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Boa convivência em fretados
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Neste sobe e desce do dia a dia, muitas 
pessoas passam parte do seu tempo dentro 
de um ônibus fretado. E nada melhor que 

aproveitar este período para fazer coisas que se 
gosta, como ler, ouvir música ou até mesmo dormir 
umas horinhas a mais. 

Ter uma boa convivência com os demais passa-
geiros é fundamental para manter a harmonia 
do grupo. Pequenas atitudes são fundamentais, 
como respeitar o espaço do outro, lembrando 
que não se é o único dentro do ônibus. Seguem 
abaixo algumas dicas para uma boa convivência 
com os colegas do fretado:

Cumprimentos - Dizer “Bom Dia”, “Boa Tarde”, “Boa 
Noite” não é somente uma questão de educação 
ou cordialidade. É, na verdade, uma boa maneira 
de começar ou terminar o dia, principalmente 
para o motorista. É muito importante para quem 
recebe e você só tem a ganhar com isso. 

Diálogos dentro do fretado - Dormir durante o 
trajeto da manhã é, para muitos, fundamental 
para se ter um bom desempenho no decorrer do 
dia. Sendo assim, as conversas pela manhã devem 
ser mais moderadas, já que muitas pessoas estão 
tentando descansar durante a viagem.

E lembre-se: coloque o cinto de segurança antes 
de dar aquela cochilada. Sua segurança é muito 
importante!

Gosta de ler? - A leitura é algo fascinante, mas 
não atrapalhe o colega com a luz posicionada de 
forma incorreta. Uma luz ofuscante quando se está 
tentando dormir é bem incômodo. Certifique-se que 
a luz de leitura não esteja invadindo o espaço alheio. 

Horários - A pontualidade do itinerário está 
ligada ao “congestionamento” e ao “embarque e 
desembarque dos passageiros”. Com relação ao 
congestionamento, não há o que fazer, mas com 
relação ao embarque e desembarque, cada um 
pode dar a sua parcela de contribuição como: estar 
no local de embarque com pelo menos 5 minutos 
de antecedência e se preparar para o desembarque 
quando estiver chegando ao seu ponto.

Pense nos outros – Cada um deve sempre pensar 
em como os outros se sentem e não somente 
olhar para si, respeito é fundamental:

• Evite abrir demais as pernas e os braços a ponto 
de invadir o espaço da pessoa ao lado;

• Cuidado com seu joelho! Nada mais irritante do 
que uma pessoa que ficar cutucando as suas costas;

• Escute suas músicas com o fone de ouvido em 
uma altura razoável. Você pode incomodar as 
pessoas que se sentam ao seu redor e que não 
querem escutar o mesmo que você.

Simples atitudes que tornam a viagem mais 
agradável, pratique!



PASSATEMPO

URUBUPUNGA.COM.BR/TURISMO 11 3254-7000
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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Vá com a Urubupungá!
Encontre a saída do 
labirinto abaixo

Ah, como é bom viajar! 

E quer uma dica de um lugar lindo para conhecer?  
Vá para Holambra.

Lá acontece a Expoflora, a maior exposição de flores 
e plantas ornamentais da América Latina. O evento 
é realizado anualmente, para dar boas-vindas à 
primavera, com direito a uma emocionante chuva de 
pétalas de rosas, que acontece todos os dias às 16h30.

Aproveite também e conheça a cidade, que mantém 
as características e os costumes holandeses como 
a culinária, as danças típicas, os passeios turísticos 
o shopping das flores e muito mais.

O evento será realizado no período de 26 de agosto a 
25 de setembro, de sexta a domingo, das 9h às 19h. 

E não deixe de convidar a Urubupungá para ir com 
você. Entre em contato com a nossa área comercial para 
aluguel de ônibus pelo telefone 3254-7000 ou acesse o  
site: www.urubupunga.com.br/turismo.


