Editorial

Quem sabe faz a hora não espera acontecer
O ano de 2014 foi um ano para ser avaliado com
um olhar diferenciado. O balanço das realizações tem
um toque meio morno, pois a grande maioria dos setores ficou em compasso de espera com as expectativas dos resultados das eleições, tendo em vista que
estes resultados sempre podem modificar os rumos
das decisões na vida das empresas e dos vários segmentos da sociedade no País.
Se o saldo não foi o desejado, não podemos nos
esquecer de que dever de casa é dever de casa, e
cada um, no ritmo que pode, teve de fazer o seu:
Entregamos o Troféu SETRANSDUC de Qualidade
no Desempenho Profissional – TSQDP 2014, em
mais uma edição emocionante, com a Campanha
Bola na Rede, com justas homenagens feitas aos
rodoviários, que como representantes do povo brasileiro colocam todos os dias a sua bola na rede,
batendo um bolão e realizando a necessidade de
mobilidade das pessoas para cumprir as suas missões diárias.
No Projeto Transito & Vida entregamos a coleção
contendo o Caderno de Boas Práticas e Recomendações além dos Cadernos de Atividades que serão
trabalhados com os Rodoviários, nas empresas no
ano de 2015 e com os vários segmentos da Sociedade, num ciclo de produtos que se incorporam à
proposta da Década Mundial de Ações para a Redução da Mortalidade no Trânsito, instituído pela
ONU e OMS, da qual o Brasil é signatário. Assinamos com a UNIGRANRIO – Universidade do Grande
Rio, convênio que estabelece um grande leque de
possibilidades para a formação e desenvolvimento
das pessoas no segmento, desde cursos customizados de extensão e aprimoramento profissional, até a
graduação, todas com possibilidade de bolsas que
podem vir a ser patrocinadas pelo SETRANSDUC,
desde que atendam às necessidades e expectativas
de formação de profissionais e empresas.

Participamos do 16º ETRANSPORT, um dos mais
movimentados dos últimos anos, com inúmeros visitantes aos stands da FETRANSRIO, e da FETRANSPOR / Sindicatos. No stand aproveitamos a oportunidade para divulgar a Coleção Trânsito & Vida,
apresentando as suas propostas aos
visitantes nacionais e internacionais. Participamos
com 26 candidatos do Prêmio Alberto Moreira e felizmente, dentre os 300 concorrentes, trouxemos dois
prêmios para Duque de Caxias.
O Ipê amarelo plantado no Terminal Rodoviário
Prefeito José Carlos Lacerda, durante a Semana do
Meio Ambiente, cresce lindamente e promete flores
já para a próxima temporada e, esperamos que o
mesmo ocorra com as 120 mudas das várias espécies que distribuímos durante o evento. Também no
Terminal José Carlos Lacerda, este ano, aproveitamos para colocar em pratica o embrião de um antigo
sonho: através de uma ação do Projeto TransportArte, a Cultura em Movimento, instalamos estantes de
leitura, com o objetivo de aproximar o profissional
rodoviário da leitura, da cultura e da arte. Com doações conseguidas nas empresas, estamos organizando a Biblioteca do Terminal Rodoviário e, as
propostas não param por aí. Durante o próximo ano
pretendemos que algumas atividades culturais ocorram juntamente com as SSS – Semanas de Saúde e
Sustentabilidade.
Assim, Trânsito & Vida, Saúde, Sustentabilidade,
Arte e Cultura, ajudarão na formação de uma rede
para o desenvolvimento das pessoas que fazem mobilidade com qualidade, sempre lembrando, que este
nosso dever de casa, que se constrói com força, foco
e muita fé é também a perspectiva para o Ano Novo
de 2015, numa visão de que “quem sabe faz a hora /
não espera acontecer”.
Desejamos a todos um Feliz Natal e um Ano Novo
pleno de realizações.
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Cultura em Movimento

SETRANSDUC inaugura estante de
leitura no Terminal Lacerdão
Em novembro, o SETRANSDUC
iniciou a instalação de estantes de
leitura no Terminal Rodoviário José
Carlos Lacerda – o Lacerdão. A
ação é fruto do projeto “Cultura em
Movimento”, que tem como objetivo
ampliar o acesso do trabalhador rodoviário das empresas da base de
atuação do sindicato ao mundo da
leitura.
Composto por obras de diferentes temas, o acervo está em fase
de composição e conta com as doações das empresas associadas e
pessoas envolvidas no setor. A primeira estante já está à disposição
da classe rodoviária, enquanto a
segunda está à espera de
doações. Os interessados
em doar livros e contribuir
com o projeto podem fazer
a entrega do material no
próprio terminal, na sala da
administração.
A expectativa é que
em 2015 o projeto esteja
a todo vapor atendendo a
comunidade em geral, con-

firmando, assim, a preocupação do
SETRANSDUC em cumprir com seu
papel social.

