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Visita virtual SinergiaConheça as instalações 
da Viação e da CatSul

União entre 
empresas do grupo

Inverno na serra
Fretamento é opção para viagens.



Tapajós Expresso também on-line

JUNHO 2015

Frota Viopex de Porto Alegre

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 “Fale Conosco” e envie seu 
depoimento. Sua experiência 
poderá ser publicada em nossa 
revista.

A Viopex – empresa de encomendas 
expressas do Grupo Ouro e Prata – 
possui uma facilidade. O Rastreamento 
possibilita o acompanhamento das 

acontece

É preciso inovar para oferecer 
melhores serviços em condições 
mais ágeis e confortáveis. Apesar de 
o transporte ser o nosso principal 
negócio, queremos oferecer 
muito mais aos nossos clientes 
e investimos em tecnologia para 
isso. Essa visão é reconhecida pelo 
mercado, que identifica e premia 
a Ouro e Prata como Líder no 
segmento de Transporte e Logística, 
conforme ranking elaborado pelo 
Grupo Amanhã e Edusys. 
Nosso compromisso é buscar 
nas inovações mais segurança e 
comodidade, como é o caso do 
Google Business View. Faça um tour 
virtual pelas instalações da Viação 
Ouro e Prata e CatSul.
Esperamos que gostem. Boa leitura!

Hugo Fleck
Presidente do Grupo Ouro e Prata
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Uma das marcas do Grupo Ouro e Prata é a busca por inovações que 
atendam às demandas dos seus clientes. Para agregar ainda mais valor 
ao serviço oferecido, a Tapajós Expresso diversificou as formas de adquirir 
passagens. Além das hidroviárias, é possível comprar pelo site, utilizando 
cartões das bandeiras Visa, Master, Elo e Diners Club; e também pelos pontos 
de vendas distribuídos nas cidades em que atua. 

Acesse www.tapajosexpresso.com.br e adquira sua passagem.

Serviço da Viopex busca satisfação do consumidor 

encomendas desde o momento de envio 
até a entrega no destino indicado.  
Acesse o site www. viopex.com.br e 
aproveite esse benefício.

Quer conhecer os 
bastidores da sua viagem? 
A Viação Ouro e Prata e a 
CatSul abriram suas portas 
aos visitantes virtuais. 
Agora, através do Business 
View, do Google, é possível 
conhecer as instalações da 
garagem e manutenção 
na matriz da Viação Ouro e 
Prata, em Porto Alegre/RS. E 
visitar as duas hidroviárias 
– no Cais Mauá, em Porto 
Alegre, e em Guaíba – e o 
Píer Barra Shopping Sul. 

Faça sua visita 
virtual

Acesse Google Maps – procure por CatSul 
ou Viação Ouro e Prata, escolha o local e 
clique em Ver por dentro.

Imagem em 360° do Google.



Tempo de reunir a 
turma e curtir a Serra inverno

destinos

A temporada do frio é marcada por uma série de eventos na serra gaúcha, 
além dos tradicionais atrativos do inverno. Seja para degustar o café colonial 
ou se atualizar em congressos da sua profissão, o ideal é fazer a viagem em 
grupo, com colegas, amigos e família. O fretamento Ouro e Prata leva sua 
turma até lá.

Gramado, Canela e as cidades do entorno são os 
destinos preferidos por turistas de todo o Brasil nos 
meses de inverno. Marcada pela colonização alemã, 
a região possui arquitetura, culinária e tradições 
típicas europeias. Todo esse cenário associado às 
baixas temperaturas transformam a serra em local 
ideal para eventos profissionais, acadêmicos, além 
de festas temáticas e muito mais.

Gramado, a menina dos olhos da Serra Gaúcha, 
é a preferida pelos turistas e retribui com muita 
hospitalidade. Restaurantes, museus, parques, 
atrações para jovens e adultos são encontradas 
na cidade. Em agosto, o Festival de Cinema de 
Gramado, é um dos eventos mais tradicionais  
do país. Artistas, ativistas da cena cultural e 
apaixonados pela sétima arte se reúnem para 
falar sobre cinema, criação, sonhos e novas 
possibilidades. Também em Gramado, em junho, 
acontece o Festival Mundial de Publicidade, outro 
marco na agenda de eventos do Brasil. Nem só 
de cultura, gastronomia e belezas naturais vive a 
cidade. O 7º Congresso Internacional de Educação 
levará a comunidade educacional a Gramado, 
em julho. Antes disso, em junho, a XX Jornada 
Internacional de Direito e a 4ª Etapa da Copa 
Gramado de Motocross também garantem a 
circulação de diferentes públicos na região.

