
de 20 a 40% de desconto no valor da tarifa e são destinados a estudantes de ensino fundamental, médio, cursos técnico e
preparatório e em nível de graduação. Para ter acesso ao benefício, é preciso ter a carteirinha de estudante Ouro e Prata.
As inscrições devem ser feitas no endereço www.viacaoouroeprata.com.br. Lá, você encontra todas as informações que precisa.
E se já é um Estudante Ouro e Prata, lembre-se de renovar sua carteira no site da empresa.
Na baixa temporada (02 de março e 30 de junho de 2015), a Viação Ouro e Prata oferece até 30% de desconto em diversas
linhas intermunicipais no RS e interestaduais entre os estados do RS, SC, PR, MS, MT e PA. O desconto é válido em poltronas
e horários promocionais, conforme disponibilidade de lugares e compra presencial da passagem interestadual. Os tickets
intermunicipais devem ser adquiridos, com, no mínimo, três dias de antecedência, direto na rodoviária ou pelo site da Ouro
e Prata. Peça pelo desconto na hora de comprar sua passagem na rodoviária!
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Aproveite
o desconto
de até 30%*
para viajar
pelo RS e Brasil.
*Consulte regulamento no site www.ouroeprata.com

responsabilidade

Muito antes de o assunto entrar em discussão em todo
o país, a economia no consumo de água já era prioridade
para o Grupo Ouro e Prata. Para evitar o desperdício e
garantir o reaproveitamento na lavagem dos ônibus da
frota, a empresa desenvolveu um sistema que garante a
reutilização de 12 mil litros de água diariamente.
Na matriz, em Porto Alegre, são higienizados, em média,
100 veículos por dia, gerando o consumo de 66m3 de água,
deste total, 18% deixa de ser consumido devido ao processo
de tratamento da água.
A água utilizada nas escovas e esguichos segue para uma
caixa de separação, onde é feita a divisão entre os resíduos
e o líquido; em seguida, a água passa por tratamento
químico, realizado por funcionários treinados da Ouro
e Prata. Após o processo, a água limpa segue para o
reservatório e está novamente disponível para uso.
Mais uma vez antecipando preocupações futuras, a
empresa inicia, em março, uma obra para a instalação
de uma nova máquina de lavagem. Com sistema mais
moderno e mais rolos, o aparato deve economizar 100%
da água consumida na lavagem dos ônibus, reduzindo
o impacto ao meio ambiente e proporcionando mais
eficiência econômica ao Grupo Ouro e Prata.

Ônibus no processo de lavagem externa

BASTIDORES

viagem segura,

manutenção em dia

Antes de pegar a estrada, a principal
preocupação da Ouro e Prata é garantir
a segurança dos seus passageiros e
motoristas. Os finais felizes acontecem
graças a um apurado processo de
manutenção executado tanto na
matriz da empresa, em Porto Alegre,
quanto em parceiros por todo o Brasil.
A Mecânica Corretiva é realizada
diariamente com base em relatos dos
motoristas, registrados no livro de
bordo do ônibus, e através da Inspeção
de Rampa de Revisão. Todo veículo
que deixar a garagem da empresa e
percorrer, no mínimo, 50 quilômetros
terá os sistemas de direção, freios,
suspensão, motor, elétrica e carroceria
(ar condicionado, poltronas, toaletes)

vistoriados na rampa quando retornar.
Já a Manutenção Preventiva é realizada
de acordo com planos extraídos do
manual do fabricante. Um destaque da
manutenção realizada pela empresa
é a antecipação dos prazos sugeridos
pelo fabricante. As peças são trocadas
e a revisão realizada com 20% de
antecipação, isto é, se a proposta é
substituir um item quando o carro
completar 100 km de circulação, a Viação
executa a troca com 80 km. Ainda, antes
de deixar a garagem, os veículos passam
por um check-list final em que é revisada
a limpeza interna e externa, carroceria,
elétrica e mecânica. Tudo pronto, pé na
estrada!
nossos caminhos

Colaboradora realizando o check-list final

Diversão sem data para acabar
Só porque as férias de verão estão
acabando não quer dizer que a
diversão deve esperar até julho. Além
dos finais de semana, 2015 contará
com uma extensa lista de feriados
prolongados, período ideal para curtir
uma programação diferente com
a família e amigos. Uma divertida
sugestão é o Beto Carrero World.
Fundado em 1991, o parque possui mais
de 85 atrações para crianças e adultos,
desde shows, brinquedos radicais de
diferentes portes e estilos, passeios
de trem e teleférico, áreas temáticas e
zoológico. Tudo isso em ambiente de
caprichado paisagismo e repleto de
sombra.

Localizado no balneário de Penha,
a 110 km da capital, Florianópolis, o
Beto Carrero foi eleito em julho de
2014 como sexto melhor parque de
diversões do mundo e o primeiro da
América Latina, segundo pesquisa do
site de viagens TripAdvisor.
Conte conosco para garantir um
passeio seguro e divertido. A Ouro
e Prata é parceira do Beto Carrero e
através de um serviço único é possível
adquirir ingressos e transporte. Chame
os amigos, reúna a família complete
um ônibus e embarque nesta viagem.
Consulte os postos de atendimento no
site www.ouroeprata.com

divulgação beto carrero
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agenda
Feiras de agronegócio, pecuária, comércio
e cultura movimentam o interior do
Rio Grande do Sul nesta época do ano.
Participe!
EXPODIRETO COTRIJAL 2015
Mais de 400 expositores de agronegócios
se reúnem no município de Não-MeToque, entre os dias 9 e 13 de março.
Destinado a agricultores, empresários
e estudantes, a feira possui o modelo
de negócios sem fronteiras e recebe
participantes de outros estados
brasileiros, além de Uruguai e Argentina.

aviso aos
passageiros

boa
convivência,

ótima
viagem

36ª SEMANA CRIOULA
A Semana Crioula Internacional de
Bagé está agendada de 11 a 15 de março.
O evento é considerado a maior festa
campeira do sul do estado e congrega
ginetes, laçadores, músicos e artistas de
dança de diversas regiões do Rio Grande
do Sul, Argentina e Uruguai.
FEICAP
Entre os dias 16 e 21 de abril acontece,
em Três Passos, a III Feicap. A feira tem o
objetivo de promover as potencialidades
de região nos segmentos de vestuário,
moveleiro, industrial, comércio, serviços,
agropecuária e turismo.
XIV EXPOFEIRA
O Parque de Exposições Germano
Dockhorn, em Três de Maio, será o ponto
de encontro para mais uma edição da
ExpoFeira. O evento acontece de 25 de
abril a 3 de maio.

Viajar de ônibus é tudo de bom.
Tranquilidade, espaço para alongar,
possibilidade de se encantar por cada
pedacinho de estrada. É um momento
precioso de relaxamento. No entanto,
é preciso obedecer algumas regras
básicas de convivência para viajar sem
incomodar os outros passageiros. Dê
uma olhada nessas dicas básicas:
• Se for falar ao celular, mantenha um
tom de voz mais baixo, pois algumas
pessoas gostam de aproveitar a
viagem para tirar uma soneca.

• Coloque o seu celular no
modo silencioso.
• Use fones de ouvido para escutar
música e cuide para não ficar
cantarolando em voz alta.
• Nos pontos de parada, levante sua
poltrona, se ela estiver reclinada, para
que o passageiro de trás possa se
movimentar confortavelmente.
• Respeite e mantenha a ordem. Siga
as filas para embarque, desembarque
e bagagem.

