
Editorial

O SETRANSDUC ao longo dos anos tem-se devotado 
a uma política de qualidade na gestão de pessoas e ser-
viços que entende a responsabilidade social do desen-
volvimento como uma ação continuada no atendimento 
aos seus clientes, empresas e em sua extensão o cliente 
final do transporte e, nesta filosofia, a gestão antecede e 
precede a venda de serviços. 

Por esta política de ações cidadãs fomentamos a ideia 
de que cada uma das nossas filiadas esteja comprometi-
da com o valor humano, pois trabalhamos para Pessoas. 
Mesmo quando é preciso reformular conceitos e propó-
sitos, redefinindo as características do sistema e o que 
fazermos para o enfrentamento das necessidades de mu-
dança, procuramos não perder o foco e o viés da quali-
dade na elaboração de Projetos como Trânsito & Vida, as 
Semanas de Saúde e Sustentabilidade, a participação em 
parcerias como o Projeto Economizar e a reciclagem de 
óleo comestível com a empresa Grande Rio Ambiental. 

Não nos deixamos esquecer os esforços em apri-
moramento dos nossos colaboradores, com os vários 
programas em parceria com a Universidade Corporativa 
do Transporte – UCT, dentre ele o Programa Motorista 
Cidadão, o desenvolvimento de lideranças e o creden-
ciamento para junto com o SEST/SENAT ofertarmos a 
realização dos Cursos da Resolução 168, de forma mais 
próxima e confortável aos profissionais Motoristas. Va-
lorizar e premiar os profissionais e as nossas empre-
sas pelo seu melhor desempenho e pela qualidade na 

prestação dos serviços, tem sido o caminho encontrado 
pelo SETRANSDUC, através do Troféu SETRANSDUC 
de qualidade no Desempenho Profissional – TSQDP e 
o Prêmio SETRANSDUC de Qualidade Empresarial – 
PQES, para reconhecer os esforços individuais e empre-
sariais na busca da excelência dos serviços de Trans-
porte Coletivo de Passageiros.

A postura de Entidade Cidadã é fundamental e neces-
sita estar integrada a um processo de desenvolvimento 
intrínseco ao segmento de transporte que validarão os 
nossos produtos, serviços e os resultados obtidos, sem-
pre em sintonia com um padrão de desenvolvimento 
econômico e social justo, capaz de sustentar a longevi-
dade do nosso negócio.

Assim, alinhamos a nossa missão para defender o 
exercício da atividade de transporte coletivo de passa-
geiros, como forma regular de Direito dos transportado-
res e de proteção aos clientes do transporte, respeitan-
do norteadores de promoção e coordenação de ações 
facilitadoras para o desenvolvimento e aprimoramento 
contínuo das pessoas além do estudo de novas solu-
ções e tecnologias, disponibilizando-as para que empre-
sas do segmento de transporte de passageiros possam 
utilizá-las como referenciais nos padrões da prestação 
dos serviços, estimulando, ainda, o comportamento éti-
co e o comprometimento das associadas com a essen-
cialidade do gênero dos serviços prestados aos clientes 
e colaboradores.

As pessoas acima de tudo
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Consultório Volante já atendeu a 905 profissionais 
de seis empresas associadas ao SETRANSDUC

Responsabilidade Social

Seis empresas associadas ao SE-

TRANSDUC já receberam a visita do 

Consultório Volante da Fetranspor: 

TREL, Auto Viação Jurema, Limousi-

ne Carioca, Santo Antônio, Reginas 

e Viação Vera Cruz, beneficiando 

cerca de 905 profissionais. Através 

do Consultório, os funcionários das 

empresas têm acesso a atendimento 

médico gratuito nas especialidades 

de oftalmologia, clínico geral e nutri-

cionista.

O Consultório Volante faz parte 

de um projeto da FETRANSPOR que 

objetiva o bem estar e a melhoria da 

qualidade de vida dos profissionais do 

setor. Como o atendimento acontece 

nas próprias sedes das empresas, o 

serviço proporciona também maior 

comodidade aos trabalhadores, que 

não precisam se deslocar até clínicas 

e hospitais para serem atendidos. 

