
Editorial

Para o SETRANSDUC, 2012 foi um ano para ser co-
memorado em grande estilo. Com um balanço altamen-
te positivo encerra o ano marcado pelas comemorações 
dos seus 50 anos (março de 2011 a março de 2012), com 
eventos como: a entrega do Troféu do Prêmio de Qua-
lidade Empresarial – 
PQES 1º CICLO, o 
Troféu SETRANS-
DUC de Qualidade 
no Desempenho Pro-
fissional – TSQDP 
2012, em sua edição 
mais emocionante, 
pelas justas home-
nagens feitas não 
somente aos rodovi-
ários, mas também 
aos patronos da En-
tidade no passado e 
no presente.

 No troféu TSQDP 
profissionais eleitos 
como melhores do 
ano em seis categorias diferenciadas, cuja responsabili-
dade maior é sem dúvida nenhuma representar a imensa 
classe de mais de 105 mil profissionais valorosos, e por 
isto mesmo, fomos ao Estadual durante o ETRANSPORT 
2012, com 22 profissionais premiados na Base Territorial 
de Duque de Caxias e Magé, para concorrer com os 293 
profissionais de todo o Estado e conquistamos quatro 
dos 18 prêmios possíveis.  

Projetos na área de responsabilidade social e ambien-
tal como Trânsito & Vida, a parceria com a Grande Rio 
Ambiental para a coleta e reciclagem do óleo de cozinha 
e com especial destaque as Semanas de Saúde e Sus-
tentabilidade, que em sua última edição de 2012,  reuniu 
uma rede de parceiros como a Real Net, Prima Vida, Gran-
de Rio Ambiental, Ronda Escolar da Guarda Municipal de 
Duque de Caxias, Defesa Civil – DC, FETRANSPOR - UCT 
e entretenimentos de animação e arte em caricatura, en-
caminham nossa trajetória traçando valores que definiti-
vamente se incorporam ao SETRANSDUC como marcas 

das suas ações para o desenvolvimento da qualidade e 
da excelência no segmento.

 Todo este trabalho do Sindicato foi coroado durante 
a 15ª edição do ETRANSPORT, pela conquista do PRÊ-
MIO DE MOBILIDADE URBANA-PMU 2012, na Categoria 

Relacionamento com 
o Cliente. O prêmio 
foi atribuído ao SE-
TRANSDUC pelo 
desenvolvimento do 
Projeto do Prêmio de 
Qualidade Empresa-
rial SETRANSDUC 
– PQES, e orgulho-
samente o comparti-
lhamos  com as seis 
empresas associa-
das,  que abriram as 
suas portas para res-
ponder as propostas 
de avaliação conti-
das no Projeto PQES 
e corajosamente 

responderam aos questionários de auto avaliação e pos-
teriormente receberam os avaliadores independentes, 
contratados para a constatação da sua avaliação. Foram 
parceiras em um trabalho pioneiro e tem, cada uma delas, 
uma fatia do Troféu PMU que hoje figura nas estantes do 
Sindicato e certamente contamos com a sua participação 
e das demais empresas desta base para o segundo Ciclo 
do PQES 2013/2014.

O ano que se encerra rende-se às comemorações por-
que soubemos plantar pelo trabalho, pela vontade perene 
de consolidar valores fundamentais para a conquista de 
um troféu ainda maior, o do reconhecimento e respeito a 
um segmento vital para a mobilidade na vida das pessoas 
e a geração de riquezas nas cidades deste País. Nossas 
promessas para o próximo ano não são de novos prêmios, 
mas sim de muito mais trabalho. Se os prêmios vierem, 
serão como os deste ano, a consolidação da nossa crença 
de que sempre se pode fazer mais e melhor. 

Feliz Natal e Prospero Ano Novo. 

