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Quilômetros de Felicidade

Não só no comando do ônibus que o
motorista Eustáquio Mariano percorre vários
quilômetros diariamente. Utilizando suas
pernas, o atleta de 54 anos corre em média
40km por semana. “A nossa vida tem que ser
100% saudável”, afirma o colaborador da
Marechal.

Dono de 150 medalhas conquistadas em mais
de 13 anos de corridas, Eustáquio também
carrega no peito o orgulho de ter participado de
uma das provas de rua mais tradicionais do
mundo. “Disputei a 90ª edição da São Silvestre
em 2014, correndo os 15km com mais de 30 mil
pessoas. Era gente do Brasil inteiro”.

Morador da Ceilândia, o motorista sabe
conciliar a vida profissional com a de atleta e
revela que o esporte fez uma grande
mudança em sua vida. “Eu tive problemas
com o alcoolismo, mas a corrida me salvou.
Devo a ela minha saúde e felicidade”.
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Motorista da Marechal fala de superação e declara seu amor pela corrida.

Sobre parar de correr, Eustáquio é categórico
quanto ao seu futuro e garante que enquanto
as pernas darem conta estará disputando
provas. “Acho que até os 90 anos está de
bom tamanho. Me vejo velhinho percorrendo
esse Brasil com o meu grupo de corrida. Só
vou parar quando realmente não tiver jeito”,
garante o motorista.

Especial: Eustáquio ostenta suas medalhas 
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E d i t o r i a l
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Tecnologia, inovação e bons serviços sempre fizeram
parte da cultura da Marechal e em Brasília essas
características tem sido ainda mais presentes,
aliadas a uma grande preocupação com a qualidade
de vida de nossos clientes, colaboradores e
comunidade de nosso entorno.

Pensando nisso, a Marechal foi a primeira operadora
do transporte público de Brasília a disponibilizar a
localização de sua frota, linhas e trajetos no MOOVIT
em tempo real. Agora os passageiros sabem
exatamente o horário que nossos ônibus irão passar
consultando seu celular ou tablet onde estiverem.

E vem muito mais por aí, como sinal de wi-fi de alta
velocidade grátis em 100% na frota, além de um
novo website muito mais amigável e totalmente
voltado para facilitar ainda mais a vida de nossos
clientes.

Mas não é só, nossos programas dedicados a cuidar
de nossos colaboradores, como o Tempo de Cuidar,
tem se destacado cada vez mais e agora teremos
uma novidade, o cuidado com as comunidades
carentes que nos cercam. É o programa Capital
Solidária, que chega em forma de uma gincana onde
todos ganham, em especial o espírito solidário.

Desta forma estamos nos consolidando na Capital
Federal como uma empresa onde valores como o
respeito ao ser humano, o espírito solidário e a
excelência nos serviços são praticados todos os dias.

Uma ótima leitura a todos.
Davi Olbertz

Vem ai o dia de 
quem dirige por 
profissão, mas é 

movido pela 
paixão.

Aguarde.

A Marechal investe 
na educação de seus 
colaboradores, pois 

acredita que o 
sucesso de todos 

está na educação.

É o Programa Saber
promovendo a
alfabetização.

Nilton faz parte do Programa Saber

Linhas e horários 
da Marechal em App 

para smartphones

A Marechal é a primeira operadora de
Brasília a disponibilizar em tempo real
seus trajetos e horários dentro do
aplicativo para smartphones MOOVIT. A
ferramenta que está disponível para as
plataformas Android e iOs, permite que os
usuários do transporte público
compartilhem informações sobre ônibus e
metrô de forma rápida, fácil e interativa.

O mais interessante sobre o Moovit é que
os passageiros podem compartilhar
informações como se o transporte está
lotado ou vazio, se é adaptado para
cadeirantes, se possui ar condicionado e
até mesmo se atrasos foram ocasionados
por acidente. Ao compartilhar
informações, os usuários podem ajudar
outros usuários a criar um mapa das
condições do transporte público em
Brasília em tempo real. Quanto mais
pessoas usarem o Moovit, mais precisos
serão os dados e mais eficazes serão as
informações.