O técnico em Segurança do Traba-

lho da Auto Viação Jurema aproveitou 

a passagem do Consultório pela em-

presa para realizar atendimento mé-

dico. 

“Em meio a grande correria da 

nossa rotina, muitas vezes se torna di-

fícil pensar até mesmo em cuidar da 

saúde. Com essa iniciativa, a ida ao 

médico fica muito mais fácil, pois vem 

até a garagem, que é o local em que 

A Fetranspor promoveu, no dia 

6 de junho, na Bolsa de Valores do 

Rio, o Fórum de Responsabilidade 

Social, que teve como tema “De-

safio da Sustentabilidade: como 

gerar valor para o negócio e para 

a sociedade?” O administrador de 

empresas, Cid Alledi, e a mestre 

em administração e sócia-diretora 

da Consultoria Paes, Alda Marina 

Campos, foram os palestrantes do 

Fórum.

Setransduc participa de fórum 
sobre Responsabilidade Social

teremos que passar pelo menos uma 

vez no dia. Isso nos ajuda até a pen-

sar mais em nós mesmos, pois com a 

saúde debilitada, não se faz um bom 

trabalho”, destacou. 

A gerente de Recursos Huma-

nos e Projetos Sociais, Rosa Maria 

Maia, representou o SETRANS-

DUC. A FETRANSPOR apresen-

tou um vídeo sobre os projetos de 

responsabilidade social desenvol-

vidos por empresas e sindicatos 

do setor, entre eles o “Trânsito e 

Vida”, realizado pelo SETRANS-

DUC e que já beneficiou cerca de 

50 mil alunos de escolas da região 

de Duque de Caxias e Magé.

Confira as próximas 
datas de atendimento do 
consultório: 

Transporte Fábio’s Ltda
de 1º/07 a 09/07

Auto Ônibus Vera Cruz Ltda
de 10/07 a 18/07

Viação União Ltda
de 19/07 a 29/07

Transporte e Turismo Ma-
chado Ltda
de 30/07 a 05/08

Expresso Mangaratiba Ltda
de 6/08 a 14 /08

Atendimento na Jurema
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Em abril, o SETRANSDUC reali-

zou mais uma edição da Semana de 

Saúde e Sustentabilidade, voltada 

para os rodoviários e seus familiares. 

Em parceria com empresas e institui-

ções, diversos serviços foram ofere-

cidos no Terminal Rodoviário Prefeito 

José Carlos Lacerda, o Lacerdão, si-

tuado em Duque de Caxias. 

Com o apoio da Fetranspor, o 

Consultório Volante atendeu 62 ro-

doviários, que usufruíram de servi-

ços de nutricionista, oftalmologista 

e clínicos geral. Orientações sobre 

isenção de documentos, como obter 

desconto em faculdades, balcão de 

empregos, entre outras informações 

sociais foram o foco da tenda do Ins-

tituto de Apoio à Comunidade, que 

atuou nos três dias com uma média 

de 200 atendimentos. 

Já a Defesa Civil contribuiu com 

orientações sobre prevenção de ca-

tástrofes e riscos ambientais e do-

mésticos, e como se precaver da 

proliferação do mosquito transmissor 

da Dengue. A tenda do SEST/SENAT 

ofereceu serviços de alongamento, 

massoterapia, fisioterapia, shiatsu e 

aferições de Índice de Massa Corpo-

ral (IMC), Pressão Arterial, Glicemia 

e Colesterol, que estenderam o aten-

dimento aos moradores da região e 

aos interessados, totalizando cerca 

de 600 pessoas atendidas.

A semana foi considerada um 

sucesso por todos os participantes, 

que elogiaram a iniciativa e ressalta-

ram a importância da preocupação 

com a saúde dos rodoviários. O di-

retor do Sindicato dos Trabalhadores 

em Transportes Rodoviários de Car-

gas e Passageiros de Duque de Ca-

xias e Magé e motorista da empresa 

Santo Antônio, Ronaldo Lima, tam-

Semana Saúde e Sustentabilidade foi um sucesso 

bém elogiou a iniciativa: “é essencial 

essa contribuição e valorização para 

a saúde de nós, rodoviários. A Sema-

na foi ótima e de qualidade”, ressal-

ta o motorista que está 26 anos no 

setor. 

