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Compromisso com o Meio Ambiente
Empresas associadas ao SETRANSDUC tiveram melhor
desempenho no Convênio Selo Verde em 2017
Com 98,7% de veículos aprovados no Convênio Selo Verde em 2017, as empresas
associadas ao SETRANSDUC tiveram o melhor desempenho de todo o sistema
FETRANSPOR. Saiba mais na reportagem da página 3.

DESTAQUES DESTA EDIÇÃO
SEST/SENAT

TRÂNSITO & VIDA

Sest/Senat lança Programa
de Prevenção de Acidentes

Projeto do SETRANSDUC
foi apresentado na Rio Ita

Página 2

Página 4

Serviço
SEST/SENAT comemora 25 anos com Programa de Prevenção de Acidentes

O SEST/SENAT comemora, este
ano, seus 25 anos de fundação. Para
celebrar a data, a entidade lançou
o Programa CNT/ SEST/SENAT de
Prevenção de Acidentes, uma iniciativa
que tem como objetivos divulgar para
os proﬁssionais do setor os serviços
da entidade e despertá-los para a
importância de ter um transporte mais
seguro, eﬁciente e de qualidade. O
foco da campanha é o uso do celular
na direção.

O Programa realizará mobilizações
socioeducativas itinerantes em todo o
país com 55 vans. Na unidade de Duque de Caxias, o Programa de Prevenção de Acidentes terá duração de oito
meses, de maio de 2018 a janeiro de
2019. A equipe já esteve nos Terminais
Rodoviários José Carlos Lacerda e Plínio Casado, em Duque de Caxias, e nas
rodoviárias de Piabetá e Magé.
Em julho, terão início as visitas às
empresas do setor de transportes dos

municípios de Duque de Caxias, Magé,
Petrópolis e Belford Roxo, também
com o objetivo de divulgar os serviços
gratuitos aos quais todos os trabalhadores têm direito. Como a unidade
iniciou suas atividades em abril último,
muitos trabalhadores ainda não conhecem os serviços disponíveis. Para
agendar a visita da unidade móvel é
preciso entrar em contato através dos
e-mails lidianegomes@sestsenat.org.
br e hosanaoliveira@sestsenat.org.br.

Fale Ônibus: canal direto com o cliente
Clientes ainda preferem contato por telefone

Criado com o objetivo de concentrar as dúvidas, reclamações e elogios
sobre os ônibus que circulam em todo
o Estado do Rio de Janeiro, o Fale Ônibus é hoje o principal canal de comunicação entre os usuários de transporte coletivo e as empresas. Atualmente,
são disponibilizados vários canais de
atendimento, para facilitar o contato
dos clientes, seja através de telefone,
e-mail, facebook ou twitter, mas o
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mais procurado continua sendo o canal de voz (08008861000).
O Fale Ônibus funciona todos os
dias, durante 24 horas. Segundo a supervisora de Atendimento do serviço,
Teresa Roza, em breve serão criados
novos canais de comunicação para
melhorar ainda mais o relacionamento com o cliente.
Teresa Roza explica o caminho
seguido pelas ocorrências recebidas

pelo Fale Ônibus. Primeiro, a ocorrência é registrada, em seguida é enviada
à empresa, que deve apurar a dúvida
ou a reclamação para responder ao
cliente, informar ao Fale Ônibus, que
por sua vez informará ao cliente. O
contato não é feito diretamente entre o cliente e a empresa. Todo esse
processo acontece no prazo de cinco
dias. Nesse período, o sindicato ao
qual a empresa é associada recebe
um e-mail informando sobre o registro da ocorrência das suas empresas
para acompanhamento. Os sindicatos também conseguem visualizar as
ocorrências através do sistema Fale
Ônibus Web.
Segundo Teresa Roza, atualmente
as maiores dúvidas dos clientes são
referentes a horários, itinerários e linhas dos ônibus.

Convênio Selo Verde: contribuição do
setor de transporte ao meio ambiente

No dia 5 de junho, comemorou-se
o Dia Mundial do Meio Ambiente. Em
meio a discussões sobre o que a sociedade pode fazer para preservar o meio
ambiente, o setor de transporte mostra
a sua contribuição decisiva para a redução da emissão de gases poluentes
através do Convênio Selo Verde.
Fruto de uma parceria entre a Fetranspor, seus sindicatos aﬁliados e o

Instituto Estadual do Ambiente (Inea), o
Programa foi criado há cerca de 20 anos
com o objetivo de reduzir a emissão de
poluentes pelos motores dos ônibus e
contribuir para a economia de combustível no Estado do Rio de Janeiro.
Em 2017, as empresas de ônibus associadas ao SETRANSDUC, que participam do Programa Selo Verde, conquistaram o melhor resultado entre todo
o sistema Fetranspor. A média anual,
que costuma ser de 92,5% de aprovação, foi de 98,7%. A média geral do setor no mesmo ano foi de 98,6%. Uma
conquista do trabalho realizado pela
equipe do Selo Verde da Fetranspor,
do SETRANSDUC e dos setores de Manutenção das empresas, que trabalham
cada dia mais alinhados e preocupados
com o uso racional dos combustíveis e
com a preservação do meio ambiente.

