
Confira o vídeo "Novo Normal"
em nosso canal: VISATE



Colisão com vítimas 03

Colisão com danos materiais 04

Colisão com queda interior 00

Colisão com vítimas fatais 00

Atropelamento 03

Atropelamento com vítimas fatais 00

Abalroamento 45

Colisão frontal 01

Colisão traseira 07

Colisão no pátio da empresa 01

Colisão entre veículos da empresa 01

Colisão em marcha ré 05

Obstáculos 01

Colisão com atropelamento 00

Colisão com animais 00

TOTAL 71

Agressão verbal 00

Agressão física 00

Mal súbito 03

Mal súbito com lesões 02

Queda interna 08

Queda externa 03

Lesões nas portas 02

Outras ocorrências 01

Vandalismo 01

Assaltos 04

TOTAL 24

APP CAXIAS URBANO

DIVULGUE ESSA FACILIDADE
PARA CONSULTA DE LINHAS E

 HORÁRIOS AOS NOSSOS
CLIENTES!



+



NOSSAS 
BANDEIRAS

Integração com 
a comunidade

Valorização do 
transporte público

Defesa de uma 
tarifa pública justa

Qualidade de vida
 dos funcionários

A bandeira Integração com a 
Comunidade destaca a relação de amor e 

carinho que temos com a população de 
Caxias do Sul. Por meio dela, adotamos 

práticas que visam aproximar a empresa 
das pessoas. Isso inclui o apoio a 

diversas ações sociais e culturais, por 
exemplo. 

A bandeira Qualidade de Vida dos 
Funcionários reforça o compromisso que 

temos com o bem-estar daqueles que 
trabalham conosco. Em nossa empresa, 

desenvolvemos atividades que têm o 
objetivo de melhorar a saúde e a 

qualidade de vida do nosso público 
interno.  

A nossa bandeira Valorização do 
Transporte Público destaca a 

importância do respeito ao segmento que 
move as grandes cidades: o transporte. 

Para nós, o transporte público é o 
principal eixo de mobilidade humana. 

Ações coletivas da sociedade contribuem 
para uma melhor qualidade de vida. Por 

isso, acreditamos na importância de
 priorizar o coletivo.   

Os clientes do transporte público 
merecem uma tarifa acessível. É isso que 

a nossa empresa reforça por meio da 
bandeira Defesa de uma Tarifa Pública 

Justa. Defendemos que o custo do 
transporte coletivo não seja repassado 

integralmente para os usuários do 
sistema. Como um direito social, previsto 

na Constituição, o transporte deve ser 
suportado, em partes, por outras fontes 

de custeio.

Nossas bandeiras reforçam o compromisso 
que temos com os clientes, funcionários

e toda a comunidade.
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Colisão com vítimas 00

Colisão com danos materiais 02

Colisão com queda interior 00
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Obstáculos 06

Colisão com atropelamento 00

Colisão com animais 00

TOTAL 29

Agressão verbal 00

Agressão física 00

Mal súbito 00

Mal súbito com lesões 00

Queda interna 03

Queda externa 03

Lesões nas portas 01

Outras ocorrências 00

Vandalismo 00

Assaltos 19

TOTAL 26
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recarga de cartão de ônibus
no Andreazza e no Vantajão.

FACILIDADE PARA 
OS CLIENTES

#COMPARTILHE

Firmamos uma parceria 
com as redes de 
supermercados 
Andreazza e Vantajão.

Contamos com você para divulgar 
mais essa grande novidade!

 Já iniciamos as vendas 
na loja do Andreazza 
Kayser e até �nal de 

agosto todas as lojas da 
rede na cidade terão 
recarga de créditos, 

diretamente nos caixas. 
Em setembro, é a vez da 

rede Vantajão.


