
Editorial

Para uma criança a vida pode ter a leveza de um Pa-
pai Noel que conduz um ônibus cheio dos presentes 
que fazem a sua felicidade. A vida pode fazer com que 
o seu Papai Noel aposente as renas e em uma versão 
moderna, exibindo o braço tatuado com um coração e 
uma árvore de Natal, entregue os presentes pilotando 
uma motocicleta.

 Não importa, porque a lógica das crianças tem a fe-
licidade como um elemento atemporal e com plastici-
dade suficiente para se adaptarem às transformações 
do Mundo.

 As crianças superam as suas “crises”, transforman-
do a brincadeira que perdeu a graça e ficou ruim em 
outra brincadeira. O mundo da criança está baseado 
na capacidade de se reinventar para transformar tudo 
em algo novo e melhor; o senso da criatividade é pró-
prio das crianças.

 Esta competência quase sensorial nas crianças é 
indispensável ao mundo adulto e precisa ser cultivada 
para superar crises e dificuldades. Aliás crise e criativi-
dade têm o mesmo prefixo!

 Se este ano a vida esteve complicada, as relações 
sociais, pessoais e de negócios não aconteceram 
como precisávamos e esperávamos, usando o espe-
lho das crianças, quem sabe, repensar e inovar?

 É bom ter consciência de que inovar não é vestir 
o velho de novo, mas adotar atitudes diferentes e uma 
crença realmente renovada e transformadora.

 O SETRANSDUC, partilhando deste espírito de re-
novação que é a essência do Natal e do nascimento 
de um novo ano, deseja a todos, comunhão, fé e es-
perança e muita criatividade para que as boas transfor-
mações aconteçam.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo.

É Natal!
Os desenhos expostos neste 

Editorial foram feitos por: Lud-
mylla Almeida Alves, Lucas Al-
ves Pestana, Lucas Angelo Silva 
de Souza, Juliana Alves da Silva 
e Dharlan Barreto. Filhos dos ro-
doviários das empresas Trel, Auto 
Ônibus Vera Cruz e Transporte Fabio’s, 
que participaram do Concurso realizado 
pela Revista Indo & Vindo, no ano de 2013.



Via Expressa |  2

Retrospectiva 2013

Confira os fatos mais marcantes do ano 
para o SETRANSDUC

Neste ano de 2013, o SETRANS-

DUC promoveu diversas ações vol-

tadas para as empresas associadas, 

seus colaboradores e a população em 

geral. Foi um ano de muita produtivi-

dade, muitas conquistas e de resulta-

dos positivos.

Vamos relembrar os principais fa-

tos do ano que está acabando:

Dia Internacional da Mulher

No dia 8 de março, representantes 

do SETRANSDUC distribuíram lindas 

rosas em homenagem à mulher! A 

ação aconteceu nos terminais rodovi-

ário Prefeito José Carlos Lacerda (La-

cerdão) e Plínio Casado, assim como 

nas 11 empresas associadas.

Concurso de Páscoa

Em abril, o SETRANSDUC promo-

veu um concurso para premiar a me-

lhor frase que traduzisse o significado 

da Páscoa. Os três primeiros lugares 

receberam deliciosos prêmios.

Semana de Saúde e Sustentabi-

lidade

O mês de abril também foi mar-

cado pela realização da “Semana 

de Saúde e Sustentabilidade”, em 

parceria com instituições e empre-

sas. Durante o evento, que aconte-

ceu no Terminal Rodoviário Prefeito 

José Carlos Lacerda, usuários do 

Terminal e trabalhadores rodoviá-

rios das empresas associadas ao 

SINDICATO tiveram acesso a im-

portantes informações sociais e ao 

atendimento do Consultório Volan-

te, da Fetranspor. 

 Cerca de 62 rodoviários usufruí-

ram de atendimento médico e infor-

mações sociais.

Visita do Consultório Volante a 

todas as empresas associadas

Entre os meses de maio e agosto 

de 2013, as 11 empresas associadas 

receberam a visita do Consultório 

Volante da FETRANSPOR. O projeto 

beneficiou cerca de 1.708 rodoviários 

com atendimento de clinico geral, of-

talmologista e nutricionista.