Parcerias

Convênio com Unigranrio vai
possibilitar a realização de cursos
ligados ao transporte
Em 2015, o SETRANSDUC,
em parceria com a Unigranrio, promoverá uma série de
iniciativas educacionais, entre
cursos técnicos, seminários,
consultorias técnicas e inicia-

ções cientificas, com temáticas ligadas ao setor de transporte.
Os projetos serão realizados no Campus de Duque de
Caxias da Universidade.

Nossa gente
na mídia
Alguns profissionais não
passam despercebidos, seja
por um talento especial, a educação, simpatia e até por uma
atitude nobre. Conheça os rodoviários das empresas associadas ao SETRANSDUC que
foram destaques na mídia especializada em transporte.
Em sua 20° edição, a revista
Indo & Vindo publicou uma matéria sobre rodoviários inventores que adotaram equipamentos adaptados para otimizar
a realização de seu trabalho.
Confira a matéria e conheça
Sérgio Luiz Silva de Mendonça, lanterneiro da Fabio’s, criador da monovia de recauchutagem, e Djalma Pereira da Silva,
comprador da Viação Jurema,
inventor do Gestão Visual.
w w w. r e v i s t a i n d oevindo.
com.br/flip/20
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16º Etransport

SETRANSDUC apresenta projetos durante evento
Em novembro, o SETRANSDUC
apresentou as ações promovidas
durante o ano no maior evento sobre transporte do país, o Etransport.
O congresso reuniu especialistas e
empresários do setor e contou com
uma programação dinâmica e intensa com palestras, exposições, e
debates sobre temas ligados a mobilidade inteligente.
Na ocasião o sindicato expôs e
distribuiu exemplares da Coleção
de cadernos de Boas Práticas, a
consolidação do trabalho do Pro-

jeto Trânsito e Vida,
que tem como objetivo levar conhecimento sobre educação no trânsito para
estudantes do Ensino Fundamental e
Médio, além de profissionais das empresas associadas
ao sindicato.
O
Setransduc
também teve a sua participação
no Prêmio Alberto Moreira, com a

vitória de dois colaboradores das empresas associadas.
José Raimundo da
Silva Filho, da TREL,
conquistou o segundo lugar na categoria Manutenção,
enquanto José de
Sena, da Auto Viação Jurema, conquistou a terceira
classificação, na Categoria Operacional.

Qualificação Profissional

Programa de Direção por Simulador será
adotado a partir do próximo ano
Com o objetivo de garantir a
qualificação constante dos motoristas das empresas associadas, o SETRANSDUC, em parceria com a UCT, irá promover, no
próximo ano, a formação de turmas para participar do Programa
de Direção por simulador.
As empresas associadas ao
sindicato podem indicar até dois
instrutores para participar da primeira turma de treinamento por simulador de direção.
A previsão é que a turma de
instrutores se torne multiplicadora de conhecimentos liderando posteriores turmas de motoristas.
Com a duração de quatro dias,
as aulas teóricas acontecerão na
sede do SETRANSDUC e logo
após as aulas práticas vão ser
ministradas no Sest/Senat de Deodoro, que dispõe de uma sala
equipada com um dos quatro si-

muladores instalados no Rio de
Janeiro.

Esse treinamento tem como
principal objetivo reconhecer e
valorizar as boas práticas na condução de veículos, além de auxiliar na identificação e correção
de eventuais vícios de direção,
através da imersão proporcionada pelo simulador, que reproduz
cenários e situações muito próximas à realidade do trânsito.
Em breve, divulgaremos mais
informações sobre o programa.

