
Editorial

Incêndios a ônibus comprometem
direito de ir e vir

Há alguns anos, os ônibus têm sido alvos da depre-
dação durante protestos contra diversos acontecimentos 
sociais, econômicos e até políticos. Em momentos de for-
te tensão social, como o que vivemos a violência contra 
ônibus se acentua ainda mais.

Segundo dados da Fetranspor, neste ano, já foram in-
cendiados 27 ônibus no Estado do Rio de Janeiro, cau-
sando um prejuízo de cerca de R$ 10 milhões. Apenas 
entre as empresas associadas ao SETRANSDUC, foram 
destruídos 19 ônibus.

Quando o transporte coletivo é destruído as pessoas 
não percebem que estão prejudicando a própria popu-
lação, que depende daquele meio de transporte para se 
locomover para o trabalho, para as escolas, o comércio, 
serviços de saúde etc. 

É necessário que se esclareça que não existe cober-
tura de seguro para ônibus incendiados ou vandalizados 
de qualquer outra forma. Não existe seguro para esta 
modalidade de danos, o Poder Público não repõe ôni-
bus às empresas, que obviamente precisam de um pe-
ríodo de tempo para absorver o impacto das perdas e 
investir na aquisição de novos veículos, regularizando a 

oferta do serviço de transporte. Ou seja, a mobilidade da 
população sofre os prejuízos e consequências deste ato 
que pela LEI Nº 13.260, DE 16 DE MARÇO DE 2016, é 
classificado como ação terrorista.

Sabemos que a sociedade brasileira passa por uma 
crise que a conduz ao desamparo generalizado, nas áre-
as da saúde, educação segurança, politicas públicas em 
geral, isso para falarmos das principais,  e,  ao sofrer des-
tas carências, sofre também da inversão de valores indis-
pensáveis ao equilíbrio social, que incluem dentre outas 
coisas a ética, a solidariedade e o respeito que nos faz 
galgar um patamar de civilização que consegue vislum-
brar o direito alheio e as necessidades e garantias funda-
mentais ao Ser Humano como um bem social comum, 
mas,  exemplos sempre devem vir do alto e nos últimos 
tempos, temos raros exemplos do que deve ser a evolu-
ção de uma sociedade em busca do bem comum.

Infelizmente, os prejuízos das empresas em seu patri-
mônio são enormes, mas, o maior prejuízo com o vanda-
lismo contra os ônibus é da própria sociedade, que tem 
mutilado e degradado, o seu direito constitucional de ir 
e vir. 
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Em abril, começaram as obras 
da unidade Sest/Senat de Duque 
de Caxias, que será a primeira da 
Baixada Fluminense.  Com aproxi-
madamente 45 mil m2, a unidade 
receberá três módulos, sendo um 
de saúde, outro administrativo e 

Começam obras do Sest/Senat de Duque de 
Caxias

Serviço

um para eventos. 
A unidade terá cerca de 5 mil 

m2 de área construída e poderá 
atender até mil pessoas por dia, 
gerando 80 empregos. A inaugu-
ração está prevista para abril de 
2017.

Vem aí o Prêmio SETRANSDUC 2016
Em homenagem ao Dia do Ro-

doviário, comemorado em 25 de 
julho, o SETRANSDUC vai realizar 
mais uma edição do Prêmio SE-
TRANSDUC, que tem como princi-
pal objetivo valorizar, homenagear 
e estimular a busca pelo melhor 
desempenho entre os profissionais 
do setor.

Serão premiados os profissio-
nais das empresas associadas 
que mais se destacarem nas ca-
tegorias de Motorista; Cobrador; 
Área Operacional (despachantes, 
fiscais, bilheteiros, auxiliares de 
plataformas e auxiliares de Opera-
ção); Área Administrativa; Área de 
Manutenção; e Liderança em Des-
taque (chefe, encarregado, super-
visor ou líder de setor). Todos os 
líderes serão premiados.

Os requisitos para participação 
no Prêmio são ter pelo menos cin-
co anos de trabalho em empresa 
de ônibus e dois anos na empre-
sa atual. Serão avaliados critérios 
como capacidade de bom relacio-
namento interpessoal, com clien-
tes internos e externos;  reconhe-
cimento público pelo recebimento 
de prêmios;  investimento pessoal 

em aprimoramento profissional; 
conduta ética; participação em 
ações cidadãs etc. 

