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Editorial

Assaltos a ônibus: como conter o
avanço?
Muito tem se falado sobre a violência contra
ônibus. Sob o pretexto de protestar contra alguma
ação da polícia ou sobre um acontecimento desagradável na comunidade, algumas pessoas destroem o ônibus que serviria a sua própria necessidade
de deslocamento. O objetivo é chamar a atenção
da sociedade e da mídia através da imagem impactante do ônibus em chamas. Os riscos que esse ato
representa à vida da população são colocados em
segundo plano.
Agora, não bastasse ter que conviver com o medo
de que o ônibus em que viajam possa ser atacado,
os passageiros andam também amedrontados em
função do aumento do número de assaltos a ônibus.
É verdade que o avanço da violência pode ser observado em toda parte: nas ruas, no comércio e em
outros meios de transporte.

Com o aprofundamento da crise econômica brasileira, e especialmente dos problemas envolvendo
a Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro, a
população sente-se cada vez mais insegura. O setor
de transportes está buscando fazer a sua parte. Há
um ano, a Fetranspor lançou o SAFE (leia matéria
na página 3), um sistema implantado nas empresas
de ônibus e interligado com o Disque Denúncia que
permite o registro on line dos assaltos a coletivos.
Porém, para que a medida se traduza em resultados
efetivos, é fundamental que cada um cumpra seu papel corretamente – a vítima, registrando o assalto;
e a empresa, cadastrando a ocorrência no sistema.
Apenas dessa forma, e com o apoio do Estado,
poderemos ter a expectativa de que o número de assaltos diminuirá e que as pessoas poderão viajar nos
ônibus com mais segurança e tranquilidade.

SETRANSDUC realiza oficinas itinerantes
em empresas associadas
Em novembro, o SETRANSDUC iniciou a prestação de mais um serviço às empresas associadas:
as oficinas itinerantes, que levam serviços de saúde e informação de qualidade para os profissionais
que atuam internamente.
Saiba mais sobre essa novidade na página 3.
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Multas de trânsito estão
mais caras
Desde o dia 1º de novembro,
as multas de trânsito estão pesando mais no bolso dos infratores. É o primeiro reajuste nos
valores em 16 anos. As infrações
de natureza leve são as que sofreram maior reajuste.
Com o aumento, de cerca de
66%, os valores irão de R$ 88,38
(leve) até R$ 293,47 (gravíssima).
Outra mudança é na classificação das infrações. Por exemplo,
usar o celular ao volante, antes
considerada infração de grau mé-

dio, passou a gravíssima. Assim,
a multa que era de R$ 85,43 agora é de R$ 293,47. Aumentou também de quatro para sete o número de pontos perdidos na Carteira
de Habilitação.
Ficou também mais rigorosa a
punição para os motoristas que
bloquearem vias e impedirem o
trânsito. Esses atos são considerados infrações gravíssimas, que
podem ficar até 60 vezes mais caras e levar a suspensão do direito
de dirigir.

Foram definidos ainda novos
valores para multas para os motoristas que se recusarem a fazer
o teste do bafômetro e que dirigirem sem o farol aceso nas rodovias.
Uma novidade anunciada pelo
DENATRAN foi o lançamento de
um aplicativo para smartphones
que, se utilizado pelo motorista,
pode oferecer um desconto de
até 40% no valor das multas.
Confira as mudanças no quadro abaixo:

TIPO DE MULTA

VALOR ANTIGO

VALOR NOVO AUMENTO

%

LEVE (3 PONTOS)

R$ 53,20

R$ 88,38

+66%

MÉDIA (4 PONTOS)

R$ 85,13

R$ 130,16

+53%

GRAVE (5 PONTOS)

R$ 127,69

R$ 195,23

+ 53%

GRAVÍSSIMA (7 PONTOS)

R$ 191,54

R$ 293,47

+ 53%

Fetranspor lança Cartilha de Práticas
Trabalhistas
Com o objetivo de melhor
orientar as empresas de ônibus
associadas sobre a legislação
trabalhista, a Fetranspor lançou,
recentemente, a Cartilha de Práticas Trabalhistas, com informações claras sobre o tema, especialmente em relação à jornada
de trabalho, recolhimentos devidos por ocasião de demissões,
Normas em Saúde e Segurança
do Trabalho, insalubridade de
ambientes e necessidade de instalação de sistemas de proteção
e de treinamento especializado
para todos que circulam em áre-

as de risco etc.
A cartilha foi organizada em
cinco módulos, que envolvem

a Contratação do Empregado, a
Administração de sua Jornada
de Trabalho, sua Remuneração,
Afastamentos, a Proteção do
Empregado, a Fiscalização e as
Relações Coletivas, Situações
Especiais, Saúde e Segurança
do Trabalho e Exames Toxicológicos.
Para tornar a leitura mais fácil
e interessante, o conteúdo foi organizado no formato de perguntas e respostas.
As empresas que ainda não tiverem a cartilha poderão solicitá-la diretamente à UCT.
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Mais serviços