O Selo Verde em
números
O convênio já evitou o lançamento de mais de 2,2 milhões de toneladas
de dióxido de carbono no meio ambiente;
Evitou também a liberação de 50
mil toneladas de micropartículas de
sujeira e resíduos automotores na atmosfera;
Se comparado com o plantio de
árvores, o total de dióxido de carbono
evitado corresponde a 263,2 quilômetros quadrados ou mais de seis vezes a
área do Parque Nacional da Tijuca.
Na base do SETRANSDUC
10 empresas associadas participantes
6.441 aferições realizadas em 2017
Média de 92,5% de aprovação

Gratuidade
Site esclarece idade mínima para gratuidade em ônibus

Lei dos 60 anos
não vale para
o transporte
A lei nº 7.916 NÃO dá
direito à gratuidade para
idosos a partir de 60 anos
no transporte público do
estado do Rio de Janeiro.
Somente idosos maiores
de 65 anos têm direito à
gratuidade nos
transportes públicos,
assegurada pela
Constituição Estadual.

A promulgação da Lei nº 7916, de
março deste ano, suscitou várias dúvidas
sobre a idade mínima para a gratuidade
nos ônibus. Na verdade, a legislação deﬁne que pessoas acima de 60 anos terão
direito a 50% de desconto em espaços
culturais, além de livre acesso a estádios e
prioridade no embarque e desembarque
no transporte.
Mas não muda o que está determinado no artigo 245 da Constituição do
Estado do Rio de Janeiro, que garante
gratuidade nos ônibus municipais e intermunicipais do estado do Rio de Janeiro
apenas para maiores de 65 anos.
Para evitar dúvidas, principalmente da
população, que vem indagando motoristas e cobradores sobre a idade mínima
para a concessão da gratuidade nos ônibus, foi desenvolvido um site para tratar
exclusivamente sobre esse tema: http://
www.gratuidadeidososrj.com.br/
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Saúde

Hipertensão e diabetes: doenças que merecem atenção

Fatores como hereditariedade,
stress, sedentarismo e hábitos alimentares inadequados têm levado ao aumento de casos de hipertensão arterial
e diabetes na população. Separamos
algumas recomendações que podem
ajudar a evitar, prevenir e controlar essas doenças:
• Visitas periódicas aos médicos - A rotina de quem tem hipertensão e diabetes
deve ser controlada. Por isso idas regulares ao seu cardiologista, assim como ao
endocrinologista e/ou clínico geral para
avaliação constante do seu quadro são
necessárias para a sua saúde.
• Controle das doenças - Além do
acompanhamento médico constan-

te, outras mudanças no estilo de vida
são fundamentais, como reeducação
alimentar, manutenção adequada do
peso, prática regular de alguma atividade esportiva e, caso o médico solicite, a
prescrição de remédios.
• Alimentação - Assim como a regularidade nos medicamentos, a alimentação é fundamental no tratamento das
doenças. A hipertensão nos alerta para a
necessidade de redução do consumo de
sódio e, no caso do diabetes, do açúcar.
Em geral, é preciso diminuir também o
consumo de embutidos, enlatados, doces em geral, temperos prontos e carboidratos. Em suma, alimentos com alto
índice glicêmico e de gordura saturada.

E investir em uma alimentação rica em
verduras, legumes e frutas.
• Vícios - Largar o cigarro e as bebidas alcoólicas é essencial no tratamento.
A cerveja contém alto índice glicêmico
e prejudica o controle da diabetes. Já o
cigarro, além de todos os malefícios e
diversas doenças crônicas que seu consumo pode desencadear, ainda prejudica na circulação sanguínea, favorecendo
o entupimento das veias e agravando
mais ainda quando o paciente possui
diabetes.
Portanto, se você tem ou não hipertensão ou diabetes, cuide bem da sua
saúde e siga essas recomendações. Sua
saúde agradece!

Campanha

SETRANSDUC participa de campanha do Maio Amarelo

O Grupo Rio Ita, que opera
linhas de ônibus na região de
Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e
Rio Bonito, entre outros município,
realizou uma série de palestras
para seus funcionários sobre o
Movimento Maio Amarelo, que
tem como objetivo chamar a
atenção da sociedade sobre o
alto Índice de mortos e feridos no

trânsito.
Os organizadores do evento
convidaram o SETRANSDUC para
apresentar o Projeto Trânsito & Vida,
de educação no trânsito, para seus
colaboradores. A pedagoga Maria
Goretti Araújo representou o Sindicato,
apresentou o projeto e falou sobre o
tema do Movimento Maio Amarelo
deste ano, “Nós Somos o Trânsito”.
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