Editorial

Mulheres mundo afora
A 1ª Ação de Saúde e Sustentabilidade realizada pelo SETRANSDUC no mês de março teve
como principal foco homenagear a mulher
rodoviária em menção ao Dia Internacional
da Mulher, comemorado em 8 de março.
Diversos serviços foram disponibilizados para a comunidade com parceria
de 17 entidades de Duque de Caxias.
A ação contou com um acolhimento
especial para as mulheres que desfrutaram de serviços de acolhimento jurídico, psicológico e ainda serviços de beleza.
O SETRANSDUC preparou dois dias especiais para toda a classe feminina rodoviária e ainda um presente através de uma agenda de anotações, com poemas e figuras emblemáticas que
inspiram mulheres revolucionárias de suas histórias na
luta diária pela sobrevivência e colocação no mundo
moderno.
Muito nos orgulha fazer parte da trajetória de pessoas que se permitiram traçar os seus caminhos descobrindo as suas vocações humanas e profissionais.
Pessoas que se descobriram mulheres e trabalhadoras para além das limitações dos condicionamentos
sociais e de gênero. Pessoas que aprenderam que é
preciso somar as partes para encontrar o ser Humano.
A essas mulheres, parabenizamos não só pelo mês
de março, mas por todos os dias de suas vidas. A elas
dedicamos o texto abaixo... escrito por uma mulher
para todas as companheiras dessa jornada:

Mulheres num caminho de descobertas
Hoje, andando pelo mundo, quero muitas coisas
que não conheço e sobre as quais nada sei, mas sei
que as quero. Sei que muitas nem sempre devo querer, pois se nada sei sobre elas, os riscos são grandes,
mas, também quero os riscos, traçar e conviver com
eles a existência das realidades que até então foram

apenas rabiscos, borrão no desenho de
uma pessoa em sua trajetória.
O meu querer também não é específico, visto o que sobre ele eu sei,
mas, sigo em frente, tateando no escuro a estrada que se fará em algum
ponto claridade. É. Sou assim, território de
ambuiguidades. E que a luz venha de mansinho, para não me ferir a retina. E que a
recém-descoberta claridade me traga o conhecimento, não a adivinhação por osmose.
Pois este rascunho de pessoa passa ao próximo estágio – o da construção. E que haja prazer
em cada etapa do processo, não pela
consolidação da coisa perfeita e um
dia finalmente acabada, até porque o
humano não tem a ver com coisa, e sim com essência,
plasticidade multifacetada em permanente mutação –
processo de evolução.
É preciso o Ser de consciência plena, mas, metamórfico, de substância leve. Se no meio de tudo houver
contrastes, um não querer do que antes era plena certeza, que ninguém se assuste, nem coloque suspeita
sobre o processo, pois este é o desafio da construção.
Não há que se falar em comparações de gênero na
espécie – Ela é a Humana, contar neurônios e suspeitar
que na quantidade menor haja alguma incapacidade é
prevaricar diante da Natureza. Todos podem mudar de
rumos, traçar novas rotas, descobrir outros caminhos
outras trajetórias, a essência pode ser volátil e incorporar novos odores durante o caminho e de acordo com
a pele, mas pele independe de gênero.
Hoje, pelo Mundo, muitos de nós nos descobrimos
Mulheres, querendo coisas sobre as quais ainda nada
sabemos, mas, uma coisa é certa: descobrimos que
as infinitas possibilidades não estão condicionadas ao
gênero, e sim ofertadas ao Humano.
Rosamares da Maia
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Responsabilidade Social

Setransduc programa ações em
homenagem ao Maio Amarelo
O movimento MAIO
AMARELO - Atenção
pela Vida - teve sua
primeira realização em
2014 e tem como objetivo conscientizar e
mobilizar a sociedade
sobre a necessidade
de reduzir o número
de acidentes de trânsito, despertando sua atenção sobre os altos índices de mortos e
feridos no trânsito no Brasil e no
mundo. A iniciativa de criar o Movimento também está relacionada
ao fato desta década ter sido definida, pela ONU, como a Década

de Ações para a Segurança no
Trânsito.
A ideia de se utilizar a cor amarela, adotada pelo Movimento,
simboliza a atenção e o laço vai ao
encontro da necessidade da sociedade tratar os acidentes de trânsi-

Premiação

Serviço

Revista Indo e Vindo premia
colaborador da Auto Viação Reginas
em concurso de frases

O motorista Mizael Lizarga, motorista da Auto Viação Reginas, foi
um dos destaques do concurso
promovido pela revista Indo & Vindo, em homenagem aos 60 anos

to como uma verdadeira epidemia.
Durante todo o mês
de maio, o SETRANSDUC, através do Projeto Trânsito & Vida,
cujo mote principal
também é a educação
no trânsito, participará
ativamente do Movimento, com a divulgação de matérias alertando a população sobre a
gravidade dos acidentes e a necessidade de maior educação no trânsito, além de uma blitz em local de
grande circulação de pessoas, que
encerrará a programação do mês.

da Fetranspor. Com a frase finalista “FETRANSPOR, sem limites na
evolução e na mobilidade, levando
você no coração e por todo o Rio
de Janeiro”, Mizael homenageou a
FETRANSPOR pelo seu aniversário
de 60 anos.
O concurso, lançado na última
edição da revista, presenteou 29
rodoviários, autores das frases finalistas do concurso, com um kit de
brindes da Fetranspor, como pendrive, guarda-chuva do Fale Ônibus, entre outros itens. Os três primeiros colocados ganharam ainda
tablets (segundo e terceiro lugares)
e um iPad (primeiro lugar).