Empresas associadas recebem oficinas
itinerantes em suas garagens

Durante os meses de novembro
e dezembro, a Viação Jurema, a
Transporte Machado e a Transporte
Fabio’s receberam as Oficinas Itinerantes de Saúde e Sustentabilidade

do SETRANSDUC. O objetivo das
oficinas é oferecer atendimento e
orientação médica durante um dia
nas dependências de cada empresa.
As Oficinas contam com a parceria do SEST & SENAT Deodoro
e a equipe médica da FETRANSPOR e oferecem, além de atendimento odontológico e fisioterapia,
palestras com o médico Fernando
Moreira sobre a importância da realização dos exames de rotina do
homem e da mulher e com a pedagoga Goretti Pereira sobre trânsito

e cidadania.
A empresa Jurema foi a primeira a receber as oficinas no dia 10
de novembro. Os colaboradores
receberam atendimento de massoterapeuta e avaliação odontológica. Durante as palestras, o público
masculino revelou interesse especial pela prevenção do câncer de
próstata, tema da campanha Novembro Azul.
No próximo ano, as Oficinas Itinerantes atenderão a todas as empresas associadas com diversas
abordagens e atividades.

17º Etransport e a 11ª Fetransrio
SETRANSDUC lança jogo didático sobre
trânsito
No próximo dia 23 de novembro, acontecem, no Riocentro, o
17º Etransport, congresso sobre
transportes promovido pela Fetranspor a cada dois anos, e a 11ª
Fetransrio, exposição onde serão
apresentadas as últimas novidades do setor.
O SETRANSDUC participará
do estande institucional da Fetranspor e sindicatos associados com o lançamento do jogo
Transmobile, um novo produto
do Projeto Trânsito e Vida, que
simula situações de trânsito em
condições adversas e atitudes
de risco, incentivando a reflexão

sobre a importância da adoção
de atitudes responsáveis no dia
a dia do trânsito. O jogo, dirigido
principalmente aos motoristas de
ônibus, será aplicado em treinamentos que serão realizados em
salas de aula, nas empresas de
ônibus e em outros ambientes de
aprendizagem.
No congresso, que se encerra
no dia 25, serão debatidos temas
como Legislação de Trânsito,
Prevenção de Acidentes, Saúde
do Motorista, Mobilidade Urbana,
Novas Tecnologias Sustentáveis,
além de Fórum sobre o RioCard,
entre outras atrações.

No dia 24, o destaque será o
Prêmio Alberto Moreira, que premiará os melhores rodoviários do
Estado. O SETRANSDUC terá 18
representantes no Prêmio. Boa
sorte a todos vocês!
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SAFE: um importante aliado na guerra
contra os assaltos a ônibus
Em 2015, a Fetranspor lançou,
em parceria com o Disque-Denúncia, o SAFE - Sistema de Atendimento de Frota em Emergência, com o
objetivo de agilizar o trabalho de investigação e prevenção de assaltos
a ônibus no Rio de Janeiro.
Segundo a analista de Segurança da Fetranspor, Angélica
Tarcitano, atualmente, são 86 empresas de ônibus do Estado participando do SAFE e seis apenas

na base do Setransduc, representando em torno de 63% das associadas ao Sindicato.
A analista explica que, em função do SAFE, já foram realizadas
algumas prisões de assaltantes.
Com as informações disponibilizadas no sistema pelas empresas
são traçados os perfis das ações
criminosas e elaborados estudos
e análises sobre os locais com
maior incidência dos crimes. Des-

sa forma, o Estado tem acesso a
informações mais precisas e fiéis.
Para que o sistema possa alcançar resultados ainda melhores,
é preciso que as empresas participem mais ativamente, enviando
todas as informações relacionadas a assaltos. Só dessa forma
a Fetranspor e a polícia poderão
agir de modo mais efetivo no combate ao crime dentro dos ônibus
no Estado do Rio de Janeiro.

SETRANSDUC formará 2.230 motoristas Projeto Trânsito e
através do Curso Resolução 168 em 2016 Vida é abordado em
SIPAT

Até novembro de 2016, o
SETRANSDUC qualificou cerca
de 2.000 motoristas de transporte
coletivo no curso da Resolução
168. A expectativa é que até o mês
de dezembro esse número cresça
e alcance 2.225 condutores.
O Sindicato promove turmas
regulares e de atualização em
horários flexíveis com o objetivo
de atingir 100% do quadro de
motoristas de transporte coletivo
em Duque de Caxias e Magé.

O Curso da Resolução 168 é
obrigatório e tem como objetivo
atualizar os motoristas de ônibus
sobre as normas de trânsito e
aperfeiçoá-los ainda mais na
função. O SETRANSDUC mantém
um
constante
programa
de
qualificação profissional, dirigido
aos profissionais das empresas
associadas, a fim de a cada dia
mais oferecer um serviço de
transporte público de qualidade à
população.

Em outubro, a equipe do SETRANSDUC esteve nas empresas
Rio Ita e Rio Minho para promover
o Projeto Trânsito e Vida, durante
a Semana Interna de Prevenção a
Acidentes no Trabalho (SIPAT).
Na ocasião foram abordados
temas como cidadania e práticas
individuais que contribuem para
a segurança e a sociedade no geral. Cerca de 80 colaboradores da
Rio Ita participaram desta ação.
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