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Editorial

Pela preservação do direito
à gratuidade
As empresas de ônibus do Estado desemprego.
do Rio de Janeiro estão instalando em
Não bastassem essas dificuldades,
o número de pessoas que
sua frota a biometria facial
viajam gratuitamente nos
(saiba mais sobre o asônibus sem ter direito ao
sunto na matéria especial
benefício ainda é muito
da página 3). A iniciativa
grande, o que impacta dié mais uma ação do setor
retamente no equilíbrio fipara inibir a fraude no uso
nanceiro das empresas.
do RioCard Gratuidade.
Portanto, a biometria
Todos sabem o momento
não deve ser vista como
delicado que a economia
uma tecnologia implantabrasileira
atravessa.
da para dificultar o acesso
Esse cenário difícil não é
nos ônibus dos beneficidiferente nas empresas de
ônibus, que sofreram com
ários da gratuidade e dos
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usuários do Bilhete Único
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passageiros, provocada,
principalmente, pelo aumento do de inibir os fraudadores do benefício.
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Vem aí o Projeto
Transportando
Educação e
Cultura
O SETRANSDUC e demais sindicatos da Região
Metropolitana do Rio de
Janeiro associados à FETRANSPOR vão participar
do Projeto Transportando
Educação e Cultura, que
está sendo implantado pela
organização.
O objetivo do Projeto é
levar estudantes de escolas
públicas, do 3º ano do Ensino Fundamental até o 3º
ano do Ensino Médio, para
conhecer espaços culturais
na cidade do Rio de Janeiro, acelerando a educação
e produzindo conhecimento.
A FETRANSPOR será
responsável pelo transporte dos alunos e pela visita
aos locais. Está prevista
também visita ao BRT, a fim
de apresentar essa modalidade de transporte aos estudantes.
A cada semana do mês,
alunos de quatro escolas
da área de atuação de cada
Sindicato participarão do
Projeto. Durante as visitas,
o SETRANSDUC fará também a divulgação do seu
Projeto Trânsito & Vida, que
busca a conscientização da
sociedade sobre a importância da prática de cidadania e do respeito às normas
de trânsito.

Biometria facial:
nova tecnologia pretende reduzir
as fraudes no transporte

O sistema de reconhecimento através da biometria facial é
rápido, seguro e já está sendo
adotado por várias empresas
de transporte no Rio de Janeiro. Seu principal objetivo é reduzir a fraude na utilização do
RioCard Gratuidade e do Bilhete Único Intermunicipal e,
assim, assegurar o direito ao
benefício aos verdadeiros proprietários dos cartões.
A biometria facial funciona
através de câmeras instaladas
nos validadores de bilhetes que
irão capturar imagens sucessivas do rosto do usuário por
meio das medidas de pontos
específicos. Assim, se algum

usuário tentar utilizar o cartão
de outra pessoa, o sistema registrará o fato na mesma hora
e, embora não seja impedido
de viajar, o usuário do cartão
será convocado a explicar a divergência entre as imagens.
A tecnologia do reconhecimento facial já existe em alguns estados como São Paulo,
Pará e Ceará. Vale lembrar que
utilizar o RioCard de outra pessoa é considerado crime contra
a economia popular. Dessa forma, além de estar fraudando o
sistema de transporte quem utiliza o cartão de outras pessoas
prejudica aqueles que realmente têm direito ao benefício.
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Medalha de Honra ao Mérito da NTU
Presidente e ex-presidente do
SETRANSDUC são indicados
O presidente do SETRANSDUC, José Carlos Cardoso Machado, e o ex-presidente Inocêncio Rodrigues Mendes, in

memorian, estão entre os indicados à Medalha de Honra ao Mérito da NTU, entregue todos os
anos pela instituição às persona-

lidades que mais se destacaram
no setor.
A entrega da medalha acontecerá em agosto, em São Paulo.

