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Editorial
A cada três meses, vamos criar para vo-

cês um informativo digital da Expresso 
Recreio, com notícias e ideias para contri-
buirmos ainda mais com a qualidade do 
nosso ambiente de trabalho. Neste mate-
rial, teremos um canal de comunicação 
com todos os funcionários da empresa, 
facilitando a troca de informações e o 
desenvolvimento de conteúdos, além da 
possibilidade de esclarecermos dúvidas 
que possam surgir pelo caminho.
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Portal do 
Funcionário
Não se esqueçam de acessar o IN-
TRANET! Através do portal, a em-
presa está efetuando noti� cações 
e enviando comunicados para os 
colaboradores. Contamos com a 
colaboração de todos.

Para começarmos o informativo, nos-
sa primeira pauta explica a mudança da 
identidade visual da empresa, represen-
tando o início das transformações po-
sitivas que desejamos. Agora vamos às 
novidades!

“Após 4 anos de empresa, identi� ca-
mos a necessidade de modernizar nossa 
marca e buscar uma imagem mais atrati-
va para o nosso cliente. Deixamos de uti-
lizar o círculo cartesiano para apostar nas 
estrelas livres, remetendo a expansão e 
o crescimento da empresa nos últimos 4 
anos, a� nal, começamos com 36 ônibus e 
hoje temos mais de 170! Para tornar mais 
fácil e agradável a identi� cação, optamos 
por cores mais claras e tons mais leves. 
A faixa verde é uma homenagem a área 
que estamos atendendo: Costa Verde. Es-
peramos que vocês tenham gostado!”

Vínicius Colonese, diretor.

Gostaríamos de agradecer a todos 
que já participaram do seminário. Não 
vamos para por aí, todos os setores da 
empresa terão a oportunidade de parti-
cipar! O objetivo é passar para os funcio-
nários o dia a dia da empresa, apresen-
tar o motivo das mudanças e abrir uma 
janela para o diálogo. 

O Seminário 2018 começou pelas tur-
mas de motoristas, e, até o momento, 
já participaram aproximadamente 310 
funcionários. Abordamos estratégias 

operacionais e compartilhamos as moti-
vações da empresa. Foram apresentadas 
informações sobre multas e acidentes 
e divulgadas sugestões de como pode-
mos melhorar essa realidade. A equipe 
conta com a participação do setor de 
Recursos Humanos, Manutenção e Ope-
racional. Aproveite esta oportunidade, 
unidos podemos trazer melhorias para o 
dia a dia da empresa.

Novo horário 
de atendimento

Atenção Operacional! Vocês 
pediram e nós atendemos. Ago-
ra nossos colaboradores do Se-
tor Operacional contam com um 
novo horário para atendimento. 

Horário: Das 5h as 23h, de 2ª a 6ªf.
Responsáveis: José Carlos e Caio

Convidamos todos os cola-
boradores a participarem da 
enquete que vai escolher o 
nome do nosso informativo. 
Queremos a opinião de vocês 
para que a nossa comunica-
ção � que ainda melhor. Não 
deixem de participar!

A escolha é 
de vocês

Envie sua sugestão para: 
rh@expressorecreio.com.br

www.expressorecreio.com.br

Seminário 2018



2 - Abril de 2018

MULTAS

É importante saber

LOCAL/REFERÊNCIA OCORRÊNCIA GRAU/
PONTUAÇÃO VALOR

Av. das Américas nº 900, sentido Santa 
Cruz - Barra da Tijuca (próximo ao 

Supermercados Pão de Açuçar)
AVANÇO DE SINAL GRAVÍSSIMA

7 PONTOS NA CNH R$ 234,77

Est. da Pedra nº 2728, sentido Pedra 
de Guaratiba - Santa Cruz (próximo a 
Estação do BRT Vendas de Varanda)

AVANÇO DE SINAL GRAVÍSSIMA
7 PONTOS NA CNH R$ 234,77

Avenida das Américas nº 10.650, 
sentido Santa Cruz  - Barra da Tijuca 

(próximo a Localiza Seminovos)

VELOCIDADE SUPERIOR A 
MAXIMA PARA A VIA EM 

ATE 20%

MÉDIA
4 PONTOS NA CNH R$ 104,12

Avançar o sinal vermelho é uma infração gravíssima cometida por muitos motoristas. 
Você sabia que ao cometer esta infração três vezes você soma 21 pontos e acarreta a 
suspensão da sua CNH?

E você, motorista, 
já verificou sua 
CNH hoje?

Faça sua renovação com ante-
cedência! Verifique sempre o pra-
zo de vencimento da CNH - Car-
teira Nacional de Habilitação, ela 
é um instrumento essencial para 
o seu trabalho.

