
Responsabilidade Sócio-ambiental 
Um compromisso da Viação Nossa Senhora do Amparo



A Viação Nossa Senhora do Amparo quer crescer junto com 
Maricá. A empresa valoriza o desenvolvimento sustentável, 

como forma de crescimento ordenado, e investe em ações de 
responsabilidade social e ambiental.

Com foco na inclusão social, a Viação viabiliza sete diferentes 
projetos voltados para crianças e jovens, filhos de funcionários 

e estudantes da rede pública de ensino do município. 



 O projeto oferece aulas gratuitas de 
tênis, ministrada por um professor for-
mado pela Confederação Brasileira de 
Tênis, no Caju Tênis Clube, em Maricá. 
Atualmente atende 30 crianças, visando 
a inclusão social através do esporte. 

Boa-Bola

Este ano estão sendo construídas mais 
uma quadra e uma sala de estudos de 
70m2 equipada com computador e expli-
cadora, oferecendo às crianças oportu-
nidade de reforçar seus estudos. O novo 
espaço atenderá a mais 30 crianças. 
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 Aulas gratuitas de música para uma turma de 40 pessoas. O currículo 
inclui aulas de instrumentos de sopro e corda. Os alunos iniciam na flauta 
doce, passando para o violino e, finalmente, para todos os instrumentos de 
corda. Este ano também estão sendo iniciadas aulas de cavaquinho. Com 
mais de um ano de existência, o projeto conta com a parceria da Orquestra 
de Cordas da Grota, da ONG Reciclarte

Orquestra Infantil da 
Viação Nossa Senhora do Amparo
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 O Projeto “Arte e Cultura Para Todos” em parceria com a 
Cia. VIDA de Teatro e Dança, consiste no patrocínio de bolsas 
de estudo em teatro para jovens de baixa renda, que estudam 
na rede pública. O principal objetivo é a inclusão social através 
da arte e preparação dos jovens para o mercado de trabalho. 
Dada a excelência desse projeto, a Cia. VIDA de Teatro e Dança 
foi selecionada como “ponto de cultura” pela Secretaria de Cul-
tura do Estado do Rio de Janeiro e o Ministério de Cultura. Com 
isso, o projeto passou a trabalhar a área da Dança. São, atual-
mente, 120 bolsistas entre as duas modalidades. 

de Teatro e Dança 
Cia. Vida 



 Criado e desenvolvido pela Viação Nossa Senhora do Amparo, 
consiste em ações de aproximação entre a empresa e as escolas 
da rede pública de Maricá. Os encontros têm um viés educativo, 
oferecendo esclarecimentos sobre os assuntos do setor e noções 
de educação no trânsito aos alunos. Na sua última edição contou 
com um ônibus itinerante, o Amparomóvel, e com um concurso de 
redação. Mais de cinco mil estudantes já participaram.

vai à sua escola 
Amparo 



aprendiz
Jovem

 Iniciativa do Ministério do Trabalho, 
cujo objetivo é ajudar na iniciação profis-
sional dos jovens brasileiros através de 
incentivos de instituições públicas e em-
presas privadas.  Desde 2006 a Viação 
Nossa Senhora do Amparo, em parce-

ria com o Sest-Senat de São Gonçalo, 
participa do projeto federal.  Em 2009 a 
Viação firmou convênio com o Instituto 
Jelson da Costa Antunes, entidade fi-
lantrópica que atua nas áreas de edu-
cação, cultura e formação profissional 
de jovens e adolescentes de comu-
nidades pobres. Os melhores alunos 
das turmas de mecânica e elétrica do 
Sest-Senat são encaminhados pela 
Viação para avaliação no Instituto 
JCA. Os aprovados são aproveitados 
no quadro de funcionários da empre-
sa e têm a oportunidade de continuar 
com os estudos no Instituto. Com esta 
iniciativa, a empresa contribui para a in-
clusão social desses jovens, favorecendo 
o surgimento de novos talentos.



 Promove atividade física gratuita ao ar livre para homens e mulheres, 
desde agosto de 2008. As turmas, com aproximadamente 50 pessoas, 
têm alunos de diferentes faixas etárias, mas o projeto prioriza pessoas 
da terceira idade. As aulas, ministradas diariamente pela manhã, são 
finalizadas com um grande círculo de conversação. Os assuntos em 
pauta são variados e vão desde a área de saúde até poesia e filosofia. 
As aulas acontecem no final da Rua 1, na Praia de Itaipuaçu. 

Circulação



 Voltado também para o viés de 
certificação, enfatiza a melhoria das 
atitudes e comportamentos dos mo-
toristas. Desde 2007, a Viação Nossa 
Senhora do Amparo já formou mais 
de 200 profissionais.  

 Criado pela Fetranspor, em par-
ceria com a Fundação Getúlio Var-
gas, o projeto treina motoristas das 
empresas associadas com o objetivo 
de garantir qualidade e excelência 
no atendimento ao público. 

Cidadão
Motorista 



A questão ambiental também é prioridade  para a 
Viação Nossa Senhora do Amparo. 

Todos os ônibus são certificados pelo selo verde, concedido pela 
Fundação Estadual de Meio Ambiente, Feema. 

O selo garante a padronização e o controle de emissão de gás carbônico. 



de Diesel
Economia

 Desenvolvido visando o uso 
racional de combustíveis, tam-
bém contribui para a diminuição 
da emissão de gases poluentes 
na atmosfera. O projeto tem como 
premissa a economia do diesel, 
a redução dos custos de peças e 

acessórios, avarias, entre outros. 
A mecânica se dá através do uso 
de tecnologias modernas, como o 
GPS - sistema de posicionamento 
global, com o qual é possível fazer 
o monitoramento das rotas e da 
velocidade dos carros. 



de Água
Reaproveitamento 

 Ciente de que a água é um 
bem precioso e finito, noventa 
por cento da água usada na lava-
gem dos ônibus na garagem de 
Maricá são recuperadas, através 
da tecnologia de biorremediação, 
e reaproveitadas para limpeza da 
frota. Atualmente a Viação Nossa 
Senhora do Amparo economiza, 

só nesta garagem, 27 mil litros de 
água por dia. Este ano será inau-
gurada outra estação de tratamen-
to de água, desta vez na garagem 
de Rio do Ouro. Esta funcionará 
através de um processo bioquími-
co, e poupará aproximadamente 
57 mil litros por dia deste bem tão 
importante para o meio ambiente.



 Iniciado há mais de 20 anos, mas operado de forma registrada e con-
trolada há cerca de quatro, a Viação Nossa Senhora do Amparo faz a 
coleta e o reaproveitamento de pneus, óleo queimado, materiais de ferro, 
baterias automotivas, papéis, plásticos e vidros. Depois de utilizados, os 
produtos são enviados às empresas parceiras, todas homologadas no 
Instituto Estadual do Meio Ambiente - INEA, onde são reciclados e retor-
nam ao mercado para reutilização. Estimativas recentes mostram que a 
Viação consegue reaproveitar mensalmente 150 pneus, 1.500 litros de 
óleo, 5,6 toneladas de ferro, 60 baterias, 100 Kg de plásticos e vidros e 
200 Kg de papel, que deixam de ser descartados no meio ambiente. 

de material
Reciclagem



www.vnsamparo.com.br