O SETRANSDUC marcou presen-

ça no Dia Municipal para Redução 

de Desastres

A Prefeitura de Duque de Caxias, 

através da Secretaria de Defesa Civil, 

promoveu evento em alusão ao dia 

municipal para redução de desastres 

no dia 23 de maio. O SETRANSDUC 

esteve presente para apresentar um 

de seus projetos, o “Trânsito e Vida”.

Conselho Municipal de Trabalho 

e Renda

A gerente de Gestão de Pessoas, 

Rosa Maria Maia, e a assistente de Re-

cursos Humanos do SETRANSDUC, 

Lília Arruda, passam a integrar, como 

titular e suplente, respectivamente, 

o Conselho Municipal de Trabalho e 

Renda de Duque de Caxias, partici-

pando de discussões trabalhistas im-

portantes.

 

Mobilidade Sonora no teatro Raul 

Cortez

No mês de outubro o projeto Mo-

bilidade Sonora esteve no teatro Raul 

Cortez para uma apresentação da 

“Orquestra Maré do Amanhã”. O SE-

TRANSDUC, em parceria com a FE-

TRANSPOR, proporcionou a ida de 

350 alunos da rede pública de Duque 

de Caxias até o teatro para assistir ao 

espetáculo.

Oficinas de multiplicadores do 

Trânsito e Vida

Durante o período de agosto e se-

tembro o SETRANSDUC promoveu 

oficinas de multiplicadores do projeto 

Trânsito e Vida, que tiveram a partici-

pação de 20 profissionais das empre-

sas associadas e também servidores 

da Guarda Municipal de Duque de 

Caxias.

Encontro eSocial 

Em outubro, o Sindicato realizou 

dois encontros com representantes da 

área administrativa de todas as empre-

sas associadas para discutir o projeto 

eSocial.

Projeto Despoluir

Em 2013, o projeto Despoluir reali-

zou cerca de 6.370 aferições. A apro-

vação foi de 98,6%.
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No dia 13 de novembro o SE-

TRANSDUC recebeu a Gerência Exe-

cutiva do INSS/Duque de Caxias para 

esclarecer dúvidas sobre a Previdên-

cia Social. O encontro contou com 

cerca de 20 colaboradores da área ad-

ministrativa das empresas associadas.

O principal objetivo desse encontro 

foi a apresentação do projeto “Cuidan-

do de você”, uma parceria entre o INSS 

SETRANSDUC promove 
encontro entre 
funcionários das empresas 
associadas e INSS

Eventos

e sindicatos de 

transporte que 

busca otimizar o 

acesso ao Cadastro Nacional de Infor-

mações Sociais (CNIS) através do for-

necimento da Cadsenha do INSS. Des-

sa maneira, o código será fornecido a 

mais de 30 mil rodoviários da região.

A expectativa do INSS é que, no 

máximo, em dois anos todos os tra-

O SETRANSDUC promoveu, no 

dia 4 de dezembro, a entrega de cer-

tificado da turma do Projeto Trânsito 

e Vida deste ano. A turma de 10 cola-

boradores das empresas associadas 

se reuniu para comemorar o sucesso 

das oficinas.

Estiveram presente o presidente 

do Sindicato, José Carlos Machado, 

o diretor da TREL, Márcio Lavouras, 

o diretor executivo, Eduardo Mor-

Turma Trânsito e Vida 2013 
recebe a certificação da oficina 
de colaboradores

gado e o assessor médico da FE-

TRANSPOR, Fernando Moreira.

O evento foi marcado pela apre-

sentação dos resultados do curso 

além do projeto piloto do caderno de 

boa práticas.

Após a cerimônia, todos se reuni-

ram para relembrar toda a trajetória do 

curso e também aproveitar a tarde tão 

especial dedicada a todos os colabo-

radores deste projeto de sucesso.

A gerente de gestão de pesso-

as do SETRANSDUC, Rosa Maria 

Maia, participou da última reunião 

de conselheiros da UCT de 2013. 

A diretora da instituição, Ana Rosa, 

abriu a reunião fazendo um balan-

ço de 2013 e citando algumas ex-

pectativas para 2014. 

