
Editorial

TRANSPORTE É MOBILIDADE?
Nos últimos tempos o termo mobilidade virou a 

expressão máxima para as definições e conceitos 
sobre transporte, confundindo-se até com o postulado 
Constitucional do sagrado “direito de ir e vir” e, como 
tudo na moda, está sujeito a alguns pecados sérios de 
definição e aplicação para a realidade.

Primeiro, há que se deixar claro que é preciso 
com máxima urgência separar os dois conceitos e 
consequentemente desmistificá-los. Transporte é 
a operação de equipamento que pode ser feita por 
ônibus, caminhão, barcos, trens, aviões, metrô, BRTs, 
VLTS, taxis, vans, automóveis, bicicletas, motocicletas, 
enfim, tudo o que seja capaz de acomodar de forma 
individual ou coletiva e deslocar pessoas e produtos, 
para destinos planejados, com rotas, segurança, 
conforto, tecnologias, profissionais qualificados e 
amadores habilitados etc. Tudo isto organizado e 
regulamentado por uma norma pública, para prestar 
serviços e atender necessidades dos entes públicos e 
privados.

O transporte público de passageiros, nas suas 
várias modalidades, está sob o controle do Poder 
Público e, em sua maioria, é operado por entes 
privados, em regime de concessão ou permissão, mas 
isto é transporte – não é mobilidade.

Mobilidade, como o próprio nome sugere, é 
movimento, deslocamento, trânsito, fluidez que 
assegura o direito sagrado de ir e vir e primordial para 
a realização do ato de transportar. Não confundam 
os dois conceitos, sob pena de prejuízos para a 
compreensão de ambos, muito embora haja estreito 
relacionamento entre ambos, pois um é condição 
indispensável ao outro. A interpretação compartilhada 
é desvirtuante.

Podemos oferecer um transporte de alta qualidade, 
dentro dos padrões exigidos de segurança e conforto, 
com profissionais treinados e tecnologias de última 
geração, que, porém, não atenderá às necessidades 

dos clientes, pois o trânsito não flui, os equipamentos 
urbanos são de péssima qualidade e as vias estão 
em estado precário. Na confusão dos conceitos o 
transporte tem saído como vilão da história.

Recentemente, em audiência pública, requisito legal 
do processo licitatório do Sistema Intermunicipal de 
Transportes no Rio de Janeiro, perguntamos ao Gestor 
Público sobre: Quais as melhorias para o transporte de 
passageiros seriam pontuadas no Edital de Licitação? 
Lamentavelmente, o conceito acadêmico de quem 
jamais andou no transporte coletivo respondeu, 
pontuando para aportes tecnológicos e fiscalização. 
Fomos à réplica e informamos que a imobilidade do 
trânsito leva à incapacidade de realizar as operações 
planejadas e tem impacto direto sobre a qualidade da 
prestação dos serviços.

Mais do que nunca há necessidade de atentarmos 
para o fato de que não é possível nem para o operador 
de transporte, tão pouco para o administrador público, 
vivenciar uma visão estanque sobre o Sistema de 
Transporte.  Somente haverá transporte com 100% de 
qualidade, com uma mobilidade com 100% de fluidez. 
Os conceitos são diferentes, porém, complementares.

O Ano Novo promete licitações e mudanças radicais 
para o transporte de passageiros.  Que venham 
as mudanças! Mas com elas venham também à 
responsabilidade da visão, da competência de realizar 
de forma integrada uma operação que somente atingirá 
a excelência se articulamos o público e o privado com 
inteligência, ou seja, trânsito e mobilidade são conceitos 
distintos dentro de um sistema interdependente, real e 
que não comporta pirotecnias políticas.

Seja este um Natal de Saúde, de Paz, de Segurança 
e de mesa farta para todos. Que o Ano Novo assegure o 
emprego dos mais de 108 mil empregados do Sistema 
de Transporte de Passageiros e de todos os brasileiros. 
Que a crise se dissipe como a tempestade no horizonte.

Feliz Natal e Bom Ano Novo. 
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O ano de 2015 foi de muitas 

conquistas para o SETRANS-

DUC. A despeito da instabili-

dade no cenário sócio-político-

-econômico do país, o Sindicato 

manteve os seus programas, 

formou um  número recorde de 

motoristas no Curso da Resolu-

ção 168 e ainda implantou um 

novo projeto: o Infração Zero. 

