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Ônibus incendiado:
até quando?
O número de ônibus incendiados
no Estado do Rio de Janeiro não
para de crescer.
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Duque de Caxias é o município com maior
número de ônibus incendiado

O número de ônibus incendiados no Estado do Rio de Janeiro não para de crescer.

Em 2017, no Estado do Rio de
Janeiro, foi registrado um aumento
do número de ônibus incendiados
de 109%, em comparação com 2016.
Já no início de 2018, os incêndios a
ônibus não param de acontecer.
Caxias é o município com maior
número de incêndios a ônibus da

Baixada Fluminense. No último ano,
o aumento no número de ocorrências
foi de 183% em relação a 2016.
A população tem sido alertada,
através da imprensa e das redes sociais, que os ônibus incendiados demoram algum tempo a serem repostos nas linhas, tendo em vista que os

veículos não possuem seguro e as
empresas precisam de tempo para
substituí-los.
Outro alerta feito com frequência
à sociedade pelos sindicatos e entidades representativas das empresas de
transporte é de que destruir patrimônios públicos é uma atitude criminosa.

Legislação

eSocial: O que muda?

A quem beneficia?

Uma nova forma de se comunicar
com o governo foi lançada. Instituído
pelo decreto 8.373/14, o eSocial começou a ser usado em janeiro e fornece
mais de 40 tipos de arquivos diferentes
sobre as relações trabalhistas.
Através do eSocial, será possível
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enviar ao Governo (Ministério
do Trabalho, Receita Federal,
Previdência Social e Caixa Econômica
Federal (gestora do FGTS), todas
as informações trabalhistas, fiscais
e previdenciárias para um ÚNICO
BANCO DE DADOS na internet.
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Para os trabalhadores é a
garantia de direitos, já que
através do eSocial terão acesso
a todos os dados da sua relação com o empregador através
da internet. Para o empregador,
o benefício será a simplificação
de processos, e, para o Governo, um maior poder de fiscalização na garantia de direitos
dos trabalhadores e exigência
do cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias pelo empregador.

Presidente do
SETRANSDUC
é indicado
para Medalha
da NTU

O presidente do SETRANSDUC,
José Carlos Cardoso Machado, foi indicado pela Fetranspor, na Categoria
Empresário, para concorrer à Medalha do Mérito do Transporte Urbano
Brasileiro 2018. José Carlos tem uma
trajetória de 52 anos dedicados ao
transporte. Iniciou na Auto Ônibus
Vera Cruz, aos 17 anos de idade.
Em 1986, foi eleito pela primeira vez presidente do SETRANSDUC
e desde então foi reeleito para 11
mandatos à frente do Sindicato. A
empresa da qual é sócio atualmente,
a Transporte e Turismo Machado, foi
fundada em dezembro de 1991.
Hoje, José Carlos também é conselheiro e delegado pelo SETRANSDUC junto ao Conselho de Administração da FETRANSPOR. Sua atuação
sempre foi norteada pela busca da
melhoria da qualidade do sistema de
transporte e pela conciliação de objetivos do sistema, mesmo quando as
dificuldades se evidenciam. “O bom
senso deve ser a base para as ações e
a necessidade ser melhor e mais forte
devem ser o lema do enfrentamento
das adversidades”, costuma dizer.

Unidade do Sest Senat de Caxias
divulga suas atividades

Em dezembro, foi inaugurada a
unidade do Sest/Senat de Duque
de Caxias, localizada em Santa Cruz
da Serra. O evento contou com a
presença do presidente do Conselho
Regional do Sest Senat no Estado
do Rio de Janeiro, Narciso Gonçalves
dos Santos, do vice-presidente do
Conselho Regional, Eduardo Rebuzzi;
do diretor adjunto da entidade,
Vinicius
Ladeira,
representando
Clésio Andrade, do prefeito de
Duque de Caxias, Washington Reis,
e do presidente do SETRANSDUC,
José Carlos Cardoso Machado, entre
outras autoridades, empresários
de transporte e representantes dos
trabalhadores.
A unidade oferece atendimento
médico e odontológico e diversos
cursos para os trabalhadores. As salas
de aula são dotadas de modernos
equipamentos e a unidade conta
com um espaçoso ginásio esportivo,
onde poderão ser realizados diversos
eventos. Segundo o presidente
do Conselho Regional, Narciso
Gonçalves dos Santos, a expectativa
é que anualmente a unidade ofereça
14 mil atendimentos odontológicos,
2.800 na área de nutrição, 2.100 em
Psicologia, 3.700 em Fisioterapia,
além das mais de 13 mil horas de
ensino presencial, nas 13 salas de

