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O SETRANSDUC reservou este espaço 
para homenagear todos os trabalhadores 
que fazem não apenas o transporte, mas 
nossas cidades funcionarem todos os 
dias. No dia 25 de Julho, comemora-
se o Dia de São Cristóvão, padroeiro 
dos motoristas. A data, porém, passou 
a ser extensiva a todos os profi ssionais 
que atuam no setor de transportes, 
independente de função ou área em que 
trabalhem.

Todos desempenham um papel 
fundamental para garantir que o ônibus 
esteja nas ruas, diariamente, cumprindo 
seu papel de assegurar o direito de ir e 

vir das pessoas para as escolas, trabalho, 
comércio, hospitais etc, fazendo a 
economia funcionar.  Seja o mecânico 
que cuida da manutenção do veículo, 
ou o profi ssional da Administração, 
responsável, por exemplo, pelo 
Departamento Pessoal da empresa, ou 
aquele que trabalha na linha de frente, 
lidando diretamente com o público, como 
os motoristas, todos desempenham um 
papel muito importante para a prestação 
do serviço.

Por isso, todos vocês merecem nosso 
agradecimento e nossa homenagem. 
Vocês são os verdadeiros heróis de todos 
os dias. 

Novo site no ar 
 O novo site do SETRANSDUC já está 

no ar.  Mais moderno e interativo, o site 
traz informações sobre a história do 
sindicato, os programas e serviços que 
desenvolve, a relação das empresas 
associadas, as edições do jornal Via 
Expressa, notícias variadas e links para 
as redes sociais Facebook e You Tube.

O site também é responsivo, ou seja, é 
adaptável a todas as plataformas móveis 

– computador, tablets e smartphones. 
Visite www.setransduc.com.br. 
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Em comemoração ao Dia Mundial 
do Meio Ambiente (5 de Junho), o 
SETRANSDUC lembra uma de suas 
principais ações voltadas para a 
preservação ambiental, além do 
Projeto Selo Verde, que controla 
a emissão de poluentes pelos 
motores dos ônibus: a parceria 
com a Grande Rio Reciclagem 
Ambiental, que este ano completa 
sete ano.

A Grande Rio é a única empresa 
no Rio de Janeiro que realiza a coleta 
e reciclagem de resíduos de origem 
animal e vegetal, como osso, sebo e 

Responsabilidade Ambiental 

óleo de fritura usado. Através dessa 
parceria, os usuários do Terminal 
Prefeito José Carlos Lacerda, 
localizado em Duque de Caxias 
e administrado pelo Sindicato, já 
podem fazer a destinação correta 
do óleo, entregando-o nos terminais 
rodoviários em garrafas pets, 
também destinadas à reciclagem, 
o que representa a retirada de dois 
produtos altamente poluentes do 
meio ambiente. Os participantes do 
Programa recebem como incentivo 
produtos de limpeza, fabricados 
pelas empresas parceiras. 

 Responsabilidade Social

Parceria com a Grande Rio Ambiental já tem 7 anos

O SETRANSDUC está realizando 
a Campanha do Agasalho 2017, com 
o objetivo de arrecadar agasalhos, 
cobertores e também alimentos para 
famílias e entidades em situação de 
vulnerabilidade social.

A campanha está sendo realizada 
durante os meses de junho e julho, 
no Terminal Rodoviário José Carlos 
Lacerda, o “Lacerdão”. A ideia do 
Sindicato é incentivar os rodoviários 
que trabalham no local e os clientes 
das linhas com ponto final no Terminal 
a participarem da campanha. 

SETRANSDUC realiza Campanha do Agasalho

Nova gestão

A nova diretoria do 
SETRANSDUC  tomou  posse 
em junho. 

Confira a composição:
Presidente: 
José Carlos Cardoso Machado

Vice-Presidente: 
Florival Alves

Primeiro Conselheiro de 
Administração: 
Fernando Dias Carvalho

Segundo Conselheiro de 
Administração: 
Carlos Alberto Pereira Mendes

Primeiro Suplente do 
Conselho de Administração: 
Márcio José Alves Lavouras

Segundo Suplente do 
Conselho de Administração: 
Fábio Teixeira Alves

Primeiro Conselheiro Fiscal: 
Marcial Ribao Lopez

Segundo Conselheiro Fiscal: 
Fernando Costa Alves

Primeiro Suplente do 
Conselho Fiscal: 
Bruno Teixeira Xavier

Segundo Suplente do 
Conselho Fiscal: 
Álvaro Rodrigues Lopes

Diretor Financeiro: 
Manoel Luís Alves Lavouras

Secretária Geral da AGEF 
– Assembleia Geral das 
Empresas Filiadas: 
Rosa Maria Maia

Diretoria do 
SETRANSDUC toma 
posse para o triênio 
2017/2020
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Em maio, a equipe do 
SETRANSDUC visitou a Viação 
União levando a campanha 
Minimizando Riscos de Acidentes 
para 50 motoristas. Através de 
oficinas Comportamentais, a 
especialista em trânsito, Goretti 
Pereira, abordou temas que 
contribuem para diminuir os 
riscos, alertando as equipes 
operacionais para dirigir com 
mais atenção. Foi apresentado 
o jogo didático “Transmobile”, 
que simula situações reais 
do cotidiano do trânsito de 
Duque de Caxias, valorizando a 
importância da educação e da 
prudência no volante. 