Lembre-se: Dirigir com a cartei-
ra de habilitação vencida pode 
trazer grandes problemas para 
você e para a empresa. 
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Depoimentos

Os semáforos foram criados para 
organizar o trânsito. Vamos utilizá-los 
a nosso favor! 

Disputas no sinal, além de causar 
risco de colisão, também geram in-
frações. Parar com o carro em cima 

da faixa de pedestres e avançar o si-
nal, por exemplo, acarretam multas 
e perda de pontuação na carteira de 
habilitação. Vamos zelar pelo instru-
mento de trabalho, a� nal, não existe 
motorista sem habilitação!

Brigada de Incêndio e Primeiros Socorros

A EXPRESSO RECREIO, em atendimen-
to às normas do ministério do trabalho e 
em parceria com o Corpo de Bombeiros 
de Guaratiba, realizou no � nal de março 
e início de abril seu treinamento anual 
de primeiros socorros e combate a incên-
dios. O evento foi organizado pela Segu-
rança do Trabalho, em conjunto com o 
Recursos Humanos, e teve como objetivo 
instruir seus colaboradores voluntários 
através de conteúdos, exercícios e simu-
lados, a� m de treinar e capacitar a equi-
pe de Brigada de Incêndio. O propósito é 
que os funcionários administrativos, ope-
racionais e da manutenção estejam pre-
parados para qualquer eventualidade.

“Para mim foi show! Aprendemos mui-
tas coisas. Lidar com o fogo no carro, na 
garagem e no dia a dia da gente, por 
exemplo. A palestra informou de manei-
ra clara e prática. Todo mundo gostou. 
Se houver outra palestra, vamos melho-
rar ainda mais o nosso ambiente de tra-

“Enriquecedor! Tivemos dois dias de 
treinamento. No dia 4, aprendemos so-
bre APH -Atendimento Pré Hospitalar, e 
no dia 28 sobre Incêndio e Pânico. Foi 
interessante porque tirou minhas dú-
vidas e agregou conhecimento através 
de slides atualizados sobre o tema. No 
treinamento sobre atendimento pré 
hospitalar recebemos muitos toques 
com base em estudos. Pena não termos 
sempre. O treinamento agrega valor 
não apenas para o ser humano, mas 
para cada um como cidadão. Todas as 
empresas deveriam ter essa iniciativa. 
Fiquei satisfeita por ter participado.”

balho, sabendo que todos estarão usu-
fruindo do mesmo conhecimento. Nós 
que � camos na manutenção temos um 
risco maior ao lidarmos com produtos 
químicos, por isso devemos ter cuidado 
para não prejudicar outra pessoa, até 
mesmo um amigo de trabalho.”.  

Fabiano da Silva (Lanterneiro)

Andrea Garcia (Secretária Executiva)

“Os treinamentos foram muito bons 
porque me deixaram apto a ajudar. Ago-
ra, em caso de primeiros socorros, vou sa-
ber auxiliar até a chegada dos bombeiros.”

Este quadro tem o objetivo de alertar os motoristas dos locais, dentro dos nossos itinerários, 
com maior índice de multas na empresa. A seguir temos o índice do primeiro trimestre:

As informações estarão sendo atualizadas frequentemente. Fiquem atentos!

Sandro Figueiredo (Fiscal)
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? Temos reforço na equipe

Colaborador, se você está com al-
guma di� culdade na empresa ou no 
desempenho de suas funções, nossa 
missão é ouvir e encontrar a melhor 
maneira de ajudá-lo.

Procure o RH e conte conosco!

Podemos
ajudar você

Marcamos um golaço 
no Dia da Mulher

Em comemoração ao dia da mulher, a motorista 
ANA DA SILVA foi escalada para fazer o transporte 
do time feminino de futebol de base do Flamen-
go. Esta foi a maneira que encontramos de home-
nagear e valorizar o trabalho de todas as nossas 
motoristas. (Na foto, Ana aparece ao lado do time 
e da equipe técnica).

Recentemente a empresa contratou 
novos colaboradores para reforçar o time 
da equipe de manutenção. A nova equi-
pe é temporária e veio com o objetivo de 

Dicas de Lazer Programa Jovem Aprendiz

Em fevereiro, abrimos as inscrições 
para O PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, 
e já começamos com a primeira turma. 
A iniciativa foi um sucesso e muitos 
pro� ssionais já foram contratados pela 
empresa! São eles: MARYNARA CRIS-
TINA DA SILVA DOS SANTOS, JHONA-
THAN GUIMARAES CARVALHO, MILENA 
EMILYN FERREIRA DE LIMA E MOISES 
GONÇALVES LEMOS, respectivamente. 
Parabéns a todos!

melhorar ainda mais a qualidade de nos-
sos serviços. Com isso, nossos motoristas 
terão muito mais segurança e tranquili-
dade em seus trajetos.

