
Editorial

Uma nova etapa do nosso processo de capacitação 
das pessoas no segmento de mobilidade humana foi 
realizada pelo SETRANSDUC através das Oficinas de 
Multiplicadores em Educação e Segurança no Trânsito, 
ação do Projeto Trânsito & Vida. Durante os meses de 
agosto e setembro de 2013, profissionais das empresas 
de transporte coletivo de passageiros participaram das 
Oficinas. São Instrutores dos Cursos para Motoristas, 
Fiscais, Gerentes de Operação de transporte, Psicólo-
gas gestoras de Recursos Humanos, Técnicos de Segu-
rança do Trabalho e profissionais da área de manuten-
ção de veículos. Todos eles, responsáveis pelo preparo 
operacional, etapas que permitem colocar em operação, 
nas ruas, veículos limpos em condições mecânicas se-
guras e conduzidos por pessoas – motoristas, que tam-
bém precisam reunir condições de saúde física, mental 
e pessoal para a execução do seu trabalho com o foco 
no comportamento seguro, habilidade profissional, cor-
tesia, gentileza e conhecimento de condições adversas 
da sua realização em todos os aspectos.

O programa das Oficinas Trânsito & Vida é desenvol-
vido em uma de suas vertentes, considerando a neces-
sidade fundamental do conhecimento sobre a dinâmica 
do trânsito, como cenário onde realizamos a missão de 
transportar e a história da mobilidade humana, para que 
os gestores se coloquem como facilitadores no proces-
so de orientação dos profissionais – motoristas, na pon-
ta final da sua realização que é a operação.

Como patrono do Projeto Trânsito & Vida, o SE-
TRANSDUC contou com a cooperação de profissionais 
como o Major Marco Andrade – Coord. Da Operação 
Lei Seca no RJ, juntamente com a equipe das ações 
educativas; Fernando Moreira - Medico/ Advogado, es-
pecialista em Medicina de Trânsito, autor de diversos 
trabalhos na área de Prevenção de Acidente de Trânsi-

to e ainda, Consultor da Fetranspor; Fernando Pedrosa 
– Jornalista, especialista em Marketing e Propaganda 
e Campanhas Educativas para a segurança no Trânsi-
to, além de Coordenador do Curso de Pós Graduação 
em gestão de Trânsito e Transporte do ICETRAN/ Uni. 
Estácio de Sá; Dr. Antônio Sérgio Damasceno – Advo-
gado, especialista em Legislação de Trânsito e Gestão 
de Trânsito e Transporte e  Presidente do CETRAN-RJ 
(Conselho Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro), 
somando com a equipe do Projeto: Maria Goretti de 
Araújo Pereira – Pedagoga, especialista em Gestão do 
Trânsito e Transporte, em cooperação do DETRO com 
o SETRANSDUC; Lilia Arruda de Paulo – Pedagoga, 
especializada em Pedagogia Empresarial, responsável 
pela área de curso para Motoristas/SETRANSDUC e 
Rosa Maria Maia – Advogada, especialista em Gestão 
de Trânsito e Transportes e Gestão de Pessoas/ SE-
TRANSDUC.

Todos estes profissionais estiveram durante 50 horas 
imbuídos da missão de contribuir para multiplicar conhe-
cimentos sobre um trânsito mais seguro e humanizado, 
porque acreditamos que somente através  da formação 
de uma rede de disseminação destes conhecimentos 
e ações poderemos atingir a meta da mobilidade com 
qualidade apoiada no trinômio: respeito pela vida + ati-
tudes seguras = humanização do trânsito.

O desdobramento das Oficinas terá como resultados 
subprojetos elaborados pelos participantes com o tema 
segurança, abordando três focos comportamentais: 
Na operação, manutenção e conduta profissional. Eles 
agregarão valores da visão técnica e legal, para a elabo-
ração dos cadernos de Boas Práticas – Recomendações 
e Atividades, fechando o ano como contribuição do SE-
TRANSDUC / Trânsito & Vida para a Década Mundial de 
Ações em prol da Segurança no Trânsito / ONU.

