
Editorial

Uma série de pes-

quisas tem demons-

trando a necessidade 

das empresas se em-

penharem nos cui-

dados com os seus 

profissionais, não 

somente com uma 

atenção burocrática, 

que se estabelece a 

partir dos contratos 

de trabalho, mas com 

o olhar voltado para 

o Ser Humano, como 

célula indivisível sim, 

mas, em uma rede de 

relacionamentos cuja razão profissional e a emoção in-

dividual estão diretamente relacionadas à trajetória que 

impacta na produtividade, ou seja, no resultado dese-

jado pela empresa. Cuidar do desenvolvimento, das 

oportunidades de carreira, da saúde e do engajamento 

social constrói a satisfação em uma via com resultado 

de mão dupla.

No SETRANSDUC, já ha algum tempo, os projetos 

tem se voltado para esta visão. Com o Projeto Trânsito 

& Vida, vislumbrávamos uma prestação de serviço de 

transporte humanizada, sustentável, em que a respon-

sabilidade entre empresas, os profissionais e Poder Pú-

blico se consolidem em respeito à vida. Outros proje-

tos valorizam a qualidade do desempenho profissional 

como o TSQDP – Troféu SETRANSDUC de Qualidade 

no Desempenho Profissional. E, em sintonia fina com os 

processos de gestão 

administrativa (pes-

soas), manutenção e 

operação para a pres-

tação dos serviços de 

transportes, o projeto 

do PQES – Premio de 

Qualidade Empresa-

rial SETRANSDUC, 

é um grande esforço 

para equalizarmos as 

áreas macro, setores 

menores e até mes-

mo o relacionamento 

com os fornecedores 

e outros prestadores 

de serviços para a construção de um transporte de 

qualidade.”

Precisamos das organizações num pacto recípro-

co, onde  “todos mesmo” devem realizar objetivos, in-

clusive sonhos, para sentirem-se felizes. As empresas 

precisam explorar todo o potencial de um profissional 

motivado, disposto a aplicar ao máximo a sua energia 

e dedicação, comprometendo-se a conquistar metas 

maiores e melhores. E somente quem está feliz e reco-

nhecido estabelece uma relação que vai muito além do 

vínculo de emprego. Estabelece o comprometimento 

da parceria fiel, produtiva e emocional.

Há uma nova história precisando ser construída no 

transporte. Atrair pessoas, recrutar profissionais, moti-

vando-os para a fidelização e comprometimento é uma 

rodovia de mão dupla. 

Realizações e comprometimento
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Campanha incentiva maior 
humanização no trânsito

Fique de Olho

Motivada por uma tragédia que 

abalou o Rio de Janeiro recentemen-

te, quando uma discussão entre um 

motorista de ônibus e um cliente pro-

vocou a morte de várias pessoas, o 

SETRANSDUC lançou a campanha 

“Não discuta”, orientando os moto-

ristas de ônibus das empresas asso-

ciadas a terem ainda 

mais calma e paciência 

no relacionamento com 

os clientes durante as 

viagens. Com o tema 

“Pense, Repense, Res-

pire e ...  Fale somente 

o necessário. Deixe a 

marca do amor na pis-

ta”, o SETRANSDUC 

espera conscientizar 

todos os motoristas e 

demais profissionais que lidam com o 

público a terem mais tolerância, paci-

ência e compreensão no trânsito. 

A fim de que a campanha tenha 

a maior abrangência possível, o SE-

TRANSDUC distribuiu cartazes pelas 

sedes das empresas associadas e 

dentro dos ônibus.

No dia 24 de março, o SE-

TRANSDUC participou, em 

parceria com a Fetranspor, 

da Ação Global Regional, 

realizada no CIEP Monteiro 

Lobato, no bairro de São Ju-

das Tadeu, em Duque de Ca-

xias. Durante o evento, foram 

oferecidos serviços como 

aplicação de flúor, medição 

de pressão arterial e IMC, 

orientações nutricionais, ati-

vidades de lazer, jogos interativos, in-

formações jurídicas, emissão de do-

cumentos diversos (RG, Certidão de 

Casamento etc.), orientações para 

cursos superiores, acesso a inter-

net, informações sobre dependência 

química e Operação Lei Seca, entre 

outros.