Em Canela, de maio a agosto, acontece o Sabores de 
Canela. O roteiro gastronômico pode ser realizado 
conforme a preferência do visitante, que irá passear 
pela cidade saboreando pratos inéditos da culinária 
local. Em julho, a Festa do Colono de Canela mostra 
mais dos produtos típicos da cidade.

Além de Gramado e Canela, Bento Gonçalves 
também conta com todo o charme da região 
serrana. Lá a principal marca é a colonização 
italiana e o, sempre presente, vinho. Entre junho e 
agosto, o Bento Sensações conta com programação 
especial misturando as belas paisagens a cursos de 
degustação de vinhos e espumantes, apresentações 
teatrais e musicais, exibição de filmes temáticos. 
Uma pequena Itália no Brasil, que pode ser curtida 
pelo seu grupo de amigos, sem preocupações 
com deslocamento através do fretamento da 
Viação Ouro e Prata. Em Nova Petrópolis, o Festival 
Internacional do Folclore, entre julho e agosto, é 
uma boa dica para quem quer conhecer mais sobre 
as tradições culturais da região.

O inverno da serra gaúcha é ideal para curtir em 
grupo. Para garantir segurança, tranquilidade e 
economia a opção de fretamento de ônibus se 
destaca diante das demais. Desfrute das baixas 
temperaturas sem preocupações. Alugue um ônibus 
da Ouro e Prata e aproveite a Serra sem limites.



A região sul do Brasil padece com as baixas temperaturas 
nos meses de inverno e a população carente é a principal 
vítima da estação do frio. A Ouro e Prata acredita que o 
que mais aquece no inverno é o calor humano. Por isso, 
realiza anualmente a Campanha do Agasalho, em que 
recebe doações de roupas e calçados dos seus funcionários 
e clientes. Os postos de coleta se dividem entre as salas 
VIPs, no interior do Rio Grande do Sul, as filiais e a matriz, 
em Porto Alegre.  As doações são destinadas a entidades 
assistenciais das comunidades locais e fazem a diferença 
para muitas pessoas, ao garantir roupas adequadas às 
baixas temperaturas. 

Em 2013 cerca de 7 mil peças foram arrecadadas e 
distribuídas, em 2014 a adesão à campanha também  
foi grande. Neste ano, a coleta da Campanha do Agasalho  
acontece até o final de junho e deve repetir os bons  
índices de participação.

Calor que aquece
muitos

responsabilidade

             como chegar

 5R$

Quem viaja mais, paga menos 
comprando no site da Ouro e Prata.

www.ouroeprata.com
Saiba como adquirir créditos 
antecipados com desconto em

Campanha do Agasalho 2015

Ônibus executivo Ônibus convencionalÔnibus leito

50 lugares26 lugares 42 lugaresLeito Executivo Convencional

Com ônibus de 26, 42 e 50 lugares, a Viação Ouro e Prata garante motoristas qualificados, ônibus novos com manutenção 
periódica, WiFi, ar condicionado, opção de lanche e outros itens de conforto e comodidade. Acesse ouroeprata.com/fretamento  
e saiba mais detalhes sobre este serviço.



Marcas do Grupo Ouro e Prata

nossos caminhos

BASTIDORES

Sinergia entre empresas

As oportunidades que surgiram ao 
longo dos anos, transformaram a 
Viação Ouro e Prata em Grupo.  
Além da empresa de 75 anos, 
que atua no ramo de transporte 
rodoviário intermunicipal e 
interestadual, o Grupo Ouro e Prata 
opera também em segmentos como 
o transporte hidroviário, no Rio
Grande do Sul, com a CatSul, e no 
Pará, com a Tapajós Expresso.   
A Tecat Indústria Naval, situada no 
estado gaúcho, apoia o setor ao 
construir as embarcações que fazem 
as travessias.