Trânsito &Vida promove oficinas na
TREL
Em fevereiro a TREL recebeu
a equipe do projeto Trânsito e
Vida para a realização de oficinas no auditório da empresa. Na
ocasião, 110 motoristas participaram da ação ministrada pela
consultora pedagógica e especialista em trânsito, Gorete Pereira, que abordou temas como
conduta adequada ao trânsito,
minimização de acidentes, ci-

dadania e respeito. O diretor da
empresa, Marcio José Alves Lavouras, esteve presente no evento.
As oficinas devem acontecer
ao longo do ano de 2017 em todas as empresas associadas
ao SETRANSDUC. O objetivo é
conscientizar os motoristas sobre a importância da condução
responsável.

SETRANSDUC dá inicio as
Turmas de Resolução 168 em
março
As turmas do Curso da Resolução 168 tiveram início na segunda quinzena de março. As
aulas estão sendo realizadas em
horários variados, de segunda a
sexta em dois turnos (manhã e
tarde), e nos finais de semana
em período integral. O curso tem
o investimento de R$ 100,00 para
turmas regulares e R$ 70,00 para
atualização.

Os interessados em participar já podem encaminhar cópias
dos documentos de CNH, carteira de trabalho e comprovante de
residência para a unidade ACG
SETRANSDUC, localizada no seguinte endereço: Rua General
Mitre, 228, Jd. 25 de agosto – Duque de Caxias. Para mais informações entre em contato através
do telefone 2671 – 0521.
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Mais serviços para o trabalhador

Unidade do SEST SENAT de Duque de Caxias
será inaugurada este ano

Atender cada vez mais pessoas, oferecer capacitação profissional, oportunidades de emprego, lazer, cultura e apoio à saúde
do trabalhador: essas e outras
iniciativas fazem parte do Serviço Social do Transporte (SEST)
e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT).
Em meados deste ano, uma nova
unidade será inaugurada em Duque de Caxias trazendo benefícios
para a região e outros municípios.
De acordo com o diretor do
Sest/Senat de Duque de Caxias,

Jorge Cezar de Abreu, um dos
destaques dessa unidade é sua
infraestrutura
autossustentável.
“Esta unidade foi concebida a
partir de um projeto padronizado
que contempla as mais modernas técnicas de construção, com
preocupações prioritárias como
acessibilidade e isolamento térmico, reduzindo o consumo de energia e propiciando maior conforto,
aplicando conceitos de autosustentabilidade”, explicou.
Com uma infraestrutura com
cerca de 45 MIL m², a unidade

disponibilizará 13 salas de treinamento, duas salas de informática,
uma oficina pedagógica, um simulador de direção e um consultório
dentário. Oferecerá também atendimento nas áreas de Psicologia,
Nutrição e Fisioterapia.
O foco do SEST SENAT são os
cursos de capacitação profissional voltados, principalmente, às
necessidades das empresas de
transporte e seus colaboradores.
O espaço contemplará diversas
especialidades que vão desde
cursos livres de formação inicial
continuada como: Abastecedor de
Veículos de Empresas de Transporte (Frentista), Afretamento
Marítimo, Agente de Aeroporto,
Ajudante de Carga e Descarga
de Mercadorias, Análise e Leitura
de Disco Diagrama de Tacógrafo,
além de cursos regulamentados
pelas instituições Contran, MTE,
ANAC, cursos técnicos de nível
médio e ainda diversos cursos na
modalidade à distância.

As atividades de lazer também são destaque
na unidade
No SEST SENAT, os profissionais
do segmento de transportes poderão usufruir de diversas opções de
lazer, entre elas o espaço multiuso,

composto de um moderno ginásio
poliesportivo com medidas oficiais
para a prática de todos os esportes
de quadra. Haverá ainda atividades

culturais, festas comemorativas do
calendário nacional e outras iniciativas que serão desenvolvidas no
decorrer de 2017.
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