PONTO A PONTO
UMA PUBLICAÇÃO DA SUZANTUR

PREFEITO PRESTIGIA MOTORISTAS
QUE FAZEM CURSO NO SEST/SENAT
O Prefeito Donisete Braga visitou uma turma dos motoristas
da Suzantur no curso de requaliﬁcação proﬁssional oferecido
no Serviço Social do Transporte (SEST) e Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte (SENAT), em Santo André.
Mais de 80% dos 489 motoristas da empresa já participaram
do treinamento, que tem o objetivo de atualizar os proﬁssionais,
garantindo melhor qualidade nos serviços prestados à população
e o aumento nos cuidados com a conservação dos veículos.
“Fico muito feliz e satisfeito em poder dividir esse momento
com vocês, que estão se tornando melhores proﬁssionais
com a oportunidade oferecida nesse curso. Vocês são os
representantes da Suzantur para muitas pessoas que os
encontram todos os dias, e tenho certeza de que fazem seu
trabalho com amor e respeito, e por isso lhes agradeço a
dedicação”, disse o prefeito.

ABRIGOS DE ÔNIBUS COMEÇAM A SER ILUMINADOS
Continua a instalação de abrigos de ônibus mais modernos por
Mauá. Já foram colocados 43 abrigos em vias de grande circulação
pela cidade, todos com vidro de proteção e painel publicitário. No
início do mês de agosto, um novo lote de 25 abrigos começou a ser
instalado. A partir de agora, serão privilegiados pontos próximos a
prédios públicos, como Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e escolas.
Ao mesmo tempo, também foi iniciada a iluminação dos abrigos
instalados, oferecendo maior segurança e conforto aos passageiros.
Além disso, a Suzantur também está reformando os abrigos antigos
que retira, colocando-os em novos pontos pela cidade. Com isso, a
cidade ganha mais equipamentos sem perder os que já possuía.

SUZANTUR, UMA EMPRESA COMPROMETIDA
COM A POPULAÇÃO MAUAENSE
Mais do que operar o transporte
público em Mauá, a Suzantur se esforça
por estreitar cada vez mais seus vínculos com a população da cidade,
contribuindo ativamente em ações de
fortalecimento da cidadania. Foi assim
em dezembro de 2014, quando a
empresa participou da festa da
chegada do Papai Noel ao Jardim Zaíra,
oferecendo sua garagem para o pouso
do helicóptero do “bom velhinho”.
A empresa também tem desenvolvido
campanhas de comemoração de datas
especiais, sempre no Terminal Central
de Mauá. Foi assim na Páscoa, com a
distribuição de ovos de chocolate paras
as crianças. No Dia das Mães, as
mulheres ganharam rosas, e no Dia dos
Pais foi a vez de homenagear os
homens, com a entrega de canetas.
Mas não é só isso. A Suzantur também
participa do Programa Jovem Aprendiz,
fornecendo bolsa a jovens mauaenses
de até 18 anos, que desempenham

funções em setores variados da
empresa, como Recursos Humanos,
Telefonia e Almoxarifado, além de
participar de cursos proﬁssionalizantes no SEST/SENAT.
Outra iniciativa que mostra a responsabilidade social da empresa é a parceria com a Fundação Abrinq – Save the
Children no programa Empresa Amiga
da Criança, de incentivo a ações de
combate ao trabalho infantil. O selo da
Abrinq estampado em todos os ônibus
da Suzantur em Mauá é sinal do
empenho da empresa na defesa dos
direitos das crianças e adolescentes.
“Ações como essas demonstram nosso
comprometimento com a sociedade
em geral, e particularmente com a
população mauaense. Estamos muito
felizes por estar aqui, e queremos
ajudar a construir uma cidade cada vez
melhor e mais justa”, comenta Claudinei
Brogliato, diretor da Suzantur.

LOJA DO SIM NO TERMINAL CENTRAL
GANHA AMBIENTE MODERNO E CONFORTÁVEL
A Bus Fácil, empresa do Grupo Suzantur responsável pelo sistema
de bilhetagem em Mauá, reformou completamente a Loja do SIM
localizada no Terminal Central.
Agora, o local, que atende os usuários do sistema municipal de
transporte, cadastrando os usuários de Passe Escolar, Vale
Transporte e outras categorias do Cartão SIM, oferece um ambiente
moderno e acolhedor para receber os munícipes.
A loja ganhou novas cadeiras, monitores LED, setor de
pré-atendimento e terminais de auto-atendimento de cartões
pré-pagos e de crédito. Também serão instaladas máquinas de
refrigerantes e petiscos.
Aliada a todas as modernizações que a Suzantur está instituindo no
sistema de Mauá – ônibus novos, instalação de abrigos, câmeras de
monitoramento nos veículos e monitores, requaliﬁcação dos
motoristas, etc – , a obra na Loja do SIM é mais uma amostra do
quanto a empresa trabalha para oferecer um transporte público de
qualidade a todos os mauaenses.

