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Maioamarelo
Atenção pela vida

DESTAQUES DESTA EDIÇÃO
CURSOS PRESENCIAIS

POSTO SETRANSDUC

Sest/Senat de Caxias inicia
cursos presenciais

Posto do SETRANSDUC
atende usuários do RioCard
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SEST/SENAT de Duque de Caxias inicia curso presencial
No dia 17 de maio, o Sest/Senat de Duque de Caxias realizou sua primeira aula
presencial, com o curso de Primeiros Socorros.

A Unidade Manuel Alves Lavouras,
a mais nova do Rio de Janeiro, inaugurada em dezembro de 2017, está
oferecendo serviços variados e cursos
como Atendimento Eficaz ao Cliente,
Atualização em Legislação de Trânsito, Avaliação de Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas, Código de
Trânsito Brasileiro e Legislação Com-

plementar, Comportamento Seguro
no Trânsito, Condução Segura e Econômica, Direção Preventiva etc.
Para se matricular, o trabalhador
do setor de transporte deverá apresentar originais e cópias dos seguintes
documentos: CPF, RG ou CNH, Comprovante de residência (mês corrente ou mês imediatamente anterior),

CTPS (página com a foto, o número
e a série, página de identificação do
empregado, página que comprova o
vínculo empregatício, página com alterações de salário e página com anotações de férias).
Mais informações podem ser obtidas na Secretaria do Sest/Senat através do telefone 9 9165 – 8656.

#NósSomosoTrânsito
SETRANSDUC apoia Movimento Maio Amarelo

Maio é o mês do Maio Amarelo,
movimento que tem como objetivo
alertar a população sobre os altos
índices de acidentes de trânsito
no mundo. Segundo dados da
Organização Mundial de Saúde
(OMS), o Brasil é o quinto país no
mundo com mais mortes no trânsito.
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Neste ano, o tema do movimento
é #NósSomosoTrânsito. A ideia
é conscientizar toda a sociedade
para o importante papel que cada
um exerce no trânsito, seja como
pedestre, ciclista, motociclista ou
motorista. Ou seja, para um trânsito
melhor é preciso que cada um dê a

sua contribuição.
Durante todo o mês de maio, o
SETRANSDUC está divulgando posts
de sensibilização sobre o tema no site e
nas redes sociais. O Sindicato também
está divulgando o Projeto Trânsito e
Vida, cujo objetivo principal é, além
de aumentar a segurança no trânsito,
formar uma consciência coletiva de
que educação no trânsito é dever
de todos. O Projeto foi apresentado
em evento realizado na Rio Ita, junto
com o Transmobile, o jogo didático
de trânsito desenvolvido pelo
SETRANSDUC. A cobertura completa
da apresentação será publicada na
próxima edição do jornal.

Posto do SETRANSDUC
atende a uma média
de 450 usuários do RioCard
por dia

RioCard apresenta
número de utilização
de cartões em evento
no SETRANSDUC
O diretor da RioCard, Cassiano
Ruskycki, apresentou para um grupo
de empresários e profissionais das
empresas associadas ao SETRANSDUC dados comparativos sobre a
utilização de RioCard no primeiro
trimestre de 2017 e de 2018. Foi
observada uma queda na utilização
de cartões valorados e de gratuidades, em relação ao ano passado.
Ainda assim, no primeiro trimestre
de 2018, as empresas associadas ao
SETRANSDUC realizaram cerca de 9
milhões de viagens gratuitas.
O diretor destacou também os
resultados da implantação do sis-

Além da sede administrativa, o
SETRANSDUC conta também com
a Agência de Cadastro de Gratuidades – ACG, que abriga o Posto
de Vendas – PDV – do RioCard e
o atendimento aos beneficiários
do RioCard Gratuidades, além do
setor de treinamento e desenvolvi-

mento dos trabalhadores rodoviários.
No posto são atendidas diariamente cerca de 450 pessoas, entre
idosos, rodoviários e estudantes
das redes municipal e federal de
ensino. O grupo com maior número de atendimentos é o de idosos.

tema de bilhetagem eletrônica, que
permitiu a verificação de diversas
irregularidades na utilização dos
cartões de gratuidades. Em função
da utilização indevida do benefício,
muitos cartões foram suspensos e
até bloqueados.

SETRANSDUC sedia palestras sobre eSocial e
Reforma Trabalhista

O SETRANSDUC também reuniu
empresários e representantes de
Departamento Pessoal e de Recursos
Humanos das empresas associadas

para assistirem a palestras sobre
eSocial e Reforma Trabalhista,
realizadas
pela
Universidade
Corporativa do Transporte (UCT)/

Fetranspor.
O contador Carlos Fernando,
da Solver, explicou que com a
implantação do eSocial a fiscalização
do Governo Federal será mais
eficiente.
O advogado Humberto Muzzio
Almirão, da Petersen & Muzzio
Almirão Advogados, por sua vez,
falou sobre a Reforma Trabalhista e
as principais mudanças.
No site da UCT podem ser
esclarecidas dúvidas sobre o eSocial
e a Reforma Trabalhista – www.uct.
fetranspor.com.br
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Clube do Rodoviário oferece benefícios para
trabalhadores do setor
Através do site www.clubedorodoviario.com.br, os trabalhadores
do setor podem ter acesso a diversos benefícios, como descontos em
mensalidades de universidades, academias e lojas do varejo. Os descontos podem chegar a até 40%.
Para se cadastrar, basta acessar
clubedorodoviario.com.br, preencher
o formulário e imprimir a carteirinha
diretamente pelo site.
Já para ter direito ao desconto, é
necessário apresentar a carteirinha
e com o crachá funcional ou contracheque nas lojas.

Viva bem

Vacina da gripe: quem deve tomar

Em abril, teve início a vacinação
contra a gripe na rede pública de
saúde. Não há quase contraindicação
para a vacina. A exceção é para quem
tem alergia aos componentes do
imunizante. Inclusive pessoas com
pressão alta e diabetes ou que fizeram alguma cirurgia recentemente
podem se vacinar normalmente.
O vírus não causa reações. O que
pode acontecer é consequência de
processos deflagrados pelo próprio

sistema imunológico e dor na região
de aplicação da vacina.
A vacina trivalente, que é a disponível na rede pública, protege contra
três tipos de vírus (H1N1, H3N2 e influenza B). E está disponível somente
para pessoas em situação de maior
vulnerabilidade. Confira:
• Crianças de 6 meses a 5 anos de
idade;
• Gestantes e puérperas (mães que
deram à luz há menos de 45 dias);

• Idosos;
• Profissionais de saúde, professores da rede pública ou privada, portadores de doenças crônicas, povos
indígenas e pessoas privadas de liberdade.
• Portadores de doenças crônicas
(HIV, por exemplo) que fazem acompanhamento pelo SUS também têm
direito à vacinação gratuita.

Atenção!
• A campanha vai até o dia 1º
de junho.
• A imunização é contra a gripe, não contra o resfriado. A gripe
é causada por um vírus específico:
o influenza. Já o resfriado é causado por vírus de outros tipos. No
caso do resfriado, os sintomas são
mais brandos.
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