Duque de
Caxias recebe
mais um ponto
de atendimento
do RioCard
O
mais

RioCard
um

caixa

inaugurou
automáti-

co para recarga de cartões
em Duque de Caxias. Agora a população da Baixada
Fluminense terá mais uma
opção de atendimento em
Saracuruna, no Centro Comercial Jonas Gondim. Em
breve, mais cinco ATMs entrarão em funcionamento.
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Ação Social

1ª Semana de Saúde e Sustentabilidade do
SETRANSDUC em 2015 teve recorde de público
No mês de março, o Setransduc promoveu a 1ª Semana de
Saúde e Sustentabilidade de
2015. O evento tomou conta do
Terminal José Carlos Lacerda, o
Lacerdão, durante dois dias com
serviços gratuitos. Essa primeira edição de 2015 teve recorde
de público, atendendo mais de
510 pessoas entre trabalhadores rodoviários e a comunidade
do entorno do terminal. A ação
teve um direcionamento para o
público feminino em homenagem ao mês da mulher, e contou
com a parceria de 17 entidades
e empresas de Duque de Caxias
que disponibilizaram serviços de
assistência jurídica, acolhimento de
mulheres em situações de violência, consultoria nutricional, oficinas
de artesanato, serviços de beleza,
emissão de documentos e massoterapia, entre outros.
Entre os parceiros do evento
estiveram o SEST/ SENAT, o INSS,
a Secretaria de Defesa Civil, a Personal Service, a Eudora, Mary Kay,
entre outros. O vice-prefeito de Caxias, Laury Vilar, visitou o evento no
segundo dia de realização.
No estande do SETRANSDUC,
foram distribuídas cartilhas do
Trânsito & Vida, folhetos educativos, o poema da gerente de Gestão
de Pessoas, Rosa Maria Maia, em
homenagem a todas as mulheres
trabalhadoras, entre outros materiais educativos. O Sindicato dos
Rodoviários, por sua vez, ofereceu
cadastramento e assistência em várias áreas aos trabalhadores. Já no
stand do SEST/SENAT foram ofere-

cidos serviços de avaliação odontológica e de fisioterapia. O estande
da TREL também chamou a atenção dos participantes do evento,
com os serviços de cadastramento
de vagas, corte de cabelo e divulgação de folhetos de orientação sobre
os perigos do fumo para a saúde,
as Doenças Sexualmente Transmissíveis, entre outros.

O motorista da Viação União,
Ciro Eduardo Moreira dos Santos, que participou do evento,
elogiou a iniciativa do SETRANSDUC. “Acho esse evento ótimo.
Ajuda a nós, rodoviários, e a comunidade que reside próximo ao
terminal, que é muito carente. Espero que venha acontecer mais
vezes iniciativas como essa. Vim
no ano passado, vi que o evento
aumentou muito esse ano e espero que aconteça mais vezes”,
destacou.
Estão previstas mais duas
edições da Semana de Saúde e
Sustentabilidade para este ano.
A próxima acontecerá no mês
de julho, quando se comemora o
Dia do Rodoviário. As Semanas de
Saúde e Sustentabilidade são realizadas pelo SETRANSDUC há cerca de três anos e têm como objetivo oferecer serviços de utilidade
pública e atender aos profissionais
das empresas associadas, os usuários do terminal e a população do
entorno.

Setransduc homenageia as mulheres
Para homenagear todas as mulheres que trabalham nas empresas associadas, o SETRANSDUC produziu e
distribuiu agenda com fotos de mulheres trabalhando e superando desafios,
letras de músicas contemplando todas
as letras do alfabeto, dicas de serviços
úteis, entre outros. Foi mais uma homenagem do Sindicato a todas as mulheres que contribuem efetivamente para
o crescimento do setor e a melhoria da
qualidade do serviço de transporte.
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Para o Rodoviário

Conheça os estabelecimentos credenciados
ao Clube de Vantagens do Rodoviário
O Clube de Vantagens do Rodoviário, que oferece descontos
em diversos estabelecimentos comerciais para rodoviários e suas
famílias, apresenta os nomes dos
parceiros dessa iniciativa. Confira
alguns dos locais que oferecem
descontos para todos os rodoviários do Estado do Rio de Janeiro:
Americanas.com,
Bagaggio,
Casas Bahia.com, Centauro.com,
Continental Compra Certa, Dako,
Dpaschoal, Ecolchão, Euro, Extra.com, EDUCAÇÃO Celso Lisboa, CNA, Colégio CAP, Info

School Minds On Byte, Simonsen,
Unilasalle, Universidade Castelo
Branco Wizard, YES!, Fast Shop,

GE e Girafas, entre outros.
Saiba mais através do site
www.clubedorodoviario.com.br.

SETRANSDUC promove Curso da Resolução 168

Durante o mês de maio, o SETRANSDUC está promovendo o
Curso da Resolução 168, para quatro turmas de motoristas de ônibus
das empresas associadas.
O Curso da Resolução 168, instituído pela Resolução CONTRAN Nº

168/2004, é obrigatório e tem como
objetivo atualizar os motoristas de
ônibus sobre as normas de trânsito
e aperfeiçoá-los ainda mais na função. O SETRANSDUC mantém um
constante programa de qualificação profissional, dirigido aos profis-

Turma da Resolução 168
formada em 2014

sionais das empresas associadas,
a fim de a cada dia mais oferecer
um serviço de transporte público
de qualidade à população.
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