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Sua segurança também 
depende de você!
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A segurança dos clientes é um dos pontos mais 
importantes para Urubupungá Transportes 

e Turismo. Por isso, a empresa investe muito na 
manutenção dos seus veículos e em treinamento 
para seus colaboradores.

Mas a sua segurança também depende de você, 
fique atento às dicas abaixo e garanta uma viagem 
segura e tranquila:

•Tome cuidado ao descer do ônibus e só se levante 
quando estiver próximo ao desembarque;

• Só fale o necessário com o motorista; 

•Não coloque a cabeça, nem nenhuma outra 
parte do corpo para fora da janela. Isso é um 
risco para sua vida;

•Em caso de acidentes envolvendo o ônibus, per-
maneça dentro no veículo. Não há necessidade de 

comunicar-se com autoridades responsáveis, pois 
o motorista já tomará as devidas providências;

•Não obstrua a passagem dentro do ônibus a fim 
de evitar acidentes com colegas; 

•Atente-se ao seu ponto de desembarque e não 
desça em locais incomuns;

•Utilize sempre o cinto de segurança, é obrigatório! 
(Resolução 014/98 - CONTRAN). 
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CENTRAL DE VENDAS

A Urubupungá tem 30 anos de experiência no segmento de transporte 
de pessoas, oferecendo um serviço de qualidade e segurança para os 
funcionários de sua empresa. 

Temos um grande diferencial: a análise de custos entre vale-transporte e 
fretamento, com intuito de minimizar os seus custos com transporte.

Faça uma consulta!

TRANSPORTE 
SEM CRISE!
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