Trânsito & Vida:
A contribuição do SETRANSDUC para 
um trânsito mais seguro
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Projeto Trânsito e Vida comemora o 
sucesso das oficinas de multiplicadores

Trânsito e Vida

Durante o período de agosto a 

setembro o SETRANSDUC promo-

veu oficinas de multiplicadores do 

projeto Trânsito e Vida, que tiveram 

a participação de cerca de 20 pro-

fissionais das empresas associa-

das ao sindicato e também servido-

res da Guarda Municipal de Duque 

de Caxias.

Esses encontros foram enriqueci-

dos com dinâmicas, discussões e pa-

lestras com o intuito de trocar conheci-

mentos sobre educação e segurança 

no trânsito de forma interativa, visando 

à redução de acidentes.

O projeto proporcionou a visita 

de vários especialistas em trânsito, 

que apresentaram projetos em prol 

da educação no trânsito. O coorde-

nador da Lei Seca no Estado  do  Rio 

de Janeiro, Major Marco Andrade, 

o assessor médico da Fetranspor, 

Fernando Moreira, o presidente  do 

Conselho Estadual de Trânsito – 

CETRAN, Antonio Damasceno, e o  

jornalista Fernando Pedrosa – publi-

citário, jornalista e membro da Câ-

mara Temática de Educação para o 

Trânsito e Cidadania do CONTRAN, 

apresentaram palestras, junto com 

a gerente de Gestão de Pessoas do 

SETRANSDUC, Rosa Maria Maia, e 

da pedagoga Lília Arruda e a peda-

goga do DETRO, Maria Goretti de 

Araújo Pereira.

Leila Danusa, psicóloga da 

Transportes Fabios, está no setor 

de transporte há mais de 10 anos e 

mesmo com tanto tempo de experi-

ência diz  que há muito a aprender 

com as oficinas. “Quando fiquei sa-

bendo das oficinas não tive dúvida 

de que seria interessante participar. 

Mesmo com tanto tempo de experi-

ência na área de transportes ainda 

há muito o que aprender e atualizar. 

É muito bom ter um espaço para en-

contro de funcionários de outras em-

presas do mesmo setor assim como 

especialistas da área. Essa junção 

de ideias garante um ótimo resulta-

do. O que mais me chamou a aten-

ção foi a maneira dinâmica como 

todos os especialistas trataram um 

assunto tão teórico que é a mobili-

dade. Daqui levo muitos amigos e 

novas ideias que quero incorporar 

no meu dia a dia de trabalho”.

Desde a sua implementação até 

hoje o projeto já alcançou cerca de 50 

mil alunos. Essa foi a ação que mar-

cou a participação do SETRANSDUC 

na Semana Nacional de Trânsito. Es-
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tas oficinas serão o ponto de partida 

para outras ações, como o Caderno 

de Boas Práticas, que será lançado 

em breve plo SETRANSDUC.

O que eles disseram

Dr. Fernando Moreira, as-

sessor médico da Fetranspor:

“Acho a iniciativa do SE-

TRANSDUC de desenvolver o 

Projeto Trânsito & Vida muito 

inovadora. Tem muitos frutos a 

oferecer ao sistema porque é 

dessa possibilidade de diálo-

go, de compartilharmos novos 

saberes que poderemos trazer 

melhorias e mais desenvolvi-

mento para as empresas do 

segmento. Acredito muito no 

trabalho dos multiplicadores. 

Essa mensagem pode chegar 

às empresas. E quanto mais 

usarem mais resultados serão 

colhidos”.

Fernando Pedrosa, jornalista:

“A Austrália é exemplo de 

campanhas educativas de trân-

sito bem sucedidas. Aqui, o que 

pretendemos vender com essas 

campanhas são atitudes e com-

portamentos adequados, de ma-

neira que o trânsito fique mais 

tranquilo”.

Antonio Damasceno, presi-

dente do CETRAN:

“É muito importante essa ini-

ciativa de trazer a discussão sobre 

o Código de Trânsito Brasileiro. 

