Editorial

Investir nas pessoas
Ainda faltam alguns meses para o ano se encerrar,
mas não seria exagero definir o ano de 2015 como
um dos anos em que o SETRANSDUC mais investiu
no desenvolvimento dos profissionais que atuam nas
empresas associadas.
Sem contar a realização de duas edições da
Ação de Saúde e Sustentabilidade, a maior oferta
de treinamentos para os profissionais, inclusive
com a criação de um novo curso, o Infração Zero,
o SETRANSDUC também decidiu homenagear os

rodoviários com um concurso de frases que buscou
despertar neles o orgulho pela profissão. O resultado
foi o melhor possível, com uma participação que
superou as expectativas mais otimistas.
Todo esse investimento tem como objetivo qualificar
ainda mais os profissionais do setor e estimular seu
desenvolvimento pessoal e profissional.
O SETRANSDUC acredita que investir nas pessoas
é o melhor caminho para garantirmos a oferta de um
serviço de transporte de mais qualidade à população.

Orgulho de ser rodoviário

SETRANSDUC realiza concurso para
homenagear os profissionais

Com o objetivo de homenagear os trabalhadores
rodoviários de sua área de atuação pelo seu dia (25 de
julho), o SETRANSDUC promoveu o concurso “Por que
me orgulho de ser Rodoviário?”, que teve participação
recorde dos colaboradores das empresas associadas
ao Sindicato. Foram recebidas cerca de 250 frases,

que concorreram nas duas categorias: motoristas e
profissionais das demais áreas das empresas.
Os primeiros colocados de cada categoria receberam
um Samsung Galaxy 4, os segundos colocados, um
celular Moto G, e os terceiros, um relógio Orient.
Conheça as frases vencedoras na página 2.
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Concurso do dia do Rodoviário

Em suas frases, profissionais enaltecem
a alegria de servir às pessoas
Conheça as frases ven- que me dá a oportunidade de ter bradora – Viação Vera Cruz.
novas amizades, conhecer lugares
cedoras:
“Todos os dias pessoas se deslocam de suas casas para trabalhar, estudar ou para o lazer, sonhando com uma vida melhor para
as suas famílias e eu me orgulho
de ser o condutor dos seus sonhos.”
Márcio Cruz dos Santos – 1º
Lugar – Motorista – Viação Vera
Cruz.

e pessoas diferentes. Isto faz com
que eu melhore como cidadão,
mude algumas atitudes no meu dia
a dia, melhorando como pessoa.”
Ademir da Silva Secco – 3º
Lugar – Motorista – Empresa de
Transportes Santo Antônio.

“Diante de tudo que enfrentamos
no dia a dia, me orgulho de ser rodoviária por ver o sorriso no rosto
de um colega após uma escala de
serviço, pois mesmo com as dificuldades, ainda temos profissionais
que “tiram de letra” essa jornada.

Rodoviários de outras Poder colaborar com eles é o que
me satisfaz.”
categorias:
Larissa Nayara Luís – 2º Lu-

“Pelo simples motivo de transportar, cuidar, zelar pela segurança
de ir e vir de cidadãos e cidadãs, ser
rodoviário é muito mais que ser um
simples profissional. É saber amar
o que se faz sem restrições, seja de
religião, cor, sexo ou profissão.”
Luiz Carlos Figueira 2º Lugar –
Motorista – Transportes Fábio’s.

“Orgulho-me de ser rodoviária:
“Porque nós não levamos apenas
passageiros, mas damos suporte
para que cada sonho, desafio, projeto e conquista, siga em direção
ao seu destino; Nós, rodoviários,
colaboramos em uma pequena parte da história de cada mãe, cada
pai, cada trabalhador, profissional,
ou estudante, que embarca diariamente em nossas conduções”.

“Ser rodoviário é uma atividade

Andreia Leite – 1º Lugar – Co-

gar – Despachante – Auto Viação
Regina’s.

“Me orgulho de ser rodoviário
por poder transportar sentimentos,
sonhos, realizações, superações e
poder compartilhar e participar da
história de vidas dia a dia.”
Enéas Ambrósio de Menezes
– 3º Lugar – Despachante – Auto
Viação Regina’s.