Confira abaixo nove aconte-

cimentos marcantes para o SE-

TRANSDUC no ano que está se 

encerrando:

1) Realização do Curso 
da Resolução 168

Nove fatos marcantes para o SETRANSDUC 
Retrospectiva 2015

Durante o ano de 2015 o SE-

TRANSDUC intensificou o tra-

balho de capacitação de moto-

ristas do transporte rodoviário 

de passageiros de Duque de 

Caxias. Foram formados 1.360 

alunos nas modalidades  Atua-

lização e Regular. É o maior nú-

mero de profissionais formados 

desde que o Sindicato começou 

a realizar o curso.  A expecta-

tiva é que 100% do quadro de 

funcionários da base passem 

pelo curso que tem em sua gra-

de as disciplinas de Legislação 

de Trânsito; Direção Defensi-

va; Primeiros Socorros, Meio 

Ambiente e Convívio Social; e 

Relacionamento Interpessoal. 

Em 2016 o SETRANSDUC con-

tinuará a oferecer o curso gra-

tuito instituído pela Resolução 

CONTRAN Nº 168/2004,  que 

tem como objetivo  atualizar os 

condutores responsáveis pelo 

transporte coletivo de passa-

geiros e que exercem atividade 

remunerada.

2) Implantação do Pro-
jeto Infração Zero

O objetivo do Projeto é cons-

cientizar os motoristas das 

empresas associadas ao SE-

TRANSDUC sobre a necessi-

dade de respeitar as regras de 

trânsito e assim evitar multas. 

Cerca de 230 motoristas das 

empresas associadas ao Sin-

dicato assistiram às palestras 

do Projeto Infração Zero no ano 

de 2015. Com apenas quatro 

meses de existência e encon-

tros mensais, o projeto tem tido 

grande adesão nas empresas 

associadas.  O projeto encerra 

as suas atividades do ano em 

dezembro e tem retorno previs-

to para fevereiro de 2016.

3) Volta do Consultório 
Volante

Em outubro, o Consultório 

Volante, unidade médica móvel 

da Fetranspor, voltou a aten-

der as empresas da base do 

SETRANSDUC. Em apenas três 

meses cerca de 1180 rodoviá-

rios das empresas Limousine 

Carioca, Auto Viação Reginas, 

Transporte Fábios e Auto Ôni-

bus Vera Cruz  já receberam 

atendimento de nutricionistas e 

oftalmologistas.

4) Apresentação do 
Trânsito e Vida durante 
SIPAT na Rio Ita

A gerente de Recursos Hu-

manos do Sindicato, Rosa Ma-

ria Maia, apresentou o Projeto 

Trânsito e Vida, durante a Se-

mana Interna de Prevenção de 

Acidentes de Trânsito – SIPAT 

– da Rio Ita. A proposta do pro-

jeto é conscientizar adultos e 

crianças sobre atitudes positi-

vas que contribuem para o au-

mento da segurança no trânsi-

to. 
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Retrospectiva 2015
5) Responsabilidade 

Ambiental – Duas ações do 
SETRANSDUC foram des-
taque em 2015:

Projeto Economizar

Neste ano o projeto Econo-

mizar realizou 7.434 aferições 

nos ônibus das empresas as-

sociadas ao Sindicato. Da frota 

avaliada, 99,06% foi considera-

da aprovada de acordo com os 

índices permitidos de emissão 

de gases poluentes pelos mo-

tores.  A expectativa é que no 

próximo ano o número de veí-

culos aprovados seja de 100%. 

O projeto visa a melhorias na 

gestão ambiental das empresas 

e à ampliação da educação am-

biental no setor de transportes.

Recolhimento de óleo diesel

Em parceria com a Grande 

Rio Ambiental, o SETRANSDUC 

recolheu neste ano 866 litros 

de óleo de cozinha para reuti-

lização. A coleta aconteceu no 

Terminal José Carlos Lacerda, 

o Lacerdão, durante todo o ano 

de 2015. Essa ação de susten-

tabilidade contribui para a pre-

servação do meio ambiente. O 

consumo de óleo no país é de 

quinze litros por brasileiro a 

cada ano. Quando descartado 

em locais irregulares, o óleo 

causa a poluição dos afluentes, 

resultando em grandes prejuí-

zos para a população.

6) Realização de con-
curso em homenagem ao 
Dia do Rodoviário

O SETRANSDUC realizou um 

concurso de frases com a per-

gunta “Por que me orgulho de 

ser rodoviário?”.  A iniciativa 

foi muito bem recebida pelos 

trabalhadores rodoviários, com 

a participação de cerca de 250 

frases. Os três primeiros colo-

cados foram premiados com 

celular e relógio.

7) Homenagem a empre-
sário associado

O presidente da Transpor-

te Fabio´s,  Florival Alves, foi 

condecorado pela  NTU – Asso-

ciação Nacional das Empresas 

de Transportes Urbanos- com 

a Medalha do Mérito do Trans-

porte Urbano Brasileiro 2015. A 

medalha representa o reconhe-

cimento da entidade a pessoas 

físicas e jurídicas que atuam 

para melhorar o desempenho 

do setor.