Muito se falou sobre o CTB, muito 

se discutiu sobre o trânsito, mas 

pouco se conhece sobre o Códi-

go. Por isso esse trabalho precisa 

ser feito junto à população”.

Major Marco Andrade, 

coordenador da Lei Seca no Estado do Rio de Janeiro:

“O Rio de Janeiro foi pioneiro na implantação da Operação Lei Seca, 

em março de 2010, e já recebemos a visita de cerca de 18 estados 

interessados nesse modelo. O objetivo do Estado foi frear o crescente 

número de acidentes de trânsito. E deu certo. Estamos fazendo ajustes 

para as coisas perseverarem. Quem sai ganhando somos todos nós”.
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Consultório Volante
Projeto da Fetranspor é elogiado por rodoviários 
das empresas associadas

Serviço

O Consultório Volante da FETRANS-

POR atendeu a cerca de 1.708 funcioná-

rios das 11 empresas associadas ao SE-

TRANSDUC. Durante os meses de abril 

a agosto o Consultório Volante esteve 

em todas as sedes das empresas ofe-

recendo atendimento médico gratuito 

aos funcionários, nas especialidades de 

Oftalmologia, Clínica Geral e Nutrição. 

Além dos serviços médicos, o 

evento propiciou visitas de outros pro-

fissionais que têm a preocupação com 

o bem estar e a qualidade de vida, tais 

como fisioterapeutas do SEST/ SENAT 

e chefes de cozinha que trabalham 

com alimentos reaproveitados. 

O Consultório Volante é um proje-

to da FETRANSPOR que, em parceria 

com os sindicatos filiados, como o 

SETRANSDUC, objetiva o bem estar 

e a melhoria da qualidade de vida dos 

O SETRANSDUC parabeniza a 

UCT (Universidade Corporativa do 

Transporte) que no mês de se-

tembro completou cinco anos 

de atuação. Durante a come-

moração, a entidade rece-

beu profissionais de dentro 

e fora do setor e da área de 

educação corporativa para 

compartilhar sua história, 

projetos, conquistas e de-

safios. No final das palestras 

foram sorteados brindes para 

os participantes e todos foram 

convidados a “cantar parabéns” 

comemorando os cinco anos da Uni-

UCT comemora o 5º aniversário em grande estilo

Aniversário

profissionais do setor de transporte 

da cidade de Duque de Caxias e mu-

nicípios vizinhos

versidade. Quem não assistiu pesso-

almente pôde assistir a um resumo 

do que foi abordado nos dois dias 

de palestra no Canal Educação.

A UCT é uma instituição 

voltada à educação e à 

melhor qualificação pro-

fissional das pessoas no 

segmento de transportes 

e afins. Criada pela FE-

TRANSPOR, a Universidade 

tem como um de seus prin-

cípios básicos operar em par-

ceria com todos os Sindicatos 

das Empresas de Transportes de 

Passageiros.
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Cerca de 350 alunos do 
Ensino Médio da rede de 
educação pública de Duque 
de Caxias estiveram presen-
tea no Teatro Raul Cortez, 
no dia 14 de outubro, para 
assistir a uma apresentação 
da Orquestra Maré do Ama-
nhã. A iniciativa é parte do 
Projeto “Mobilidade Sonora: 
Um ensaio de Cidadania”, 
desenvolvido pela Fetrans-
por e que contou com o apoio do SE-
TRANSDUC.

A Orquestra Maré do Amanhã, re-
gida pelo maestro Carlos Prazeres, é 
formada por jovens oriundos de pro-
jetos sociais, e tem como principal 
objetivo incentivar a profissionalização 
e a busca para um futuro melhor des-
tes jovens. Durante o espetáculo, os 
integrantes da Orquestra fizeram uma 
viagem na história da música clássica 
passando por ícones do gênero. A pla-
teia atenta se emocionou com a execu-
ção das mais lindas composições inter-
nacionais e nacionais e conheceu um 
pouco mais sobre seus autores, como: 
Sebastian Bach, Mozart e Vila Lobos.