2012: balanço positivo
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Retrospectiva 2012

JANEIRO
Assinatura do Convênio Ambiental entre o 

SETRANSDUC, Prefeitura de Duque de Caxias 
e Fetranspor

Em janeiro, o SETRANSDUC assinou, em parceria com a Prefeitu-

ra do município de Duque de Caxias e a FETRANSPOR o Convênio 

Ambiental de Cooperação Técnica. O objetivo do convênio, que terá 

a duração de quatro anos, é promover o desenvolvimento do setor de 

transporte de forma sustentável. Durante o evento, também foi doado 

pelo Sindicato um ônibus para o Programa Guarda Ambiental Mirim e 

Caravanas Ecológicas da Secretaria do Meio Ambiente, Agricultura e 

Abastecimento de Duque de Caxias. 

MARÇO
Semana de Saúde e 

Sustentabilidade 

Em março, o Sindicato realizou 

nos terminais rodoviários de Duque 

de Caxias atividades de prevenção 

ao mosquito Aedes Aegypti e diver-

sas ações de saúde envolvendo gi-

nástica laboral, massoterapia e exa-

me de vista. Além disso, distribuiu 

material informativo e levou uma 

personagem vestida de “mosquita” 

para tirar dúvidas sobre como pre-

venir a dengue. As atividades tive-

ram o apoio da Secretaria Estadual 

de Saúde, Sest/ Senat e Fetranspor. 

MAIO
SETRANSDUC realiza Prêmio de Qualidade 

Empresarial  

Cerca de 40 pessoas estavam presentes na solenidade de entre-

ga do Prêmio de Qualidade Empresarial SETRANSDUC (PQES). O 

evento aconteceu no dia 15 de maio, durante almoço realizado no 

restaurante LaStrada. As empresas associadas Auto Ônibus Vera 

Cruz, Auto Viação Jurema, Auto Viação Regina’s, Transporte e Tu-

rismo Machado,Transportes Fabio’s e Transturismo Rei-TREL foram 

certificadas no 1º ciclo que corresponde ao reconhecimento, por 

seus indicadores de qualidade entre os anos de 2010 e 2011. Para 

o ano de 2013, as empresas disputarão o 2º ciclo que se refere aos 

anos de 2011 e 2012, nas categorias Reconhecimento e Destaque e 

no 3º ciclo, que acontecerá em 2014, os indicados receberão a cer-

tificação do Sindicato nas categorias Reconhecimento, Destaque e 

Excelência no Desempenho nos anos de 2012 e 2013. 

JULHO
Troféu SETRANSDUC 

de Qualidade no De-
sempenho Profissional 
(TSQDP)  

Muita festa e alegria predomina-

ram entre os presentes no dia 24 de 

julho, no Salão de Festas Look, em 

Duque de Caxias. Tudo porque nes-

te dia o Sindicato comemorou o Dia 

dos Rodoviários, o Jubileu de Ouro 

e premiou todos os profissionais 

que se destacaram nas categorias 

de motorista, cobrador, manuten-

ção, administração, operacional 

e liderança. As categorias foram 

premiadas com terceiro, segundo 

e primeiro lugar.  Para os ganha-

dores do terceiro lugar, um cheque 

no valor de R$ 500, 00, o segundo 

com R$ 1.000,00, e o primeiro lu-

gar recebeu o prêmio no valor de 

R$ 2.000,00. Os destaques da cate-

goria Líder em Destaque ganharam 

notebooks. 
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SETEMBRO 
Sindicato promove diversas 

ações na Semana Nacional de 
Trânsito

Para celebrar a Semana Nacional de Trân-
sito, instituída pelo Código de Trânsito Brasi-
leiro (CTB) entre o dia 18 e 25 de setembro, 
o SETRANSDUC realizou várias atividades em 
favor da educação no trânsito. A primeira ini-
ciativa teve início no dia 17 de setembro, no 
Colégio Expressivo, no bairro da Vila da Pe-
nha. Através do projeto Trânsito & Vida, os 
alunos aprenderam três eixos indispensáveis 
para a segurança no trânsito: respeito, solida-
riedade e cooperação.

