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Pontualidade no embarque

C

om 30 anos de experiência em fretamento
empresarial, a Urubupungá Transportes e
Turismo oferece transporte com segurança,
conforto e pontualidade aos seus clientes. Aliás,
pontualidade é a palavra-chave!

• Os motoristas da Urubupungá acompanham
uma tabela com o horário em que devem passar
em cada ponto de partida, assim ele não corre o
risco de passar antes de 10 minutos de antecedência no local;

A Urubupungá dispõe de um departamento de
logística que cuida para que seus clientes cheguem
ao seu destino na hora prevista. Mas, para isso,
você também precisa fazer a sua parte:

• Sempre sinalize para que o motorista pare no
ponto e se identifique mostrando o crachá na
hora de embarcar. Você pode pegar o fretado
todos os dias com o mesmo motorista, mas ele
pode mudar por algum imprevisto. Não corra o
risco de ficar no ponto!

• Sempre chegue em seu local de partida com
pelo menos 10 minutos de antecedência, para
garantir o seu embarque;
• O transporte fretado é único. Se você perder,
não tem como ficar esperando outro passar no
local. Então, atente-se ao horário!

Em caso de dúvidas com horário e ponto de
partida, entre em contato com a logística pelo
telefone 3254-7000.

passatempo
Aparecida: capital
nacional da fé

Jogo de Sudoku
O objetivo é completar todos os quadrados restantes
com números de 1 a 9. Mas, para isso tem uma regra
básica: os números não podem se repetir nas linhas,
nas colunas e nas células.

A cidade de Aparecida, localizada no interior de São
Paulo, é conhecida pelo turismo religioso católico.
Lá encontramos a Basílica de Nossa Senhora Aparecida,
também conhecida como Santuário Nacional de
Nossa Senhora da Conceição Aparecida. O maior
templo católico do Brasil e o segundo maior do
mundo, menor apenas que a Basílica de São Pedro,
no Vaticano.
Neste delicioso passeio não pode faltar a visita a
imagem de Nossa Senhora de Aparecida, encontrada
no século 18. Também vale a pena assistir à missa,
conhecer a história da Basílica velha e a visita ao
comércio da cidade.
A Urubupungá pode ser sua companheira de viagem!
É só entre em contato com a área comercial para
aluguel de ônibus pelo telefone 3254-7000 ou
acesse o site: www.urubupunga.com.br/turismo.

TRANSPORTE
SEM CRISE!

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!
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