DISPUTA PELA SOLIDARIEDADE
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Começa neste mês na Marechal a Capital
Solidária, gincana que vai envolver os
colaboradores em uma disputa social.
Desenvolvida pelo Setor de Desenvolvimento
Humano da empresa, a ação contará com
equipes formadas por colaboradores que irão
apadrinhar instituições sociais localizadas
dentro das regiões em que a empresa atua.

O evento que vai até o final de outubro,
premiará as três primeiras melhores equipes.
Durante todo o período de divulgação, várias
ações serão realizadas dentro da empresa e
nos terminais. Fique atento pra não perder os
prazos e participe dessa super campanha que
tem como intuito principal a prática do amor
ao próximo.

O Programa Tempo de Cuidar, é destinado
aos colaboradores que necessitam de apoio
psicológico. A ação que faz parte do Setor
Humanize, área do RH, promove reuniões
mensais que realizam a integração dos
colaboradores que participam do programa.

O principal objetivo do programa é alcançar
o colaborador de maneira integral, não só
profissionalmente, resgatando o potencial de
saúde mental gerando equilíbrio,
autoconhecimento, motivação e maior
qualidade de vida em todas esferas sociais.

Para mais informações procure o Setor de
Desenvolvimento Humano do RH, que está
localizado no SIA.

A Marechal investe na manutenção preventiva de
seus veículos, visando manter a frota em
excelentes condições operacionais. Realizamos
revisões programadas a cada 5, 25, 50 e 100.000
km.

Também ocorre a manutenção corretiva, que é
quando o problema já existe. Neste caso, o
apontamento dos problemas no check-list, feito
pelos condutores, são essenciais para
solucionarmos os defeitos e mantermos os
veículos em excelentes condições.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

• 37 revisões de 100.000 km
• 37 revisões de 50.000 km
• 74 revisões de 25.000 km
• 592 revisões de 5.000 km

Confira alguns números de revisões realizadas 
pela Manutenção:

Total:   740 revisões programadas/mês

Darwin trabalha na manutenção dos veículos da Marechal
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Oportunidade

Programa Crescer - Cobrador 
vai formar novos profissionais 
para a função.

de crescimento

Começa em agosto mais uma
oportunidade de desenvolvimento
profissional para os colaboradores da
Marechal. Trata-se do Programa Crescer -
Cobrador, destinado para quem possua
um salário igual ou inferior ao da função e
com os requisitos descritos no edital de
inscrição.

Os profissionais que vão participar do curso de
formação que vai até o final de outubro, passarão
por avaliações práticas e teóricas, buscando
aperfeiçoar competências da função como atender
os clientes com excelência, respeito e cordialidade,
além de executar o serviço com precisão e
eficiência.

O Programa Crescer- Cobrador que já teve suas
inscrições encerradas em junho, quer repetir o
sucesso de outra oportunidade que preparou
colaboradores para a função de manobra, podendo
torná-los futuros motoristas da empresa.

Este informativo é uma publicação mensal dirigida 
aos colaboradores da Auto Viação Marechal.  
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C O M U N I C A @
Seja sempre

gentil no trânsito

A Marechal criou um canal de comunicação exclusivo
para você. O FALE COM O RH é uma forma rápida e
eficiente do colaborador sentir-se mais participativo e
contribuinte para as melhorias na operação. Através do
e-mail falecomrh@viacaomarechal.com.br e das Caixas
de Sugestões, envie elogios, sugestões e críticas sobre a
empresa. Os elogios repassados pelos nossos
colaboradores no FALE COM O RH serão divulgadas com
destaque no próximo informativo.

Elaine é cobradora na Marechal