Os profissionais classificados 
em primeiro lugar serão premiados 
com medalha mais R$ 3.000,00; em 
segundo lugar, mais R$ 2.000,00; 
e, em terceiro lugar, R$ 1.000,00.

Mais informações sobre o Prê-
mio SETRANSDUC estão disponí-
veis no Regulamento do prêmio, 
enviado pelo Sindicato às empre-
sas associadas.  A solenidade de 
premiação acontecerá na sede do 
Sindicato dos Rodoviários.

Os vencedores do Troféu repre-
sentarão o SETRANSDUC no Prê-
mio Alberto Moreira, que será reali-
zado durante o ETRANSPORT, pela  
Fetranspor, em novembro (veja ma-
téria a seguir).

Etransport:  urgência de novo modelo tarifário e 
inovação no transporte estão entre os temas principais

O 17º Etransport será reali-
zado pela Fetranspor, entre os 
dias 23 e 25 de novembro, e terá 
entre os temas principais Trans-
porte público de qualidade para 
todos: a urgência de um novo 

modelo tarifário; BRT: avanços, 
perspectivas e sustentabilidade 
do sistema; Inovação e tecnolo-
gia digital no transporte público; 
Transporte Público como solu-
ção para o desafio das cidades, 

entre outros temas. Junto com o 
Etransport acontecerá também a 
FETRANSRIO e a entrega do Prê-
mio Alberto Moreira aos melho-
res rodoviários. Saiba mais no 
site www.etransport.com.br.
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SETRANSDUC SOCIAL

Ação de Saúde e Sustentabilidade teve como destaques 
segurança no trânsito e vandalismo contra ônibus

O Movimento Maio Amarelo, de 
alerta à população sobre os altos 
índices de acidentes no trânsito, e 
o aumento do número de vanda-

lismos a ônibus foram os princi-
pais destaques da Ação de Saúde 
e Sustentabilidade, realizada pelo 
SETRANSDUC, em maio, no Termi-
nal José Carlos Lacerda, em Duque 
de Caxias. O evento é realizado pe-
riodicamente pelo SETRANSDUC 
com o objetivo de oferecer servi-
ços aos trabalhadores rodoviários, 
a suas famílias e à comunidade no 
entorno do Terminal. 

Um ônibus incendiado da Viação 

Cuidados com a saúde e protagonismo feminino
A necessidade de todos contri-

buírem para garantir mais seguran-
ça no trânsito também foi lembrada 
através do Movimento Maio Amare-
lo. O SETRANSDUC distribuiu fol-
ders explicativos e fitas amarelas a 
todos os participantes do evento. O 
Sindicato também divulgou outros 
programas que desenvolve, como o 
Economizar e o Trânsito & Vida.  

Como já é tradição, várias en-
tidades participaram da Ação de 
Saúde e Sustentabilidade, oferecen-
do serviços à população.  O INSS 
montou um estande onde prestou 
informações sobre benefícios, atu-
alização de cadastro etc. Já a Se-
cretaria Municipal de Trabalho de 
Caxias realizou agendamento para 
a emissão de carteiras profissionais. 
A Casa da Mulher Caxiense, por 
sua vez, apresentou os serviços de 
apoio que oferece à mulher, inclusi-

ve aquelas vítimas de violência, com 
atendimento médico, psicológico e 
jurídico, buscando resgatar nelas o 
amor próprio e a inserção ou retorno 
ao mercado de trabalho através de 
trabalhos artesanais.

 A TREL, presença constante nas 
Ações de Saúde e Sustentabilidade, 
divulgou folders sobre o Maio Ama-
relo e sobre o Dia Mundial sem Ta-
baco (31 de maio). Serviços  como 
corte de cabelo e aferição da pres-
são arterial foram oferecidos pela 
empresa. Os cuidados com a saúde 
também foram lembrados no estan-
de do Sest/Senat de Deodoro, que 
ofereceu avaliação postural e odon-
tológica, além de ginástica laboral. 
E ainda pela clínica Callmed, que 
oferece exames e consultas a baixo 
custo, em Duque de Caxias.