8) Realização de duas 
ações de Saúde e Susten-
tabilidade

As ações de Saúde e Sus-

tentabilidade, organizadas pelo 

SETRANSDUC, são um sucesso 

de público. Em 2015, foi realiza-

da em março, em homenagem 

ao Dia da Mulher, e, em julho, 

para comemorar o Dia do Ro-

doviário. Durante esses even-

tos, o Sindicato e empresas e 

instituições parceiras oferecem 

diversos serviços para toda a 

classe rodoviária e a comunida-

de do entorno do Terminal José 

Carlos Lacerda (o Lacerdão). 

O número de atendimentos no 

ano foi de cerca de mil pesso-

as.

9) Apoio ao Movimento 
Maio Amarelo

O SETRANSDUC aderiu ao 

Movimento mundial Maio Ama-

relo, cujo principal objetivo é 

alertar a população sobre a res-

ponsabilidade de todas as pes-

soas para ter um trânsito mais 

seguro. O Sindicato distribuiu 

kits com cartilhas e brindes do 

Projeto Trânsito e Vida, além de 

uma bolsa lixeira para carro per-

sonalizada com dizeres e símbo-

los do movimento Maio Amarelo. 

Os alunos das escolas visitadas 

ainda participaram de um quiz 

com perguntas sobre regras e 

atitudes importantes para um 

trânsito mais amigo e seguro.



Via Expressa |  4

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). CTP e Impressão: Formato 3

Gerente Rosa Maia recebe Medalha De Mérito 
da Defesa Civil

Homenagem

A gerente de Recursos Huma-
nos do SETRANSDUC, Rosa Ma-
ria Maia, recebeu da Prefeitura 
Municipal de Duque de Caxias a 
Medalha de Mérito da Defesa Ci-
vil, em homenagem ao Dia Mun-
dial do Voluntário, comemorado 
em 4 de dezembro. A homenagem 
foi um reconhecimento às impor-
tantes parcerias firmadas nos 
últimos anos entre o Sindicato e 
órgãos da Prefeitura de Duque 
de Caxias e também à iniciativa 

da entidade de realizar as ações 
de Saúde e Sustentabilidade, 
prestando, assim, um significa-
tivo serviço à sociedade. Foram 
homenageadas também autorida-
des, personalidades e entidades 
que desenvolveram ações volun-
tárias importantes.

A solenidade de entrega da 
medalha aconteceu no Museu 
Ciência e Vida, em Duque de Ca-
xias, e contou com a presença 
do prefeito da cidade, Alexandre 

Elogios a profissionais

O Via Expressa reservou al-
guns elogios recebidos por pro-
fissionais das empresas associa-
das ao SETRANSDUC. Confira 
a seguir os principais elogios 
recebidos. A cada um dos pro-
fissionais elogiados, nosso agra-
decimento e gratidão por ajudar, 
diariamente, a formar uma ima-
gem mais positiva do setor de 
transporte:

Anderson Batista Moreira, 
motorista da TREL - linha 5101 
(Duque de Caxias – Raiz da Ser-
ra)

“Quero elogiar a conduta do 

motorista. Quase perdíamos o 
ônibus, quando ele, pacientemen-
te, esperou a mim, minha esposa 
e meu filho de quatro meses, que 
estava no colo, a atravessarmos 
a rua para embarcar no coletivo. 
Parabéns pela conduta”.

Sebastião França Souza, mo-
torista da Transporte Fabios -  li-
nha 494L- Duque de Caxias – Pi-
lares (via Cidade Alta)

“Quando embarquei, não pude 
deixar de perceber que o moto-
rista mostrou ser bastante aten-
cioso, e conduziu o veículo com 
muita habilidade, conforto e se-

gurança. Parabéns pelo belo tra-
balho prestado à nossa socieda-
de”.

Marconi Manoel da Silva, mo-
torista da TREL, na linha 653 – 
Marechal Hermes – Méier (circu-
lar)

“O profissional é muito educa-
do, tranquilo na direção e hones-
to. Saí do mercado com muitas 
bolsas e ele me deixou entrar pela 
porta traseira. Fui até ele, paguei 
a passagem e virei as costas. E 
ele me avisou: ‘senhora, estou ro-
dando a roleta’. Achei muito cor-
reto”.

Gente que foi notícia

Cardoso, do vice-prefeito Lauri 
Vilar; deputado Estadual Dica e 
o secretário de Defesa Civil Co-
ronel Bombeiro Silva Costa e de 
demais autoridades. 