No dia 26 de setembro, para dar continui-
dade ao tema “Não exceda a velocidade, Pre-
serve a Vida”, o SETRANSDUC foi até a sede 
da Guarda Municipal de Caxias que apoiou 
a iniciativa do Sindicato e também participou 
das atividades realizadas juntos aos alunos. 
Os estudantes assistiram a vídeos educativos, 
realizaram apresentação de dança, recebe-
ram brindes e concorreram aos prêmios doa-
dos pelo Sindicato. 

OUTUBRO 
Prêmio Alberto Moreira e Mobilidade 

Urbana
Durante o 15º 

Etransport (Congresso 
Sobre Transporte de 
Passageiros) realizado 
no Riocentro, no dia 5 
de outubro, o Sindicato 
foi destaque na sole-
nidade de entrega do 
Prêmio Alberto Moreira, 
com a vitória dos colaboradores da Transturismo Rei (TREL). Na 
ocasião, a empresa foi contemplada nas categorias Administra-
ção, com o 1º lugar, conquistado por Eliane da Rosa Alves, e o 
3º, por Elaine Pereira Abreu; Operacional, com o 3º lugar, con-
quistado por Adeilton da Silva Lemos, e na Categoria Motorista, 
também no 3º lugar, com Alexandre Pereira de Andrade.

Já no dia 5 de outubro, na noite de encerramento do congres-
so, o SETRANSDUC conquistou o primeiro lugar pelo Prêmio 
Mobilidade Urbana, na Categoria Relacionamento com o Cliente, 
promovido pela Fetranspor. O Sindicato levou o troféu na catego-
ria Relacionamento com os Clientes, com o Prêmio de Qualidade 
Empresarial SETRANSDUC (PQES). O prêmio da FETRANSPOR 
tem como objetivo reconhecer as melhores práticas relacionadas 
às categorias Jornalismo, Educação e Cultura, Planejamento de 
Transportes e Tecnologia, Responsabilidade Socioambiental e 
Relacionamento com os Clientes, que contribuem para promover 
ou melhorar a sustentabilidade, o bem e/ou a qualidade de vida 
da população fluminense, no todo ou em parte.NOVEMBRO 

Sustentabilidade faz parte 
de terminal rodoviário

Agência de Cadastro de 
Gratuidades: em 2012, 
foram cerca de 80 mil 
atendimentos 

No ano de 2005, o Sindicato deu início ao 

Sistema de Bilhetagem Eletrônica no municí-

pio de Duque de Caxias. Em 2011, a Agência 

de Cadastro de Gratuidades (ACG) realizou 

106.883 atendimentos aos idosos, estudan-

tes e rodoviários. Já este ano até o mês de 

novembro aconteceram 81.421 atendimentos. 

A Agência de Gratuidades funciona em 

três endereços: Duque de Caxias, Magé e 

Guapimirim, das 8h às 17h, de segunda a sex-

ta, com exceção da última, que funciona na 

Secretaria de Assistência Social de Guapimi-

rim toda quarta-feira, das 9h às 16h. 

O SETRANSDUC, através da sua parceria com a empresa 
Grande Rio Reciclagem Ambiental, está mostrando que respon-
sabilidade sócio ambiental deve sim, fazer parte do segmento 
de transporte por ônibus. Segundo o supervisor dos Projetos 
Socioambientais da Grande Rio, Sergio Corrêa Cantalista, a 
iniciativa de recolher o óleo no Terminal Prefeito José Carlos 
Lacerda e com as empresas associadas, já acontece desde 24 
de setembro de 2010. 

