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destinos

São Paulo

Paraíso de compras
para todos os estilos

A capital paulista é um dos principais destinos de compras no país. Lojistas viajam até São Paulo para comprar itens
exclusivos de vestuário, decoração, beleza, cama, mesa e banho. Modelos de produtos e qualidade variam conforme o
investimento desejado. São Paulo tem tudo e para todos os gostos e bolsos.
Conhecida nacionalmente, a 25 de março é
símbolo de comércio popular em todo o Brasil. Na
avenida e nas ruas paralelas é possível encontrar
absolutamente tudo a preços inacreditáveis.
Boa parte dos pequenos comércios de todo o
país adquirem seus produtos lá. Mas é preciso
olho clínico; nem tudo tem qualidade suficiente
para vincular a sua marca. Porém, compradores
experientes, detalhistas e negociadores
conseguem fazer verdadeiros milagres com o
dinheiro. Não deixe de visitar!

Outro local é o bairro Bom Retiro. A avenida José
Paulino – chamada também de Zepa - tem roupas
e acessórios para todos os perfis. Moda para o dia
a dia, festas e fitness estão distribuídas por todos
os lados. Sapatos, bijuterias e bolsas também tem
espaço. A grande maioria das lojas, tanto no Bom
Retiro quanto no Brás, não possui provadores e os
descontos são consideráveis quando as compras
são feitas em grande quantidade e para lojistas (em
algumas é preciso apresentar dados como CNPJ).
Localizado próximo à região central, o Brás é,
também, um importante centro de compras
popular. Roupas e preço baixo são os pontos fortes
do local. A qualidade do produto varia bastante; é
possível encontrar versões mais simples e outras
com acabamento mais detalhado. A famosa Feira
da Madrugada, do Brás, acontece de segunda
a sábado, das 3h às 10h e apresenta roupas
femininas, masculinas e infantis, além de moda
fitness e lingerie. Os produtos são vendidos por
pequenos fabricantes e ambulantes a preços
bastante atraentes.

Uma das principais características de fazer compras
em São Paulo é a necessidade de organização. Por
receber comerciantes e consumidores de todo o
Brasil, as lojas estão sempre lotadas e o dia deve
ser planejado com atenção. Em geral, quanto mais
cedo, mais fácil será. Carregar mochilas para as
compras, vestir roupas adequadas e estar bem
alimentado são dicas importantes. Lembre-se
sempre de guardar os cartões das lojas preferidas,
pois, ao final do dia, a lista de locais visitados será
grande. Atenção também ao troco, devolução de
documentos e cartão e nota fiscal.
Comércio diferenciado
Além do comércio popular, o luxo ganha espaço
nas ruas de São Paulo, onde as principais grifes
do mundo têm endereço. A rua Oscar Freire é
o símbolo clássico, porém shoppings como JK
Iguatemi, Cidade Jardim e Iguatemi completam
a lista de destinos de luxo. Outro ponto forte de
comércio são as Feiras de Antiguidades. Itens
exclusivos e raros estão à disposição, apesar
de nem sempre os preços serem atrativos para
revenda. No entanto, boa parte dos expositores
está aberto à negociação.
E para quem está atento ao calendário de eventos
da capital paulista, as possibilidades de feiras
são infinitas. Praticamente todos os setores,
desde itens de vestuário, passando por móveis
até tecnologia, contam com grandes feiras e
convenções. Monte sua programação e visite São
Paulo. E não esqueça de levar a mala vazia; ela
voltará cheia com certeza.

como chegar
Em parceria com a Planalto Transportes, a Viação Ouro e Prata leva passageiros do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná
a São Paulo. Todas as linhas da região são realizadas com ônibus G7 novos – modelo mais moderno da Marcopolo. Além disso,
internet WiFi, motoristas treinados e qualificados, itens de bordo, água e tomadas estão à disposição de todos os passageiros da
empresa. Faça suas compras e desfrute do nosso conforto. Compre sua passagem em ouroeprata.com.

