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QUATRO BARRAS

Viação Castelo Branco comemora
a entrega de sete novos ônibus
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O último dia 5 de dezembro
foi um dia repleto de acontecimentos na Viação Castelo
Branco, que iniciou já às 9 horas
da manhã, apresentando ao
público os sete novos ônibus
adquiridos pela empresa.
A solenidade, que contou
com a presença das seguintes
autoridades: Prefeito Municipal
de Quatro Barras Loreno Tolardo
e seu vice Edson Repinoski, João
Luiz – Assessor do prefeito Loreno Tolardo, vereador Roberto
Carlos da Conceição representando a Câmara Municipal de
Quatro Barras, Levi Camargo –
assessor do prefeito Luiz Assunção de Campina Grande do Sul,
presidente da Câmara Municipal
de Campina Grande do Sul, Wilson Waller e vereadores Lucas
Sehnem e Ricardo Anderson de
Souza (Tchuck), pastor Nilson da
Igreja Quadragular, Pe. Rodney e
o colaborador Tiago Calistro de
Souza.
‘‘Hoje é um dia de muita im-

portância para a Viação Castelo
Branco porque culminam acontecimentos de muita relevância
para todos nós’’, disse Tiago em
seu discursso.
O primeiro deles é a apresentação dos novos ônibus que vão
compor nossa frota, como resultado do programa de renovação
contínua implementado aqui na
empresa, com investimentos de
grande vulto, totalmente financiado pelo BNDES. Os ônibus
são de última geração, com
chassis Volks motor VW 17.230 e
carroceria Neobus Urbano Mega,
contam com comando eletrônico,
bilhetagem eletrônica e são ecologicamente corretos, já que rodam com 4% de biodiesel. Além
disso, ainda são munidos de equipamentos de acesso para portadores de necessidades especiais.
O segundo acontecimento
comemorado é o encerramento
da nossa SIPAT, numa semana
muito proveitosa, com palestras
bastante educativas e esclarece-

O padre Rodney abençoou os sete novos ônibus

Levi Camargo representou o prefeito
Luiz Assunção

doras, além do comprometimento total de todos os nossos colaboradores. Prova disso é o fato de
estarmos há 502 dias sem acidentes que ensejem afastamento.
E por último, mas não menos
relevante, estamos também
comemorando o recebimento da
certificação ISO 14.001 – gestão
ambiental, uma luta que começou
em 2006.
Com tantos motivos para
comemorar, a Castelo Branco se
orgulha do comprometimento
que tem com seus colaboradores,
com os usuários de seus serviços,
com a comunidade em geral e até
mesmo com as gerações futuras,
numa clara política de crescer
com responsabilidade, aliando
desenvolvimento e preservação
do meio ambiente.
Muito obrigado pela presença
de todos que aqui vieram e que
tornaram ainda mais importante
esse evento de tanta relevância
para nós da Viação Castelo
Branco.”.

O prefeito Loreno Tolardo fez questão de dirigir um dos novos ônibus
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Wilson Waller, presidente da Câmara de
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A palestrante Christiane Yared e a Sra. Rosi Bittencourt, durante a SIPAT 2009

O tema da palestra de Christiane Yared, foi Paz no Trânsito

Todo e qualquer tipo de resíduo sólido ou liquido gerado na garagem da Viação Castelo Branco é tratado, reproveitado e dado destinado ecologicamente correto