A Viopex Encomendas Expressas é 
a empresa focada na distribuição 
de encomendas em todo o Brasil, 
enquanto a Tracisa atua no 
transporte rodoviário de passageiros 
na região noroeste do Rio Grande 
do Sul.  Trabalhar diferentes setores 
sob a mesma Missão, Visão e 
Valores exige grande potencial de 
sinergia dos líderes e de toda a 
equipe do Grupo. Todas as empresas 
que carregam a bandeira Ouro e 
Prata atuam lado a lado, a fim de 
proporcionar o melhor serviço de 
transporte para pessoas e cargas.

Temporada de férias
escolares
O primeiro semestre de 
2015 chegou ao fim e trouxe 
consigo as férias de julho. Para 
os estudantes, o momento 
é de grande comemoração. 
É tempo de descansar, 
usar as horas livres para as 
atividades de lazer, praticar 
esportes, ficar com os amigos, 
viajar. Além dos tradicionais 
destinos de inverno, no Sul 
do Brasil, a região Norte 
também tem encantos para 
quem escolhe sombra e 
água fresca. Seja qual for a 
preferência, o importante 
é aproveitar o período para 
recarregar as energias. E antes 
de iniciar o semestre letivo, 
lembre de verificar se toda a 

documentação acadêmica 
está em dia.  Inclusive a 
carteira de Desconto de 
Estudante Ouro e Prata. Com 
ela, estudantes do Ensino 
Fundamental, Médio, Cursos 
Técnicos e Preparatórios e 
universitários - que estudam 
e residem no Rio Grande do 
Sul, e necessitam deslocar-
se da sua cidade para fins 
de estudo - têm até 40% 
de desconto nas passagens 
da Viação Ouro e Prata. A 
carteira tem validade por 
um ano, o desconto aplica-
se às modalidades Comum, 
Semidireto e Direto e é 
válido somente para viagens 
intermunicipais. 

é a marca do Grupo



aviso aos 
passageiros

agenda

FESTIVAL DE PARINTINS
Parintins/AM realiza a 50ª edição do Festival 
Folclórico de Parintins, entre os dias 26 e 28 de 
junho. O evento é inspirado em lendas da região 
e reúne 100 mil pessoas nas torcidas dos bois 
Caprichoso e Garantido.

ESTAÇÃO GRAMADO
A 7ª edição do Estação Gramado reúne uma intensa 
programação cultural entre os dias 3 de julho e 
2 de agosto. Leia na reportagem “Destinos” mais 
informações sobre a agenda da Serra Gaúcha e 
conheça a melhor forma de chegar até lá.

FEIJOADA DE INVERNO
Com Durval Lelys e Matheus e Kauan como 
atrações principais, a Feijoada de Inverno acontece 
dia 18 de julho, na Lagoa das Conchas, Chapada dos 
Guimarães/MT.
DAVID GARRETT
A capital gaúcha recebe o músico no dia 21 de 
julho, no Auditório Araújo Vianna. David Garrett 
ficou famoso como prodígio da música clássica e 
promete surpreender o público tocando sucessos 
dos Beatles, Guns N’ Roses, Paul McCartney, entre 
outros.
FESTIVAL VIVA O ROCK
No dia 19 de setembro, o Acrimat – ExpoAgro, em 
Cuiabá/MT, receberá as bandas CPM 22, O Rappa e 
Pitty no Festival Viva o Rock. Os ingressos já estão 
disponíveis para venda.
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Uma boa viagem depende muito mais 
do que de poltronas confortáveis, 
estradas em ótimas condições e 
horários pontuais. Para garantir todo 
o conforto, fazer uma alimentação 
adequada é essencial. Confira nossas 
dicas e faça uma ótima viagem:

• Prefira alimentos leves, de fácil 
digestão;

• Priorize produtos com os quais você 
está habituado;

• Mantenha-se hidratado! Dê 
preferência à água;

• Bebidas com gás causam 
desconforto e inchaço;

• Leve consigo lanchinhos como frutas, 
nozes, bolachas de água e sal;

• Frituras e laticínios em excesso 
podem ser má ideia;

• Evite alimentos com cheiros fortes, 
que façam muito barulho ou sujeira;

• Sanduíches naturais com pão 
integral saciam e alimentam;

• Opte por refeições equilibradas;

• Fique atento aos alimentos que 
devem ser refrigerados;

• Faça lanches entre as refeições, 
alimente-se a cada três horas.

 boa  convivência,  
 ótima   viagem

Alimentação em dia