Aproveite
o desconto
de até 30%*
para viajar
pelo RS e Brasil.
*Consulte regulamento no site www.ouroeprata.com

responsabilidade

Qualidade no transporte para todos

Praia do Araruna, Ilha de Marajó | Foto Christian Knepper | Embratur

Travessia entre Belém e Ilha de Marajó passa a ter opção de transporte seletivo

Transporte é um dos itens essenciais para garantir o
desenvolvimento de uma região; através da parceria entre
governos e empresas privadas, locais de difícil acesso
ganham destaque nos mapas de turismo e oportunidades.
Foi este propósito que levou a Tapajós Expresso Hidroviário
de Santarém para Belém, no Pará. Desde novembro, a
empresa realiza a linha Belém/Salvaterra/Soure.
Próxima a Belém, a Ilha de Marajó é famosa em todo o
mundo por seu turismo exótico, porém, apesar da fama,
era difícil chegar à Ilha. Antes, a população levava cerca
de seis horas para fazer a travessia entre Belém e Soure
ou Salvaterra (principais cidades de entrada na Ilha); era

preciso percorrer um trecho de barco e outro de ônibus.
Em novembro de 2015, com o transporte realizado pela
Tapajós, moradores locais e turistas passaram a ter
acesso a um serviço seletivo, com embarcação nova, ar
condicionado e outras comodidades que auxiliam no
desenvolvimento local. Outra conquista é a agilidade:
agora a viagem é feita sem a necessidade de baldeação
e em apenas 2 horas . A nova opção de transporte deve
atrair mais investimentos para a região, melhorando
a qualidade dos produtos e serviços oferecidos e
interferindo diretamente na qualidade de vida da
população do Pará.

BASTIDORES

Foco nos profissionais do volante

Premiações motivam motoristas

Responsáveis por representar
a empresa diretamente diante
dos passageiros, os motoristas
são um dos principais focos
de atenção da Viação Ouro
e Prata. Para mantê-los
motivados e preparados
para o dia a dia, uma série de
ações são realizadas, como a
premiação do Motorista Show.

Mensalmente são
sorteados diversos prêmios
aos motoristas que seguem
o padrão de qualidade
Ouro e Prata – quesitos
como infrações de trânsito
e controle de bagagens são
fortemente avaliados.
Além dos sorteios mensais
de televisões, aparelhos de

som, tablets, bicicletas, entre
outros, os profissionais que
se mantiverem na lista de
destaque da empresa ao
longo de 12 meses concorrem
à Grande Final do Motorista
Show, em dezembro.
Em um evento dedicado
à valorização dos
motoristas, são sorteados

três grandes prêmios.
Em dezembro do ano
passado, a premiação
completou 10 anos e,
em uma década, trouxe
resultados bastante positivos
para a Viação Ouro e Prata,
fortalecendo a relação da
empresa com o motorista e
do motorista com o cliente.
nossos caminhos

Viaje para o Pará e curta o turismo tropical
O turismo é um dos principais
destaques do Pará. Com suas praias
de água doce, a pesca esportiva
e os esportes aquáticos atraem
turistas de todo o mundo para
curtir o clima típico da Amazônia.
Uma das características de muitas
praias paraenses é a cheia dos rios;
dependendo do período do ano, as
areias podem ser avistadas ou não.
Um dos destaques desse tipo de
praia é Alter do Chão. Conhecida
como o Caribe Brasileiro, Alter fica
em Santarém, região oeste.
Mas nem só de água e areia vive o
turismo paraense. Tradicionais em

todo o norte e nordeste brasileiro,
as festas juninas movimentam
milhares de pessoas. A capital,
Belém, é tomada por arraiais com
comidas típicas, roupas caipiras
e danças de quadrilha. Tudo
isso em homenagem a Santo
Antônio, o santo casamenteiro,
no dia 13 de junho; João, o dono
das capelinhas, 24 de junho; São
Pedro, porteiro do Céu, no 29 de
junho, e São Marçal, no dia 30,
encerra a festa.
Atuando há 10 anos no Pará,
em 2015 a Viação Ouro e Prata
passou a conectar a região oeste

Santarém, Pará | Foto David Rego Jr. | Embratur

Alter do Chão é destaque no Pará

do estado a Belém e cidades
do nordeste e sudeste
paraense. Com a qualidade
dos serviços Ouro e Prata

é possível viajar para os
quatro cantos do Pará
e usufruir de grandes
momentos.

fevereiro de 2016

agenda
aviso aos
passageiros

PORTO VERÃO ALEGRE
A 17ª edição do Porto Verão Alegre acontece
de 9 de janeiro a 14 de fevereiro. O projeto
reúne dezenas de espetáculos de artes cênicas
nacionais e regionais na capital gaúcha. A
programação completa do evento está disponível
no site www.portoveraoalegre.com.br.

Parada estratégica
Em viagens longas, as paradas
são obrigatórias. O momento
é ideal para esticar as pernas,
fazer um lanche, ir ao toalete e se
espreguiçar.
Divulgação

ROLLING STONES
O rock n’roll toma conta de São Paulo no dia 24
de fevereiro. A banda inglesa Rolling Stones faz
show no Estádio do Morumbi, na capital paulista.
Em Porto Alegre, a apresentação acontece no dia
2 de março, no Beira Rio.