Muitas crianças estavam pisando 
em um teatro pela primeira vez.  Mi-
guel de Oliveira, de 12 anos, aluno do 
Colégio Guadalajara, ficou atento a 
cada detalhe da apresentação: “Fiquei 
muito feliz em poder assistir à orques-
tra. Gostaria de ter a oportunidade de 
aprender a tocar baixo porque foi o ins-
trumento que mais gostei. Tomara que 
tenha outra oportunidade de participar 
de um dia como esse. Amei quando to-
caram a música “Garota de Ipanema”. 
Foi emocionante”.

Os professores que acompanha-
vam as crianças se sentiram presente-
ados quando a última música foi dedi-

Mobilidade Sonora se apresenta para alunos 
de escolas de Duque de Caxias

Responsabilidade Social

cada ao dia do professor.  Alex Moura, 
que leciona Matemática também no 
colégio Guadalajara, vibrou ao ver 
que seus alunos puderam ter acesso 
a uma atividade que muitas das vezes 
parece um pouco distante: “Essa ini-
ciativa é muito importante porque apre-
senta uma realidade diferente do que 
essas crianças vivem. Muitas podem 
se interessar e perceber que essa pode 
ser uma grande oportunidade. Foi um 
presente poder assistir a um espetácu-
lo tão emocionante e ver brilhando os 
olhos de cada criança que está aqui”. 

Ao final do dia todos os alunos pu-
deram tirar fotos com os componen-
tes da orquestra e também ganharam 

um lanche para recompor a 
energia no retorno para as 
escolas. 

O projeto Mobilidade 
Sonora faz parte de um 
conjunto de ações da Fe-
transpor Social voltado à 
inclusão social e à melhoria 
da qualidade de vida. Cria-
do em 2011, o Mobilidade 
Sonora leva adolescentes 
da rede pública de ensino 

a espaços culturais onde assistem a 
apresentações de música e aprendem 
sobre arte e cidadania. Desta forma, a 
iniciativa da Fetranspor Social contri-
bui para expandir a cultura e a mente 
dos jovens.

Em duas temporadas, o projeto 
atingiu mais de 13 mil jovens através de 
Concertos Didáticos e apresentações 
abertas no Estado do Rio. Além disso, 
o Mobilidade Sonora vem contribuindo 
para a profissionalização de jovens mú-
sicos que atuam em orquestras foca-
das na inclusão social.

Para saber mais informações e para 
participar de todas as ações basta aces-
sar: www.mobilidadesonora.com.br.

Sistema de transportes promove 
campanha de cidadania

Com o objetivo de tornar as via-
gens de ônibus no Estado do Rio de 
Janeiro mais agradáveis para a po-
pulação, o sistema de transportes do 
Rio de Janeiro (Fetranspor e Sindi-
catos filiados) lançou campanha em 
prol da cidadania relembrando dicas 
de boas maneiras e atitudes que po-
dem melhorar a convivência entre 
os clientes e entre eles e os profis-

sionais que os atendem. empresas 
associadas à FETRANSPOR, com 
mensagens estimulando a adoção 
de um comportamento mais cidadão 
e solidário por todos aqueles que 
viajam de ônibus.

As empresas de ônibus associa-
das ao SETRANSDUC já aderiram à 
campanha e fixaram os adesivos edu-
cativos em grande parte de sua frota.

Campanhas
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Nos dias 29 e 31 de outubro, o SE-
TRANSDUC  reuniu cerca de 45 cola-
boradores das áreas de Departamento 
Pessoal, Contabilidade, Recursos Hu-
manos e Tecnologia da Informação para 
um encontro que abordou as mudanças 
na escrituração fiscal das empresas, que 
entrará em vigor a partir de 2014.

