
Editorial

“O principal objetivo do Troféu Se-
transduc de Qualidade de Desenvol-
vimento Profissional - TSQDP - é ho-
menagear o RODOVIÁRIO, a todos os 
empregados do sistema de transporte, 
em especial aos rodoviários da Base 
Territorial do SETRANSDUC. Temos o 
dia do Mestre, do Médico, do Advoga-
do, do Psicólogo, dos Profissionais de 
RH, mas, neste dia, o Rodoviário é a 
estrela máxima deste prêmio.

O segundo item que é importante 
ressaltar é que todos nós embarcamos 
na felicidade deste dia. Ele é como um 
ponto cheio de passageiros, nela está 
a família, os colegas, a empresa, porque realmente 
este é um dia muito bonito e especialmente feliz. 

O terceiro ponto é que este prêmio é tratado pela 
equipe do SETRANSDUC com o máximo carinho, res-
peito, lisura, integridade e dedicação. A campanha 
Bola na Rede é a chamada para um esporte coletivo, 
construído em equipe de trabalho, com investimento 
de quem acredita em chegar à reta final para conso-
lidar qualidade. Lembrando que sucesso é alguma 
coisa que só acontece antes do trabalho lá no bom e 
velho dicionário. 

Para aqueles ainda traumatizados com o fraco de-
sempenho do nosso futebol na Copa do Mundo de 
2014, e vale ressaltar que a nossa Campanha Bola na 
Rede para premiar os Rodoviários teve obviamente, 
motivação na Copa do Mundo, mas ela hoje nos ser-
ve como exemplo em inúmeras situações. A principal 
dela é para dizer: Brasileiros, esta não é a Pátria de 
Chuteiras. Não confundam a Nação Brasileira com a 
Seleção Brasileira de Futebol.

As bolas que eles não colocaram na rede, nós, tra-
balhadores e empresários deste País, colocamos to-
dos os dias, para transformar trabalho em vida digna 

e riquezas. E, apesar de alguns problemas, saímos 
todos os dias, de madrugada, de manhã, à tarde ou à 
noite. Não importa o turno de trabalho.

Colocamos todos nós, empresários e rodoviários, 
a nossa frota nas ruas e prestamos um serviço es-
sencial que mobiliza todo o País para realizar as mais 
variadas missões.

Esta é a nossa seleção. Nós colocamos a BOLA 
NA REDE, com chuva, sol, calor ou frio. Não importa! 
Nós marcamos diariamente o nosso gol. Portanto, 
Seleção do Transporte, empresários e trabalhado-
res, nós estamos marcando um GOL DE PLACA, le-
vantando os nossos troféus, independente de quem 
ganhou, pois todos vencemos.

E, que ninguém se atreva a confundir esta Nação, 
representada, por dignos empresários, dignos traba-
lhadores e digníssimos Brasileiros com a Seleção de 
futebol que jogou a Copa do Mundo no Brasil.

 Parabéns! Vocês batem um bolão!

(Texto lido e escrito pela gerente de Recursos 
Humanos do SETRANSDUC, Rosa Maria Maia, na 

solenidade de premiação do TSQDP)

Rodoviário: a estrela máxima do TSQDP
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Para os profissionais das 11 em-
presas associadas ao SETRANSDUC, 
a comemoração do Dia dos Rodovi-
ários começou mais cedo, mais es-
pecificamente, no dia 22 de julho. Foi 
nesse dia que o Sindicato realizou 
uma grande festa para reconhecer e 
homenagear os grandes talentos das 
empresas associadas, com a entrega 
do Troféu SETRANSDUC de Quali-

O reconhecimento do SETRANSDUC aos nossos  grandes talentos
Entrega do TSQDP

Parabéns aos grandes vencedores de 2014:

Motoristas:
1º lugar: Evanildo Pedro da Silva • Auto Viação Jurema S.A.
2º lugar: Gerson do Espírito Santo • Transporte Fábio’s Ltda.
3º lugar: Romário Rubens de Abreu Filho • Transturismo Rei Ltda. -  Trel 
Cobradores:
1º lugar: Luciene Rodrigues de Faria Santos • Transporte Fábio’s Ltda.
2º lugar: Devanir Lino Santana • Auto Ônibus Vera Cruz S.A.
3º lugar: Ieuda Maria de Vasconcelos • Transporte Fábio’s Ltda. 
Operacional:
1º lugar: José da Silva Santos • Transturismo Rei Ltda. - Trel
2º lugar: Itamar José de Sena • Auto Viação Jurema S.A.
3º lugar: Carlos Alberto Bento de Souza • Transporte Fabio’s Ltda. 
Manutenção:
1º lugar: José Raimundo da Silva Filho • Transturismo Rei Ltda. - Trel
2º lugar: Marcos Antonio do Carmo • Transporte Fábio’s Ltda.
3º lugar: Cosme Militão da Silva • Auto Viação Jurema S.A. 
Administração:
1º lugar: João Francisco Lira • Transturismo Rei Ltda. - Trel
2º lugar: Sheila Moraes da Silva • Auto Viação Jurema S.A.
3º lugar: Débora Thais Barbosa Henrique • Transturismo Rei Ltda. - Trel

dade no Desempenho Profissional 
de 2014, aos destaques do ano, que 
aconteceu no Salão Look Festas, em 
Duque de Caxias.