Em pontos de parada bastante
movimentados, é comum que os
passageiros confundam seus ônibus,
se distraiam fazendo compras ou
percam o horário. Para garantir que
não haja qualquer tipo de transtorno,
fique atento a estas dicas:
de parada. Se ficar em dúvida,
pergunte novamente.
• Fique atento ao relógio.
subir em um de outra linha.

• Lembre-se que a bagagem de mão
é de sua responsabilidade.

• Não descuide de sua bolsa
enquanto escolhe o lanche.
• Tenha cuidado para não esquecer
carteira, documentos ou cartões no
caixa.
• Evite lanches muito pesados.
• Retorne ao seu assento original.

• Leve uma água ou outra bebida
para a continuação da viagem.
• Carregue papel ou lenço
umedecido na bolsa.
• Quando retornar ao ônibus, não
esqueça o cinto de segurança.

Quer viajar mais
e pagar menos?
Compre antecipado
pelo site.
Escolha entre todos os
destinos Ouro e Prata e use
quando quiser.*

ouroeprata.com.br

*Conforme disponibilidade no site da Ouro e Prata.

LOLAPALLOOZA
O festival de música será realizado nos dias 12 e
13 de março, no Autódromo de Interlagos, em São
Paulo. As bandas já confirmadas na programação
são: Eminem, Florence + the Machine, Jack Ü,
Marina and the Diamonds, Mumford And Sons,
Snoop Dogg, Noel Gallagher, Tame Impala,
Alabama Shakes e outros.

Aproveite a parada para esticar as pernas

fevereiro de 2016

palavra
do presidente

acontece

Tecat prepara lançamento de novo catamarã
A Tecat – empresa de Construção
Naval do Grupo Ouro e Prata –
lança o CAT VIII. Uma das marcas
do trabalho realizado pelo
estaleiro é a busca constante da
sua esquipe de projetistas por
alternativas para melhorar seus
produtos. Como consequência,
agora são 176 lugares e as
poltronas são invertidas na
Novo catamarã terá 176 lugares
parte frontal, para garantir o
melhor aproveitamento do espaço disponível. A motorização também
sofreu alterações. Para 2016, a Tecat Naval programou novidades em suas
embarcações. Aguarde!

Viopex expande operações no Brasil
Focada em excelência na entrega
e agilidade, a Viopex expandiu
sua operação em cinco estados do
país. A empresa de encomendas
expressas faz parte do Grupo Ouro
e Prata e passou a atender novos
destinos nos estados de Santa
Catarina, Paraná e São Paulo. Entre
as cidades atendidas, você encontra:
Curitiba, Florianópolis, São Paulo,
Passo Fundo, Santa Rosa, Chapecó,
Laguna, Santa Cecília, Joinville,
Campinas, São Carlos e Piracicaba.

Hugo Fleck

Presidente do Grupo Ouro e Prata
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Grife Ouro e Prata nas salas VIP
Para atender à crescente
demanda dos clientes da Ouro
e Prata, a empresa desenvolveu
a Grife Ouro e Prata. São
produtos exclusivos para quem
deseja levar a marca para casa.
A vitrine da Grife inclui desde
artigos de viagem a canecas
com ilustrações especiais
dos destinos Ouro e Prata. Os
produtos estão disponíveis
para aquisição nas salas VIP da
Viação Ouro e Prata. Não deixe
de conferir.

Chegamos a 2016 com muita
bagagem e boas notícias. Em 2015,
o Grupo Ouro e Prata expandiu
suas operações para novos destinos
do Brasil, sempre buscando
oportunidades de melhoria
contínua para as empresas do
Grupo e formas de contribuir para o
desenvolvimento local. Transporte
é nosso negócio e acreditamos
que, através dele, podemos
trabalhar para tornar a vida das
pessoas melhor. Agradecemos pela
confiança de nossos passageiros e
desejamos que este seja um ano
de ainda mais trabalho e novos
caminhos desbravados.
Esperamos que esta revista seja
uma boa companhia de viagem e
nos visitem também em nossos
sites, redes sociais, salas VIP,
rodoviárias e hidroviárias.
Boa leitura!
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Você tem uma história
bacana para contar?

Grife apresenta canecas ilustradas
com os destinos Ouro e Prata

Acesse www.ouroeprata.com,
clique na aba “Fale Conosco”
e envie seu depoimento. Sua
experiência poderá ser publicada
em nossa revista.