SETRANSDUC participa da Ação Global

Em parceria com a Fetranspor, o 

SETRANSDUC proporcionou aos visi-

tantes da ação serviços de cadastra-

mento do RioCard Idoso, orientações 

sobre os cursos de Motorista-Cida-

dão, Resolução 168 e outras ativida-

des realizadas pelo Sindicato. Os ido-

sos da região que ainda não tinham 

Vem aí a Semana de Saúde e 

Sustentabilidade do SETRANS-

DUC. O evento, que terá como 

tema A Essência da Vida, aconte-

cerá nos dias 24, 25 e 26 de abril, 

no Terminal José Carlos Lacerda 

(Lacerdão).

Semana de 
Saúde e 
Sustentabilidade

o RioCard aproveitaram a 

oportunidade para tirar o seu 

cartão e usufruir do serviço. 

“Foi ótima essa ideia. Não 

conseguia ir até lá e agora 

vou poder tirar meu primeiro 

cartão do idoso”, contou Ma-

ria José Guedes, de 67 anos. 

O morador José Inácio da 

Silva elogiou a comodidade 

proporcionada pela ação. “É 

um diferencial. “Acho impor-

tante, me sinto um cidadão agora. E 

o melhor que é perto da minha casa”, 

ressalta.  

No mesmo estande, a Transturis-

mo Rei (TREL) divulgou as vagas dis-

poníveis na empresa e disponibilizou 

fichas para preenchimento pelos inte-

ressados.
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No dia 8 de março, em 
homenagem ao Dia da 
Mulher, o SETRANSDUC 
distribuiu 1.800 rosas às 
mulheres que trabalham 
nas empresas associadas 
e todas aquelas que cir-
cularam pelos terminais 
Plínio Casado e Prefei-
to José Carlos Lacerda 
naquele dia e distribuiu 
também banners pelos 
terminais e nas empre-
sas. A ação, denomina-

Homenagem ao Dia da Mulher

No último dia 10 de abril, o SE-
TRANSDUC premiou, na sua sede, os 
vencedores do Concurso de Páscoa, 
realizado pelo Sindicato, e que teve 
como tema “A Páscoa para mim é...” O 
concurso foi dirigido aos funcionários 
das empresas associadas à entidade.

A frase vencedora foi de autoria de 
Sayonne Silva, da Transportes Ma-
chado. Sayonne destacou, com cria-
tividade e sabedoria, o significado de 
vida e renascimento da Páscoa. “Pás-
coa é ajudar mais gente a ser gente, 
é a vida que vence a morte, 
é renascimento, é uma nova 
chance de mostrar ao mundo 
o verdadeiro sentido da vida”. 
Ela revelou que decidiu partici-
par do concurso graças ao in-
centivo das colegas de trabalho 
do Departamento Pessoal. “Não 
esperava ganhar. Achei a ideia 
ótima. Ter ganho ajuda a levantar 
a nossa autoestima. Ficou todo 
mundo falando na empresa, me 
elogiando”, frisou, satisfeita.  

O segundo lugar ficou com 

SETRANSDUC premia vencedores 
do Concurso de Páscoa

Renata Aparecida Pereira Guima-
rães, também da Machado, que enal-
teceu a importância da humanidade 
e da solidariedade: “O renascimen-
to de Jesus é um renascer para 
os nossos corações. E desejo que 
as pessoas reflitam e encontrem o 
amor, felicidade, saúde, prosperida-
de, sabedoria e conhecimento. Que 
sejamos mais humanos e solidários 
uns com os outros”. No dia que re-
cebeu o prêmio, Renata falou da sua 
alegria com a conquista. “Participei 

pela empolgação do pessoal. Escrevi 
o que representava a páscoa para mim 
naquele dia. Nunca ganhei, nem parti-
cipei de nenhum concurso. Mas fiquei 
estimulada agora”, destacou.

Já a esperança por um mundo me-
lhor foi lembrada pela autora da frase 
que conquistou o terceiro lugar,  a auxi-
liar administrativa Daniele Miranda da 
Silva, da TREL: “A Páscoa para mim 
é amizade, humildade, união e amor 
entre todos em busca da PAZ e es-
perança por um mundo melhor. Viva 

Jesus!” Daniele revelou que fi-
cou empolgada para participar 
do Concurso de Páscoa depois 
que venceu o concurso da Re-
vista Indo e Vindo. “Achei muito 
interessante e quis participar. 
Adorei a iniciativa”, ressaltou.  