Entre as ações previstas estão 

a revisão das ações da própria en-

tidade e a possibilidade de maior 

aproximação com a Associação 

Nacional de Transportes Públicos 

(ANTP), para a implantação de se-

los de qualidade para o setor.   

Rosa Maia destacou a importân-

cia da UCT ter um contato mais di-

reto com as empresas associadas e 

lembrou a necesssidade de realizar 

um trabalho de desenvolvimento de 

lideranças nas empresas.

Todas as sugestões apresenta-

das pelos conselheiros serão con-

sideradas pela UCT para traçar seu 

plano de ação para 2014.

UCT reúne 
conselheiros 
para fazer 
balanço de 2013

Hora do balanço

balhadores do setor de transporte da 

Baixada tenham a Cadsenha.
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Bolo de Arroz 
Colocar de molho de véspera (à noite) duas xíca-

ras de arroz branco (tipo 1) que somente será escor-

rido na hora de fazer o bolo.

Ingredientes: 3 ovos inteiros, 1 xícara de óleo 

leve (canola, milho), 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de 

leite, 1 pacote de queijo parmesão ralado de 100 g, 1 

colher de sopa de fermento.

Modo de fazer: No liquidificador coloque os ovos, 

o óleo, o açúcar e o leite (bater bem). Sem parar de 

bater acrescente o queijo e vá acrescentando o arroz 

cru escorrido. Bata até perceber a consistência de 

massa de bolo. Desligue o liquidificador e acrescente 

o fermento e bata ligeiramente somente para incor-

porar o fermento à massa.

Toque de Natal: Ponha uma xícara de açúcar light 

para caramelar em uma forma redonda (não deixe 

o caramelo queimar). Coloque sobre a calda rode-

las de abacaxi e passas (brancas). Unte as laterais 

da forma com óleo de cozinha e despeje a massa 

preparada no forno pré-aquecido em temperatura 

para bolo. Quando estiver bem coradinho tire do for-

no. Não se preocupe, pois ele abaixa um pouco e se 

desprende dos lados da forma. É normal. A massa é 

extremamente leve e saborosa. 

OBS: Você pode usar a sua criatividade também, 

e fazer uma calda com frutas vermelhas, ou damas-

co, goiabada liquida, chocolate ou o que você gos-

tar... Coloque sobre o bolo ainda um pouco morno. 

Confira algumas dicas de receitas para 
as ceias de Natal e Ano Novo

Dicas

Para quem está cansado das mesmas receitas de Natal, a 
equipe do Via Expressa separou duas receitas não muito conhe-
cidas mas muito interessantes:

Lombo de Bacalhau ao Forno 
Ingredientes: 2 kg de lombo de bacalhau salgado, 

1 kg e 1/2 de batata bolinha, 200 g de azeitona (verde 

ou preta), 1 pimentão verde, 1 pimentão vermelho, 1 

pimentão amarelo, 1 dente de alho, 1 cebola média, 2 

tomates médios, pimenta-do-reino (a gosto), coentro, 

azeite, 1 limão. 

Modo de fazer: 1. Dessalgar o bacalhau como 

melhor convier, deixando de molho dois dias antes na 

geladeira e trocando a água de vez em quando, ou em 

água fervente duas ou mais vezes;  reserve; 2. Bata no 

liquidificador o suco de um limão, uma cebola e um 

dente de alho; 3. Passe sobre o bacalhau já em um 

recipiente e salpique um pouco de pimenta-do-reino 

(opcional); 4. Cubra com papel alumínio e coloque 

para assar no forno preaquecido a 240ºC por 30 minu-

tos; 5. Não coloque sal; 6. Enquanto isso, ferva a ba-

tata até amolecer e descasque; 7. Pique o tomate e o 

coentro, corte em fatias os pimentões, retire a semen-

te das azeitonas; 8. Retire o bacalhau do forno, expe-

rimente o sal e escorra o excesso de água; despeje 

azeite sobre o bacalhau e retorne ao forno por mais 20 

minutos até dourar levemente; 9. Retire o bacalhau e 

cubra nessa ordem tomate, coentro, pimentões e azei-

tonas; 10. Despeje mais azeite e retorne ao forno por 

mais 10 minutos; 11. Pronto, é só servir.