A cerimônia celebrou o sucesso 
da campanha Bola na Rede, nome 
da edição do Troféu este ano, em alu-
são à Copa do Mundo realizada no 
Brasil. Cinquenta e oito candidatos 
concorreram ao Troféu em cinco ca-

tegorias: motorista, cobrador, opera-
cional, manutenção e administrativo. 
A categoria Liderança, que destaca 
um líder por empresa a cada ano do 
TSQDP, também premiou oito líderes 
indicados pelas empresas.

Estiveram presentes no evento 
autoridades do setor de transporte 
e também da prefeitura de Duque de 
Caxias. O presidente do Cetran, Dr. 
Antônio Sérgio Damasceno; a sub 
secretária de Trabalho, Renda, Ciên-
cia e Tecnologia de Duque de Caxias, 
Carla Correia; o diretor de comuni-
cação da Fetranspor, Paulo Fraga; o 
presidente do Sindicato dos Traba-
lhadores em Transportes Rodoviários  
de  Carga e Passageiros na Base Ter-
ritorial de Duque de Caxias e Magé, 
José Rodrigues da Costa “Mariano”; 
o diretor do Sest/Senat de São Gon-
çalo, Luiz Alberto Henriques Amaral 
e  o diretor executivo do Transônibus, 
Jorge Murilo Correa Moraes.

 A gerente de gestão de pessoas 
do SETRANSDUC, Rosa Maria Maia, 
abriu o evento falando da importân-
cia do prêmio para estimular o de-
senvolvimento dos profissionais. O 
presidente do Sindicato, José Carlos 
Cardoso Machado, lembrou a impor-
tância de reconhecer e homenagear 
aqueles que se destacam. Já o repre-
sentante dos rodoviários, Mariano, 
enalteceu o trabalho profícuo realiza-

Confira como se sentiram os vencedores:
Evanildo, 1º lugar na categoria 
de Motorista 

“O segredo é trabalhar com 
boa vontade, prestar atenção 
no serviço, não ter pressa para 
nada e fazer tudo com per-
feição. O dia do rodoviário é 
muito válido, dá mais força de 
vontade para a pessoa traba-

lhar, a pessoa trabalha com mais 
afinco.”

Luciane Santos, 1º lugar na cate-
goria Cobradora:

“É satisfatório e muito sig-
nificante estar aqui. Você tem 
que gostar do que faz para fazer 
bem.”  

José Raimundo, 1º lugar na 
categoria Manutenção:

 “Sem dúvidas é o reconheci-
mento do trabalho do dia a dia, na 
empresa. Acho que fiz por onde. 
Sou rodoviário desde quando co-
mecei a trabalhar. Tudo o que te-
nho tirei do meu trabalho no se-
tor, onde já trabalho há 20 anos” .
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Em junho, para comemorar a 

Semana do Meio Ambiente, o SE-

TRANSDUC promoveu um evento 

especialmente dedicado ao tema e 

realizado no Terminal José Carlos La-

cerda, o Lacerdão.

Foram realizadas diversas ações 

como recolhimento de óleo de cozi-

nha usado, distribuição de 120 mu-

das de cheflera, açaí, ipê de jardim 

e pimenta e demonstração de reuti-

SETRANSDUC promove ação no 
Terminal José Carlos Lacerda para 
comemorar o Dia do Meio Ambiente   

O reconhecimento do SETRANSDUC aos nossos  grandes talentos
Desenvolvimento Sustentável

O SETRANSDUC participou de 

evento de importante cunho so-

cial, realizado pela Prefeitura de 

Duque de Caxias, através da Se-

cretaria de Defesa Civil, com o 

objetivo de aumentar o senso de 

percepção de riscos de acidentes 

na sociedade, em comemoração 

ao Dia Municipal para Redução de 

Desastres. 

Sindicato participou do 
Dia Municipal para Redução de 
Desastre em Duque de Caxias

Responsabilidade Social

lização de garrafas pets. O Sindica-

to contou com a parceria da Defesa 

Civil, que mostrou a importância da 

preservação do meio ambiente para 

a redução de acidentes ambientais.