Uma dica especial de lazer 
pro seu final de semana: A Ex-
presso Recreio, pensando no 
bem estar de seus colaborado-
res, auxilia com o futebol dos 
“Amigos da Recreio”, custeando 
o espaço utilizado para jogar. 
O futebol acontece todo sába-
do às 16h, no Clube Arapaçú 
Esporte e Lazer (Rua Arapaçu 
415, Inhoaíba). Quem quiser 
participar é só comparecer no 
local do jogo em dia de partida. 
Divirtam-se com a equipe!

O objetivo agora é criar novas turmas 
e capacitar ainda mais pro� ssionais, 
oferecendo a eles a oportunidade de 
serem efetivados. Durante o programa, 
os jovens fazem um curso pro� ssionali-
zante e também têm a oportunidade de 
colocar em prática na própria empresa o 
conhecimento adquirido no curso.

Aproveitem essa oportunidade!
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Elogios Recebidos

No dia 29/03, véspera da Páscoa, o mo-
torista foi surpreendido por uma clien-
te ao receber uma caixa de bombom. A 
cliente, que normalmente pega o ônibus 
no mesmo horário para trabalhar, reco-
nheceu o ótimo trabalho realizado pelo 
Roberto. Esse gesto de carinho foi a ma-
neira que ela encontrou de desejar Feliz 
Páscoa e agradecer pela pontualidade e 

Motorista Roberto Mauro da Cruz / linha 460S – Itaguaí x Jardim Oceânico
GENTILEZA GERA GENTILEZA

Motorista: VITOR HUGO DOS SANTOS GOUVEA
Linha 2335 - Santa Cruz x Castelo - 08/02

“Venho agradecer ao motorista da tarde que é sempre muito gentil com os passageiros. 
Que Deus o abençoe! E a Expresso Recreio agradeço por saber selecionar seus funcionários. 
O nome do motorista é Vitor Hugo, muito gentil. Um Abraço.”

“Bom exemplo de motorista. Leva o ônibus deslizando sem trancos e é muito atenciosa e educada. Faz 
a linha Castelo x Santa Cruz, e, se não me engano, seu nome é Selma. Dá gosto vê-la dirigir com seus 
acessórios cor de rosa no volante e no câmbio, além de seu forro estampado. Parabenizo por essa pro-
� ssional. A reciclagem de motoristas deveria ser através de pro� ssionais como ela, pois é como todos 
deveriam se comportar. Valeu Expresso!”

Motorista: SELMA VALERIO DOS SANTOS
Linha 2335 – Santa Cruz x Castelo - 25/01

“Quero elogiar o motorista que faz a linha Itaguaí x Barra, do horário de 5 da manhã, pelo 
pro� ssionalismo e gentileza.”

Motorista: PAULO NETO DA SILVA FILHO
Linha 460S – Itaguaí x Barra da Tijuca - 27/02

“Boa tarde! Meu nome é Gisele, sou passageira da linha Expresso Recreio há algum tempo e 
gostaria de elogiar o motorista Jeferson, da linha 2802, sempre muito educado e atencioso 
com seus passageiros. Deixo meus parabéns a ele e também a empresa por formar pro� s-
sionais como ele, que tornam nossa viagem mais agradável.”

Motorista: JEFERSON PINTO RAMIRO
Linha 2802 - São Fernando X Jardim Oceânico - 28/03

Recentemente, recebemos muitos elogios e � camos orgulhosos com o exemplo de pro� ssionalismo que nossos 
colaboradores demonstraram no atendimento aos clientes. Queremos agradecer a estes motoristas pelo excelente 
trabalho. Vocês estão de parabéns! 

Expresso Recreio
Estrada Roberto Burle Marx, 861 - Barra de Guaratiba
Rio de Janeiro-RJ - CEP: 23020-265
Tel.: (21) 3305-2958
sac@expressorecreio.com.br - www.expressorecreio.com.br

Projeto Grá� co, Redação e Editoração
Megalógica Projetos
projetos@megalogica.com.br

cordialidade que sempre recebe do Roberto. 
O mais especial é que, neste dia, ela parou o 
ônibus apenas para agradecer e entregar a 
caixa de bombom ao Roberto que, por sua 
vez, sentiu-se muito grato e emocionou-se ao 
prosseguir com o trajeto. Parabéns, Roberto! 
Isso é motivo de orgulho para você e para 
toda a sua empresa. Obrigado por fazer parte 
da nossa equipe.