II Ação de Saúde e Sustentabilidade

Mais homenagens ao Dia do Rodoviário
Além do concurso de frases,
o Sindicato comemorou o dia
do Rodoviário com a II Ação
de Saúde e Sustentabilidade
do Sindicato, que aconteceu
no Terminal Rodoviário Prefeito
José
Carlos
Lacerda,
o
Lacerdão, e ofereceu cerca de
697 atendimentos em parceria
com 16 entidades de Duque
de Caxias. O evento beneficiou
não apenas os rodoviários,

como também a comunidade do
entorno do Terminal.
O público teve acesso a
serviços como corte de cabelo,
consultas médicas, assistência
jurídica e social, inscrição em
balcão de empregos, isenção
de vestibular, serviços de
beleza, massoterapia e outros.
No decorrer do dia foram
distribuídos também vários
brindes.
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Cursos & Treinamentos

Projeto Infração Zero conscientiza motoristas para
a importância do respeito às regras de trânsito
Com o objetivo de conscientizar os motoristas das empresas
associadas sobre a necessidade
de respeitar as regras de trânsito, o SETRANSDUC criou o Projeto Infração Zero, que consiste em
palestras realizadas mensalmente
orientando os profissionais sobre as atitudes e comportamentos
que devem adotar para reduzir as
infrações e as multas de trânsito.
A primeira palestra aconteceu
no dia 27 de agosto, na unidade
ACG SETRANSDUC, e reuniu 73
motoristas das empresas associadas ao sindicato. A palestra foi
ministrada pelo tenente coronel e
especialista em legislação de trânsito, Alex Barbosa Boaventura.

Estão previstas mais quatro palestras até o fim de 2015. O Projeto
terá continuidade no próximo ano e o objetivo do SETRANSDUC é alcançar 100% dos motoristas de ônibus em atuação em Duque de Caxias.

SETRANSDUC bate recorde em número de
rodoviários formados no curso Resolução 168
Durante o ano de 2015 o
SETRANSDUC está promovendo cursos da Resolução
168, em parceria com
o SEST/SENAT de
São Gonçalo, para os
motoristas das empresas associadas. Entre
os meses de maio e
agosto, 742 pessoas
passaram pelo Curso,
um número recorde
para o setor.
As aulas acontecem na unidade ACG

SETRANSDUC , em dois turnos,
inclusive nos fins de semana. 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.
A iniciativa é parte do compromisso
do SETRANSDUC de
qualificar os profissionais que atuam em
suas empresas associadas.
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Homenagem

Florival Alves, da Transporte Fabio’s, recebe
homenagem no Seminário Nacional da NTU
O presidente da Transporte
Fabio´s,
Florival Alves, foi
condecorado pela
NTU –
Associação
Nacional
das
Empresas
de
Transportes
Urbano- com a Medalha do

Mérito do Transporte Urbano
Brasileiro 2015. A medalha
representa o reconhecimento
da entidade a pessoas físicas e
jurídicas que atuam para melhorar
o desempenho do setor.

Curiosidades

Viação Vera Cruz vira tema de festa infantil e é
sucesso nas redes sociais

Com um tema inusitado e cheio
de personalidade, o menino Bernardo, de apenas quatro anos, viu a
sua festa de três anos fazer sucesso nas redes sociais. A foto em que

o pequeno apaixonado por ônibus
posa com seu bolo decorado teve
mais de 300 compartilhamentos e
cerca de 700 curtidas no Facebook.
Sua mãe, Roseane Monteiro,
conta que Bernardo é um grande
admirador dos ônibus que passam
na sua porta, mas o seu grande
xodó é o Caxias x Pau Ferro, da
Viação Vera Cruz, apelidado carinhosamente pelo menino como “o
Caxias”. Ela conta ainda que os
motoristas desses ônibus têm toda
a simpatia do filho, que pede sempre para usar o transporte seja qual

for o destino. “De vez em quando
eu cedo e acabo adaptando a nossa
rotina ao trajeto do ônibus, já que o
Bernardo gosta tanto”. Embora tenha rodoviários na família que trabalham em outras empresas, Roseane diz que não tiveram influência
na paixão do menino por ônibus.
Para o próximo ano, Bernardo já
escolheu o tema da sua festa. Mais
uma vez, o transporte será homenageado. Dessa vez, o tema será a
linha 887 (Pechincha - Barra da Tijuca) da Viação Redentor, que o menino já apelidou de “Barrinha”.

Semana Nacional de Trânsito 2015

SETRANSDUC realiza concurso
Em comemoração à Semana
Nacional de Trânsito, que acontece no período de 18 a 25 de setembro, o SETRANSDUC promoveu o
concurso de desenho e redação
sobre o tema Segurança no Trân-

sito é responsabilidade de todos,
dirigido a filhos de rodoviários.
A categoria Desenho do concurso abrange crianças com idade até 10 anos; e a de Redação,

maiores de 11 anos. O prêmio
será uma bicicleta. As crianças
com melhor classificação em
cada categoria ganharão também
um passeio ao Museu de Arte do
Rio - MAR.
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