Duração a ação, o Setransduc 

plantou uma muda de ipê amarelo, 

símbolo do Brasil, realizado no jardim 

do terminal, com vários profissionais 

das empresas associadas que parti-

ciparam da comemoração.

Na ocasião, o Sindicato apresen-

tou o Projeto Trânsito & Vida, que de-

senvolve há 16 anos, e o associou ao 

Movimento Maio Amarelo, realizado 

com o objetivo de alertar a sociedade 

sobre o alto índice de acidentes de 

trânsito no mundo. As duas ações têm 

objetivos semelhantes, ou seja, a re-

dução de desastres, naturais e/ou de 

trânsito, preservando a vida.

do pelo sindicato, com muita serieda-
de. “Todos estão aqui por muito mere-
cimento. Dedico todos os meus dias 
para que o nosso trabalho seja reco-
nhecido e que a nossa dignidade pre-
valeça sobre tudo. Sem a nossa mão 
de obra a população não teria o direi-
to de ir e vir. Homenageio também o 
SETRANSDUC, que hoje investe mui-
to e desenvolve um trabalho grande e 
de muito respeito”, destacou. 

Depois da emoção com os pro-
nunciamentos das autoridades, o 
anúncio dos vencedores foi o ponto 
alto da festa. Os três primeiros co-
locados de cada categoria recebe-
ram respectivamente, R$ 3.000,00 
R$ 2.000,00 e R$ 1.000,00, além do 
troféu e medalha personalizados. Os 
prêmios foram entregues pelo presi-
dente do Setransduc , José Carlos 
Machado, acompanhado pelo vice 
presidente Florival Alves e o diretor fi-
nanceiro Manoel Luís Alves Lavouras.

Líderes homenageados

Almir Pereira Lima
Transporte Fábio’s Ltda.

Andreia Lima de Oliveira 
Transportes Machado Ltda.

Glicéria M. F. Gomes dos Santos
Viação Vera Cruz S.A.

Helcio Bernardo Peçanha
Auto Viação Jurema S.A.

José Breijão Filho 
Transturismo Rei Ltda. - Trel

Otair Bianquini
Auto Ônibus Vera Cruz Ltda.

Rodrigo Araújo Elias 
Viação União Ltda.
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Participe do Clube de 
Vantagens do Rodoviário e 
tenha descontos em compras 

Parabéns às associadas!
O SETRANSDUC parabeniza a todas as    
empresas associadas que completaram   
mais  um ano de sucesso:

Transturismo Rei (Trel) – 6 de maio

Auto Viação Reginas – 7 de junho

Transporte Santo Antônio – 27 de junho

Expresso Mangaratiba – 7 de julho

Transporte Fábios – 31 de julho

Benefícios

O Clube de Vantagens do Rodovi-

ário foi criado para oferecer a todos 

os rodoviários do estado do Rio de 

Janeiro descontos em lojas e institui-

ções de ensino, entre outros estabe-

lecimentos, na compra de produtos e 

serviços.

Etransport 
acontece em 
novembro 

Vem aí a 16ª edição do Etransport, 

que será realizado entre os dias 5, 6 e 

7 de novembro, no Riocentro.  

Promovido pela Fetranspor, o 

Etransport – Congresso sobre Trans-

porte de Passageiros – este ano terá 

como tema Mobilidade Inteligente, e 

promete reunir representantes e es-

pecialistas do setor para debater te-

mas cruciais para o desenvolvimento 

do transporte nas grandes cidades.

O Prêmio de Mobilidade Urbana, 

que aconteceria no terceiro dia do 

Etransport, agora será um evento à 

parte com a premiação prevista para 

o mês de dezembro. 

Evento

Para aproveitar os descontos 

basta criar sua carteirinha através do 

site www.clubedorodoviario.com.br. 

Lá você também vai poder conferir 

quais estabelecimentos participam 

do clube. Não é preciso pagar nada 

para participar.

Novos rodoviários recebem 
certificação de Motorista Cidadão

Cursos & Treinamentos

Em junho, motoristas das empre-

sas associadas ao SETRANSDUC 

Viação União, Auto Viação Reginas, 

Expresso Mangaratiba, Transporte 

Machado e Transporte Fabio’s re-

ceberam o certificado de Motorista-

Cidadão da UCT/Fetranspor. A so-

lenidade de premiação aconteceu 

juntamente com o Encontro da Ética 

e Cidadania no Transporte. 

O SETRANSDUC também está 

com inscrições abertas para o Curso 

da Resolução 168, que se inicia em 

setembro. 

São dezenas de empresas de 

diferentes setores conveniados ao 

Clube de Vantagem. Todos os profis-

sionais das empresas associadas ao 

SETRANSDUC podem participar. 