Os prêmios oferecidos pelo 
SETRANSDUC foram uma cesta 
de páscoa da Cacau Show (1º 
Lugar), um ovo de páscoa (2º 
Lugar) e uma caixa de bombons 
finos (3º lugar). Parabéns aos 
vencedores!

da de Transporte de Batom, 
emocionou as homenage-
adas.  Segundo a Auxiliar 
de Departamento Pessoal 
da Transturismo Rei (Trel), 
Luana Munhões, o gesto 
foi inesperado. “Fiquei sur-
presa ao receber a rosa, 
que tem tantos significados, 
como amor, dedicação e ca-
rinho. Para uma mulher, isso 
é muito importante, e tenho 
certeza que jamais vou me 
esquecer”, ressalta. 

Comemorações
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A Revista Indo & Vindo, da Fetranspor, promoveu 
concurso de poesias, que teve como tema “O futuro 
do transporte chegou”. Os participantes deveriam es-
crever versos e rimas relacionados ao assunto. 

A cerimônia de premiação ocorreu no dia 15 de 
março, na sede da Fetranspor, com a participação 
da gerente de Gestão de Pessoas do SETRANSDUC, 
Rosa Maria Maia. O primeiro colocado foi Tarcisio Fran-
cisco da Silva, da Viação Vera Cruz (Duque de Caxias), 
que ganhou um notebook (leia ao lado sua poesia). 

Já Andréa Leite Lourenço, também da Viação Vera 
Cruz, Carlos Alberto Bento de Souza e Isomar Escobar 
da Silva, ambos da Fábio’s e Marcelo Guimarães de 
Oliveira, da Reginas, ganharam um par de ingressos 
para a peça “A menina”. O colaborador da Fábio’s, 
José Gutemberg Fernandes Raulino, por sua vez, ga-
nhou um Kit com livro sobre os 100 anos do ônibus, 
caneta, pen drive, agenda e calendário Fetranspor. 

Os vencedores também participaram de um passeio 
pelos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro. 

Indo & Vindo premia colaboradores 
de associadas Poesia Vencedora

“Num passado muito distante, até dá para imaginar ... 
O homem montado num jegue saindo para trabalhar.
 Depois de mais algum tempo vejam só que grande invenção 
Um carro puxado por bois e lá estava o homem
Desenvolvendo um trabalhão.
E quando eu era menino? Você não vai acreditar!
Colocava plástico na roda da bicicleta, 
Para o som de um motor imitar.
No passado, o futuro se revela. 
Quem poderia imaginar?
Que daquele moleque levado e travesso
Um motorista cidadão eu iria me tornar. 
Essa profissão é responsa
Assim fala a nova geração
E eu, claro, cheio de orgulho no peito, 
Amo a minha profissão!
Ainda bem que “O futuro do transporte chegou”
Ônibus é a melhor opção
Oferece conforto e segurança
Para o rodoviário e a população
E enquanto rodoviário for, o meu melhor irei dar, 
Trabalharei com muita atenção e responsabilidade
Para que os passageiros possam em mim confiar”. 

O SETRANSDUC promo-
veu, em março, reunião com 
os profissionais de recursos 
humanos das empresas asso-
ciadas ao sindicato. 

A gerente de Gestão de Pes-
soas do SETRANSDUC, Rosa 
Maria Maia, destacou, no início 
do encontro, as ações promo-
vidas pelo sindicato e o resul-
tado das estratégias aplicadas durante 
o ano de 2012. Também informou a ne-
cessidade das empresas continuarem 
contribuindo para as boas práticas e 
avanços no setor, lembrando o Prêmio 
de Qualidade concedido pela Fetrans-
por ao SETRANSDUC no ano passado.

Boas práticas é tema de reunião do RH

Durante a reunião, a assistente de 
RH, Lília Arruda de Paulo, orientou as 
empresas sobre as ações que serão 
desenvolvidas este ano como as par-
cerias institucionais, as oficinas de 
trabalhos, o Projeto Trânsito & Vida, a 
Semana de Saúde e Sustentabilidade, 

além dos cursos oferecidos 
pelo sindicato. 

Os profissionais receberam 
pastas com orientações sobre 
todos os assuntos abordados 
na reunião e o Manual de Re-
gras do Prêmio de Qualidade 
Empresarial, que foi o assunto 
central da reunião. Todas as 
empresas foram parabeniza-

das pela participação nas ações do SE-
TRANSDUC e pelo empenho em prol 
das mudanças no setor. A pontuação 
de cada empresa no Prêmio foi entre-
gue em um relatório pela gerente Rosa 
Maria. Ao final, os participantes da reu-
nião ganharam lembranças de páscoa. 


