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UBER NOTRE DAME EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 

Onde moram os colaboradores que trabalham conosco? Que tipo de transporte utilizam para se 

deslocarem de suas casas? Quantos transportes necessitam pegar? Estas são perguntas que normalmente 

não fazemos. Mas, à medida que o número de contaminados pela covid-19 aumentou em Canoas e região, 

decidimos, como medida protetiva, buscar e levar nossos colaboradores de Canoas até suas casas e estas 

informações se tornaram necessárias.  

Descobrir que residem a quilômetros de distância, que necessitam sair de casa ainda de 

madrugada, pegar metrô, dois ou mais ônibus para trabalhar, exigiu lançar mão de uma logística complexa 

e exaustiva para realizar o transporte deles. 

Desde o início do mês de julho até o presente momento, uma força tarefa foi montada entre as 

Irmãs motoristas e os funcionários para empreender esta missão. Por meio de um cronograma diário, com 

escala de horários e endereços, o “UBER NOTRE DAME” inicia seus serviços nas primeiras horas da manhã 

e termina no final do dia. Com esta medida estamos mantendo a normalidade nas rotinas do Recanto 

Aparecida e resguardando nossas Irmãs, nossos colaboradores e suas famílias.  

Em virtude da complexa logística, das distâncias e das constantes chuvas, algumas vezes as viagens 

foram tumultuadas, ocorrendo problemas em nossos carros, necessitando do serviço de guincho e outros 

suportes. 

  Esta experiência foi adotada no início da pandemia para o transporte das Irmãs em suas mais 

variadas necessidades. O UBER NOTRE DAME faz serviço de mercado, consultas médicas e, ultimamente, 

realiza viagens de longas distâncias para buscar e levar as Irmãs para seus retiros anuais no Sítio Notre 

Dame. 

 De nossos colaboradores, muitas vezes, ouvimos eles dizerem com alegria: “A Irmã sabe onde é 

minha casa” ou então “Coisa boa ser buscada e levada no portão de casa”. Todos eles são muito 

agradecidos por esse cuidado que estão recebendo. 