As palestras prosseguem até o 
fim do ano de 2017 com o objetivo 
de contemplar todas as empresas 
filiadas ao SETRANSDUC.

Rodoviários de Duque de Caxias participam
de Curso da Resolução 168

Viação União 
recebe 
equipe do 
SETRANSDUC

O SETRANSDUC  segue o ano 
de 2017 promovendo turmas de 
capacitação do Curso da Resolução 
168 nas modalidades regular e de 
atualização. O curso tem como 
principal objetivo aperfeiçoar e 
instruir motoristas de ônibus. Até 
agora cerca de 3.000 profissionais 
participaram do curso que passou 
a ser obrigatório desde 2004. As 
disciplinas incluem Legislação 
de Trânsito, Direção Defensiva, 
Primeiros Socorros, Meio Ambiente 
e Relacionamento Interpessoal.

Os profissionais que participam 
dessa capacitação estão melhor 
preparados para atender ao 
público e desempenhar sua função 
com mais prudência. É o que diz 
o motorista da empresa Santo 
Antônio, Paulo Fernando Barbosa, 
há 15 anos na função, que está 
participando da turma 211 de 

atualização:  “Eu passei a repensar 
as minhas atitudes. Procuro manter 
uma boa postura nos diálogos do 
dia a dia. Principalmente quando 
me deparo com alguma situação de 

estresse, procuro sempre manter a 
calma. A atenção redobrou e 
acredito que isso contribui para 
diminuir acidentes”.  

Veruscka Souza, instrutora de 
trânsito que atua na área há mais 
de 10 anos, diz que percebe a 
mudança no comportamento dos 
alunos.  “A intenção é modificar 
o comportamento dos atuais 
motoristas através da tomada 
de consciência. Os rodoviários 
de Duque de Caxias têm uma 
receptividade muito boa. É 

nítida a diferença de como 
chegaram aqui e como saem. 
Eles reproduzem as medidas de 
segurança não só no trabalho, 
mas também com suas famílias, 
pois percebem a importância da 
boa conduta no trânsito”.

O SETRANSDUC atende aos 
motoristas de Duque de Caxias e 
Magé na unidade ACG que fica na 
Rua General Mitre, nº 228, Jardim 
25 de Agosto, Duque de Caxias. Os 
interessados em participar podem 
escolher entre assistir as aulas em 
diferentes horários, de segunda 
à sexta em dois turnos: manhã e 
tarde, e aos finais de semana em 
período integral. Atualmente o 
curso regular tem o custo de R$ 
100,00 enquanto a atualização 
custa R$ 70,00. 

Paulo: “Passei a repensar minhas atitudes”

Veruscka: “Mudança de comportamento é nítida”

Trânsito 
& vida

Cursos & Treinamentos
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Nas empresas

TREL é campeã na  Copa SEST 
SENAT de Futebol Society

Lazer & 
Cultura  

Museu Ciência 
e Vida une 
educação e 
cultura em um 
só lugar 

Você ainda não conhece o 
Museu Ciência e Vida? O espaço 
fica no prédio do antigo Fórum de 
Duque de Caxias e é composto 
por quatro pavimentos que unem 
educação, cultura e ciência através 
de exposições que tem em seu 
diferencial a interação com o 
público. O Museu é um projeto da 
Fundação Cecierj para promover a 
divulgação científica. 

O Museu Ciência e Vida está 
localizado na Rua Aílton da Costa, 
S/N - Jardim Vinte e Cinco de Agosto, 
Duque de Caxias. Mais informações 
pelo telefone 3777-9058.

A empresa Transturismo Rei 
– TREL -  é a grande campeã da 
Copa SEST SENAT F7 de Futebol 
Society da Unidade Rio de Janeiro - 
Deodoro  de 2017. Em uma disputa 
acirrada contra a Viação Regina’s, 
a TREL conquistou o título num 
placar de 3x2.

Além do título de campeã, a 
empresa teve como destaque os 
colaboradores Leonardo Passos e 

Alex Batista que foram reconhecidos 
como melhor goleiro e o melhor 
artilheiro respectivamente. A 
Viação Regina’s teve uma bela 
participação e conquistou o lugar 
de vice campeã além de melhor 
torcida.

O campeonato teve inicio no 
mês de maio e reuniu 12 times  
representando as empresas do 
Setor de Transportes. 