SETRANSDUC participa
de conselho do INSS
O diretor executivo, Eduardo
Morgado, e a gerente de Recursos Humanos, Rosa Maria Maia,
do SETRANSDUC, passaram a
integrar, em novembro, um dos
conselhos do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS). Os conselhos, que funcionam nas gerên-

cias executivas, têm por objetivo
atuar como um canal de diálogo
social e apresentar propostas para
melhorar a gestão e a política previdenciárias, além de permitir que
as necessidades específicas de
cada localidade possam ser atendidas de modo mais eficiente.
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Responsabilidade ambiental

SETRANSDUC comemora sucesso
em ações de práticas sustentáveis em 2014
O ano de 2014 foi marcado pelos
ótimos resultados oriundos das práticas adotadas pelo SETRANSDUC que
buscam contribuir com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente. Os programas Economizar e
de Recolhimento do óleo de cozinha
apresentaram ótimos progressos com
números superiores ao ano de 2013.
O programa Economizar teve um
total de 7.986 aferições realizadas na
frota das empresas associadas ao
sindicato com 99.5% de aprovações,
superando 98,6% de aprovações do

ano de 2013. O Programa Economizar foi instituído em 1997, graças a
uma parceria entre a FETRANSPOR,
Petrobrás/CONPET e a Confederação
Nacional de Transportes/IDAQ. O objetivo do programa é o controle dos
níveis de emissão de gases poluentes no ar e a redução do consumo do
óleo diesel nas empresas de transportes de passageiros e de carga.
O SETRANSDUC realiza também,
em parceria com a Grande Rio Ambiental, o Programa Ambiental de recolhimento de óleo de cozinha. Em

2014, foram recolhidos 1.024 litros
de óleo no Terminal José Carlos Lacerda, o Lacerdão. No ano anterior o
recolhimento foi de 756 litros de óleo.
Esse resultado demonstra a crescente mobilização da sociedade em dar
o destino correto a produtos altamente poluentes do meio ambiente.
A expectativa é que no próximo
ano o sucesso seja ainda maior para
benefício da sociedade em geral. O
SETRANSDUC reitera, assim, o seu
compromisso social com a promoção de práticas sustentáveis.

Nossas empresas

TREL promove evento em
homenagem aos colaboradores
destaque em 2014
No dia 27 de novembro a diretoria da TREL promoveu um evento
em homenagem aos funcionários
que foram destaque no Troféu SETRANSDUC de Qualidade no Desempenho Profissional e no Prêmio
Alberto Moreira.
Na ocasião estiveram presentes
os familiares e amigos dos homenageados e representantes de entidades ligadas ao setor de transporte,
além dos diretores da TREL, Marcio
Lavouras e Manoel Luis Lavouras, do
diretor executivo Eduardo Morgado
e da gerente de gestão de pessoas,

Rosa Maria Maia, ambos
do SETRANSDUC, do presidente do Sindicato dos Rodoviarios
José Rodrigues da Costa, mais conhecido como “Mariano”, e da coordenadora da área de saúde do Sest
Senat, Girlaine Pereira.
Os protagonistas da festa receberam um trófeu e um certificado em
reconhecimento ao ótimo desempenho no ano de 2014. Na última edição
do Troféu Setransduc de Qualidade
no Desempenho Profissional a empresa conseguiu cinco colocações,
e esteve em primeiro lugar em três

categorias, operacional, manutenção
e administração, conquistadas, respectivamente, por José da Silva Santos, José Raimundo da Silva Filho e
João Francisco Lira. A empresa também foi a terceira colocada na categoria motorista com Romário Rubens
de Abreu Filho, enquanto o terceiro
lugar administrativo foi para Débora
Thais Barbosa. José Raimundo da
Silva também foi premiado com o
segundo lugar na categoria manutenção pelo Prêmio Alberto Moreira.

Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários em Duque de Caxias e Magé
Rua Almirante Greenfall, 405 – bloco 2 – 6º andar – Parque Duque – Duque de
Caxias – Telefone/Fax: (21) 2673-6477 – E-mail:setransduc@setransduc.com.br
Projeto Gráfico: Vladimir Calado / Redação, Edição e Editoração Eletrônica:
A&R Comunicação Corporativa (Tel: (21) 2572-0459 / (21) 2568-7551). CTPS:
Huguenacolor / Impressão: Gráfica Corbã