De acordo com os dados cedidos pela empresa, no ano de 
2010 foram recolhidos 162 litros. No ano passado, 640 litros. Neste 
ano de 2012 já foram recolhidos 684 litros. Em sua totalidade o 
projeto já evitou que fossem despejados na natureza 1.497 litros 
de óleo de cozinha. Na última ação da Semana Saúde e Susten-
tabilidade, realizada no terminal durante os dias 27, 28 e 29 de 
novembro, a população e os rodoviários entregaram 11 litros que 
facilmente seriam descartados nas pias de suas casas e conse-
quentemente com fim no esgoto. O objetivo do Sindicato é colabo-
rar com o meio ambiente e proporcionar a consciência ecológica 
que certas atitudes têm impactos destruidores na natureza. 
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Com o objetivo de proporcionar 
atividades de prevenção à saúde, 
conscientização ambiental, educação 
no trânsito, entretenimento e orienta-
ções sobre como agir em situações de 
emergência o SETRANSDUC realizou, 
entre os dias 27, 28 e 29 de novembro, 
a segunda Semana Saúde e Susten-
tabilidade no Terminal Prefeito José 
Carlos Lacerda, em Duque de Caxias.

A iniciativa contou com a partici-
pação dos rodoviários e de pessoas 
que moram próximo ao Terminal, que 
aproveitaram os serviços oferecidos. 
No primeiro dia do evento, o Sindicato 
contou com a parceria do Sest Senat 
que realizou exame de vista, medição 
da pressão arterial e massagem. A em-
presa Grande Rio Reciclagem Ambien-
tal realizou exposição de reciclagem e 
levou o personagem Doutor Ambiente 
que transmitiu esclarecimentos sobre 
a coleta de óleo realizada no Terminal 
e informações de sustentabilidade. Já 
a Defesa Civil de Duque de Caxias fez 
a simulação de Primeiros Socorros e 
orientou sobre a prevenção de riscos. 
A Guarda Municipal de Caxias esteve 
presente nos três dias de evento. A 
cobradora da empresa Auto Ônibus 
Vera Cruz, Warly dos Santos Souza, 
56 anos, contou animada a sua par-
ticipação “São informações que esta-
mos recebendo e vamos passar para 
a nossa família”, disse.

No dia 28, quarta-feira, o Sindicato 
levou para o terminal animação com 
pintura corporal e bola mania, além da 
PrimaVida (Planos Odontológicos) que 

Terminal rodoviário recebe ações 
de responsabilidade social

Responsabilidade Social

transmitiu informações sobre higiene 
bucal e fez aplicação de flúor nas crian-
ças e adultos. No último dia do evento, 
dia 29, a REALNET ofereceu a popula-
ção serviços como: shiatsu,massagem 
facial, corte de cabelo,quick massa-
gem e maquiagem para o trabalho. 
Na quinta-feira, Marcelo Arnaut, repre-
sentante da Universidade Corporativa 
do Transporte (UCT) também levou ao 
“Lacerdão” informações sobre todos 
os programas e projetos da universi-
dade. Além disso, durante os dois dias, 
entre as atrações estava o caricaturis-
ta que o Sindicato levou, o mesmo fez 
grafite ao vivo nas camisas distribuídas 
para todos os participantes. 

Segundo o diretor do Sindicato dos 
Rodoviários de Duque de Caxias e 
Magé, Josivaldo Simões Dias, tudo que 
aproxima capital e trabalho é bom para 
todos. “Através da iniciativa foi possí-
vel passar orientação pessoal, profis-
sional e de saúde. Quando uma ação 

como essa é realizada mostra que tem 
alguém que se preocupa com eles. A 
iniciativa fez a diferença, mas tem que 
ser contínua” destacou.

No dia 29 de novembro, durante a 
Semana de Saúde e Sustentabilidade, 
o Sindicato surpreendeu mais uma vez 
com uma novidade no Terminal Prefeito 
José Carlos Lacerda. Neste dia foi inau-
gurado o jornal mural “Terminal de No-
tícias”, com a finalidade de informar os 
rodoviários e a população sobre vários 
assuntos. Com as seções Saúde; Cur-
sos & Cursos; Classificados; Vagas nas 
empresas associadas e Lazer, o novo 
mural será atualizado semanalmente.

SETRANSDUC inaugura jornal mural 