Confira também depoimentos de 

outros profissionais que participaram 

da Semana e puderam conferir seus 

benefícios: 
 

Paulo Roberto Lopes, motorista 

da Jurema

“O grande diferencial é acessibili-

dade dos serviços, já que não temos 

tempo para ir ao médico. Isso signi-

fica que estão preocupados com a 

nossa saúde.”
 

Márcia Monteiro, cobradora da 

União

“Gostei muito de tudo que nos foi 

oferecido, desde o atendimento gen-

til e atencioso até os equipamentos 

utilizados. É bom ser atendida por 

pessoas que têm amor pela profis-

são”.

Eudiney Carvalho, despachante 

da Trel

“A gente não tem tempo e aca-

ba relaxando por conta disso. Com 

atendimento tão perto do trabalho 

fica impossível inventar qualquer 

desculpa”. 

Luiz de Souza, cobradora da 

Machado

“Essa semana incentiva aos rodo-

viários a ficarem atentos com a saú-

de e o nosso bem estar.” 

Altoelbio de Souza, motorista 

da Regina’s

“Rodoviário merece esse tipo de 

serviço. É ótimo saber que as empre-

sas se preocupam conosco. Isso va-

loriza a classe”. 

Adriana da Silva, cobradora da 

Fabio’s

“Primeira vez que eu vejo uma se-

mana como esta. É importante ir ao 

médico. Só consigo nas férias. Nem 

acredito que estão proporcionando 

isso para nós. É maravilhoso”. 

Marcelo Alves, coordenador do 

SEST/SENAT

“Nosso público alvo é o rodoviá-

rio. Queremos proporcionar saúde e 

qualidade para eles. É um trabalho 

de formiguinha, mas aos poucos ire-

mos atingir o objetivo, que é valorizar 

a cada dia mais os nossos trabalha-

dores”. 

Eventos
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Jurema: 56 anos
No último dia 31 de maio, a Auto Viação 

Jurema completou 56 anos. A empresa é 

responsável pela operação de linhas que 

ligam o município de Duque de Caxias ao 

Rio de Janeiro. 

Parabéns a nossas associadas
Comemorações

No período de 12 a 14 de junho, 

Duque de Caxias esteve em festa. 

Fiéis comemoraram o dia de um dos 

santos mais populares da igreja cató-

lica e também o padroeiro da cidade, 

mais conhecido como santo casa-

menteiro. Além das missas ministra-

das pela Catedral de Santo Antônio e 

a tradicional quermesse no pátio da 

igreja, este ano foram realizados fes-

tivais gastronômico e literário no en-

torno da paróquia.

O Centro Cultural Oscar Niemeyer, 

que abriga o Teatro Raul Cortez e a 

Biblioteca Municipal Leonel de Moura 

Brizola, se transformaram em espaço 

dedicado à arte, literatura e gastrono-

mia. O festival gastronômico reuniu 

nove restaurantes, dentre eles Toca 

do Pepé, Mussarela, Rei do Bacalhau, 

Festa de Santo Antonio, em Duque 
de Caxias, trouxe novidades

Barganha, Edinho do Caranguejo, 

Dona Elza, Acarajé da Feira, Biju da 

Feira e Comidinha da Beth. Além de 

poder experimentar os principais pra-

tos, o público teve aulas de culinária 

com três chefs de renome internacio-

nal. Além das aulas, foi possível expe-

rimentar as iguarias do chef a preços 

populares. No espaço dedicado a lite-

ratura, o cartunista Ziraldo participou 

de uma noite de autógrafos e lança-

mento de livros. 

Reginas: 48 anos
No último dia 7 de junho a Auto Viação Reginas completou 48 

anos. A empresa opera linhas nos municípios de Duque de Caxias, 

Belford Roxo, São João de Meriti, Magé, Guapimirim, Cachoeiras 

de Macacu e Rio de Janeiro. Para comemorar a data, a empresa 

distribuiu para todos os colaboradores um lanche especial.