aula e dois ambulatórios.
A unidade recebeu o nome do
fundador da TREL, Manuel Alves
Lavouras. Em sua homenagem,
também prestigiaram o evento a
viúva do empresário, Arminda Alves
dos Santos Lavouras , e seus filhos
Manoel, Márcio e Armando.

Atividades
A partir do segundo semestre
de 2018, o Sest/Senat de Duque de
Caxias oferecerá às empresas do setor de transporte diversos serviços,
já previstos no planejamento inicial,
como palestras, orientações, avaliação ergonômica, ginástica laboral,
dinâmica de grupo em educação
para saúde, para segurança no trânsito etc.
O SETRANSDUC está avaliando
junto aos coordenadores a realização dessas palestras em parceria.
Alguns temas oferecidos pelo Sest/
Senat são Bem Estar Social, Medos
e Fobias, Qualidade de Vida no Trabalho, Hipertensão Arterial, Alcoolismo etc. Já em relação à educação
para o trânsito e transporte, entre
os temas disponíveis estão Direção
preventiva; primeiros socorros, relacionamento interpessoal, educação
no trânsito, segurança no transporte
de passageiros etc.
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Campanha nos ônibus

Cartazes alertam passageiras sobre como agir em
casos de abuso sexual

Não tenha vergonha ou medo: você não tem culpa pelo assédio! Rompa o silêncio e DENUNCIE!

A Lei nº 7.856/18, promulgada
pelo governador do Rio de Janeiro,
Luiz Fernando Pezão, criou o Programa de Prevenção ao Assédio nos
Transportes Coletivos.
Segundo a lei, as concessionárias de transportes coletivos devem
divulgar cartazes explicativos sobre
o programa em toda a sua frota,
informando sobre como as vítimas
devem proceder e a quem recorrer
em situação de violência nos transportes.
O principal objetivo é orientar as
vítimas de assédio sobre como fazer
a denúncia e prevenir a ocorrência
de novos casos no Estado do Rio de
Janeiro. Os cartazes já foram produ-

zidos e estão sendo distribuídos para
as empresas de ônibus, que deverão
divulgá-los em toda a frota.
Nos cartazes, são divulgados os
telefones da Polícia Militar (190) e
da Central de Atendimento à Mulher
(180). No ato da denúncia, as vítimas precisam informar o horário da
ocorrência, a linha do ônibus, o número de ordem do veículo, a roupa
do agressor e as características físicas
dele para auxiliar na identificação.
Foi produzido também um folder
que está sendo distribuído aos rodoviários, um guia prático sobre como
agir em casos de abuso sexual, explicando, por exemplo, a diferença entre assédio e paquera.

Campanha do
SETRANSDUC

Mulheres: digam não ao
assédio
O SETRANSDUC está desenvolvendo sua própria campanha contra o assédio às mulheres. Porém, trata-se de
uma campanha mais ampla, voltada
para qualquer tipo de assédio e não
apenas o sexual.
Com o lema “Mulheres: digam não
ao assédio sexual e moral nas relações
sexual e de trabalho”, a campanha
pretende conscientizar as mulheres
que elas têm direitos iguais aos homens e que têm o mesmo valor que
eles. Segundo a gerente de Recursos
Humanos do SETRANSDUC, Rosa Maria Maia, “a ideia é mostrar a cada mulher que ela não é um ser de segunda
classe. Que seu gênero é o Humano”,
destacou.

Parceria pela
saúde

SETRANSDUC contrata
empresa para realizar
exames médicos

O SETRANSDUC firmou parceria
com a Callmed Medicina do Trabalho
para a realização de exames de avaliação clínica em seus funcionários. A
medida busca adequar o Sindicato às
normas legais vigentes.
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