O evento contou com a presença 
do contador, economista e membro do 
IBRACOM (Instituto dos Auditores In-
dependentes do Brasil), Edmilson Lins 
Machado, que trouxe informações va-
liosas sobre o eSocial, explicando os 
benefícios e possíveis mudanças que 
vão acontecer no dia a dia das empre-
sas. A segunda reunião foi pautada no 
Sistema de Escrituração Fiscal digital 

SETRANSDUC promove encontro sobre eSocial
Eventos

das obrigações fiscais, previdenciárias 
e trabalhistas e teve a participação do 
professor, contador e administrador 
Denílson Nogueira da Silva, que se 
aprofundou um pouco mais na nova 
cartilha do eSocial.

A partir de 2014, todas as empresas 
brasileiras terão de se adaptar ao eSo-
cial. As exigências do novo sistema, 
também conhecido como folha de pa-
gamento digital, ainda despertam mui-
tas dúvidas de empregadores e em-
presas de vários portes. O eSocial vai 
unificar o sistema de envio das infor-
mações dos trabalhadores aos órgãos 
federais. Para se adaptar, as empresas 
terão de mudar a maneira como tratam 
esses dados.

Já no dia 6 de novembro, foi a vez 
dos empresários saberem mais a res-
peito do novo sistema, complemen-
tando o trabalho já realizado junto aos 
colaboradores. O contador, adminis-
trador e vice-presidente do Conselho 
Federal de Contabilidade, Antônio Mi-
guel Fernandes, e Edmilson Luis Ma-
chado explicaram as mudanças que 
entrarão em vigor em 2014.

A Unigranrio promoveu, no dia 19 
de outubro, em sua sede em Duque 
de Caxias, o Seminário de Logística, 
cujo principal tema foi A Importância da 
Mobilidade Urbana na Região Metropo-
litana do Rio de Janeiro. O evento, vol-
tado para os alunos da instituição, teve 
como objetivo discutir o panorama da 
atividade, os desafios e os impactos da 
mobilidade no cotidiano das pessoas, 
visto que o Rio de Janeiro atravessa um 
importante momento com a realização 
de várias intervenções. Representando 
o SETRANSDUC, o diretor executivo, 
Eduardo Jorge Menezes Morgado, este-
ve presente e fez uma breve análise no 
quadro atual da mobilidade urbana de 
Duque de Caxias e mostrou possíveis 
caminhos para melhora no atendimento 
e qualidade do serviço de transporte pú-
blico. Também falou sobre a questão da 

Seminário discute o momento da Mobilidade 
Urbana no Rio de Janeiro

gratuidade e outros aspectos no setor. 
A diretora de Mobilidade Urbana 

da Fetranspor, Richele Cabral, apre-
sentou o plano de mobilidade da ci-
dade do Rio de Janeiro, com ênfase 
na construção dos quatro corredores 
de BRT previstos para serem inaugu-
rados até 2016. Além desses sistemas, 
Richele comentou sobre investimen-
tos que estão sendo feitos também 
por outros modais, o que vai aumentar 
a participação do transporte de mas-
sa no Rio. “Após esses investimentos, 
a participação do transporte de massa 
passará de 16% para 64%”, destacou.

O professor do curso de logística 
da universidade, Júlio César Loureiro, 
mostrou a importância do transporte 
não motorizado em regiões de grande 
movimentação e como isso pode trazer 
resultados importantes para empresas. 

Loureiro mostrou pesquisas sobre o uso 
de bicicletas e os benefícios para usu-
ários, meio ambiente e para o trânsito, 
logo que esse tipo de veículo não ocupa 
lugar nas vias e cumpre um papel im-
portante, no que diz respeito ao apoio 
logístico para empresas, principalmente 
aquelas que atuam no comércio.

O coordenador do curso de Logísti-
ca da Unigranrio, Alessandro Santana, 
enfatizou as oportunidades que estão 
surgindo na Região Metropolitana do 
Estado, com a implantação de equipa-
mentos importantes não somente com 
vistas à realização de grandes eventos 
como Copa do Mundo e Olimpíadas, 
mas sim fruto do desenvolvimento do 
Rio de Janeiro como o Complexo Pe-
troquímico que está sendo instalado em 
São Gonçalo e o Arco Metropolitano, 
que passa por oito municípios.