A Grande Rio Ambiental apre-
sentou o programa de reciclagem de 

óleo de cozinha e distribuiu mudas 
de plantas em homenagem ao Dia 
Mundial do Meio Ambiente, come-
morado em 5 de junho.  Já a Defesa 
Civil de Duque de Caxias destacou 
seu programa Escolas Seguras, Alu-
nos Resilientes, relacionando-o com 
o vandalismo praticado contra os 
ônibus.

O trabalho realizado pelo PRO-
ERD (Programa Educacional de Re-
sistência às Drogas), com o apoio 
do 15º Batalhão da Polícia Militar de 
Duque de Caxias, foi um dos pontos 
altos do evento. Crianças e adoles-
centes assistidos pelo Programa 
realizaram duas apresentações de 
Taekwondo, que emocionaram os 
participantes.

Para 2016, está prevista a realiza-
ção de mais duas edições da Ação 
de Saúde e Sustentabilidade pelo 
SETRANSDUC.

Reginas ficou exposto durante toda 
a realização do evento e junto a ele 
foram divulgados três banners com 
mensagens de conscientização 
sobre os prejuízos desses atos de 
violência para a própria população. 
Recentemente, 14 ônibus de em-
presas associadas ao SETRANS-
DUC foram incendiados, deixando 
em estado de alerta não apenas o 
sindicato, como empresas e autori-
dades públicas. 



Via Expressa |  4

Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários em Duque de Caxias e Magé 
Rua Almirante Greenfall, 405 – bloco 2 – 6º andar – Parque Duque – Duque de 
Caxias – Telefone/Fax: (21) 2673-6477 – E-mail:setransduc@setransduc.com.br 
Projeto Gráfico: Vladimir Calado / Redação, Edição e Editoração Eletrônica: 
A&R Comunicação Corporativa (Tel: 21 2572-0459). CTP e Impressão: Formato 3

Durante o ano de 2016 o SE-
TRANSDUC tem realizado visitas 
itinerantes aos departamentos de 
Recursos Humanos das empre-
sas associadas. Até agora as em-
presas Viação Jurema, Transpor-
te Fabio’s, Expresso Mangaratiba 

e Transporte e Turismo Machado 
foram visitadas.

O objetivo das visitas é alinhar 
ideias e identificar demandas e 
expectativas das empresas, de 
modo que o SETRANSDUC possa 
atende-las cada vez melhor.

Equipe do SETRANSDUC visita 
profissionais de RH das empresas 
associadas

O SETRANSDUC continua re-
alizando os cursos da Resolução 
168. Desde o início do ano já foram 
formados cerca de 230 alunos nas 
modalidades  Regular e Atualiza-
ção.

Os interessados em participar 
devem entregar cópia de seus do-
cumentos de habilitação, compro-
vante de residência e carteira de 
trabalho, para a unidade ACG SE-
TRANSDUC. Atualmente os custos 
dos cursos são de R$ 100,00 para 
turma inicial e R$ 70,00 para atua-
lização.

Para mais informações, entre em 
contato através do telefone 2671-
0521.

SETRANSDUC 
qualifica rodoviários 
com curso da 
Resolução 168

No dia 3 de junho comemorou-
se o dia do profissional de 

Recursos Humanos, e para 
homenageá-los o SETRANSDUC 
promoveu um café da tarde 
especial com um bate papo 
sobre os principais desafios 
do setor. Os convidados foram 
presenteados com uma linda 
caneca para recordar a data.  
Na ocasião também foram 
explicadas as regras do Prêmio 
SETRANSDUC de Qualidade de 
Desenvolvimento Profissional.

Dia do profissional de RH é 
comemorado com café da tarde 
especial

A Fetranspor assinou convênio 
com a Organização Hélio Alonso 
de Educação e Cultura, que 
concede 40% de desconto nas 
mensalidades dos cursos na 
Educação Infantil, nos Ensinos 

Fundamental e Médio e na 
Graduação em Publicidade 
e Propaganda, Jornalismo, 
Relações Públicas, Radialismo, 
Direito, Turismo, Administração 
de Empresas e Cinema. 

O benefício é válido para 
funcionários da Fetranspor, 
sindicatos e empresas associados. 
Para mais informações acesse 
o site do Clube do Rodoviário. 
www.clubedorodoviario.com.br

Novos benefícios para os trabalhadores rodoviários
Fetranspor assina convênio com o grupo Hélio Alonso


