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Nossas cidades dependem de você!
O SETRANSDUC homenageia a todos os proﬁssionais rodoviários que se
dedicam diariamente para garantir a qualidade e a eﬁciência no transporte
de milhares de pessoas.

25 de julho - Dia do Rodoviário

DESTAQUES DESTA EDIÇÃO
CAMPANHA

TECNOLOGIA

NTU lança campanha destacando
benefícios do transporte coletivo

Programa de Direção por Simulador
chega ao SEST/SENAT de Caxias
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Eventos
Duque de Caxias receberá o Circuito Ciclístico
SEST/SENAT
A próxima edição do Circuito
Ciclístico SEST SENAT, no Rio de
Janeiro, irá acontecer no Município
de Duque de Caxias, no dia 11 de
novembro. O projeto ocorre todos os
anos em diferentes estados do país,
sempre organizado por uma Unidade
da região.
O circuito abrangerá um percurso

de 8 a 12 quilômetros e tem como
objetivo proporcionar um momento
de lazer aos trabalhadores do
transporte e também à comunidade
em geral. Este ano, a iniciativa contará
com a parceria da Prefeitura Municipal
de Duque de Caxias e da Unidade
do Sest/Senat de Duque de Caxias,
Manuel Alves Lavouras.

Talentos do
SETRANSDUC
Rosa Maia lança livro
infantil na FLIP

Campanha

Em defesa do transporte coletivo
SETRANSDUC apoia campanha da NTU em
prol da mobilidade sustentável

A Associação Nacional das
Empresas de Transportes Urbanos
(NTU) lançou a campanha “Ser
sustentável é ser coletivo”. A
iniciativa, que visa conscientizar
a população sobre as vantagens
de optar pelo transporte coletivo,
esclarece que o dióxido de carbono
é um dos principais poluentes
emitidos pelos veículos e é muito
prejudicial para o meio ambiente.
Em contrapartida, a quantidade
liberada pelos ônibus é até oito
vezes menor que a transmitida
pelos carros e quatro vezes menor
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em relação às motos.
Para divulgar a ação foram
produzidos cartaz, busdoor e cards
para as mídias sociais com frases de
efeito, como: “Respire novos ares”;
“Cansado da poluição? Vá de Ônibus”
e “Ônibus e sustentabilidade: tudo a
ver”. Todas as empresas associadas
à NTU podem solicitar as peças em
alta resolução e incluir também suas
logomarcas.
O
SETRANSDUC
apoia
a
campanha e tem o prazer de
divulgá-la em seu site e nas redes
sociais.

A escritora Rosa Maia e o ilustrador David Queiroz (à esquerda)

A
gerente
executiva
do
SETRANSDUC, Rosa Maria Maia,
sempre teve talento e sensibilidade
para a poesia e a literatura,
especialmente a literatura infantil.
Autora de diversos livros, Rosa Maia
lançou seus mais recentes trabalhos
na Feira Literária de Parati (FLIP), que
aconteceu de 25 a 29 de julho. Um
dos livros lançados foi Pita Pitanga e
a Abóbora Moranga, uma fábula dos
tempos modernos, voltada para o
público infanto-juvenil.
O outro livro, “Retalhos de Vida”,
também lançado na FLIP, reúne
poemas descritos pela escritora
como “retalhos de sentimentos,
misturados com saudades da família,
da avó, sensualidade e força feminina,
devaneios, questões sociais, uma
colcha de retalhos de vida”.
Rosa Maia assina seus livros com o
pseudônimo de Rosamares da Maia.
As ilustrações foram criadas pelo
designer David Queiroz de Oliveira,
seu parceiro também em outras
obras.
Logo após o lançamento, os
dois livros da escritora foram
disponibilizados para venda no site
das editoras Autografia e Litteris.

UCT comemora cinco anos do Programa de
Direção por Simulador
Em comemoração aos cinco

a apresentação do coordenador do

treinamentos de motoristas.

anos do Programa de Direção por

O pioneirismo da Fetranspor,

Programa de Direção por Simulador

Simulador, a Universidade Corpo-
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nesse período, possibilitou a re-

“Quais as contribuições da reali-
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dução em cerca de 51% do índice

dade virtual para a segurança vi-
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motoristas melhorou.
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Simulador de Direção chega a Unidade do
Sest/Senat em Duque de Caxias

Em agosto, é a vez da Unidade
do SEST/SENAT de Duque de
Caxias, Manuel Alves Lavouras,
receber o Simulador de Direção.
Com a aquisição do equipamento
de alta tecnologia, a Unidade

passará a realizar treinamentos
para motoristas de passageiros e
de carga através de simuladores
híbridos , capazes de representar
possíveis situações de risco nas
estradas e em vias urbanas, como

a presença de neblina, chuva
forte, curvas arriscadas, subidas e
descidas íngremes.
Para realizar a atividade, o
SEST SENAT reservou uma sala
exclusiva para a instalação do
equipamento, que simula uma
cabine de ônibus ou caminhão,
onde o aluno irá vivenciar a
experiência da condução. O
treinamento é conduzido por
um instrutor, responsável por
determinar os obstáculos durante
o exercício. Após a experiência,
será gerado um relatório com
informações sobre o desempenho
do motorista. Para participar do
curso, é necessário ter carteira de
habilitação nas categorias C, D e E.
O
equipamento
já
está
disponível em 75 unidades do SEST
SENAT em todo o país. A iniciativa
tem como objetivo capacitar
profissionais para garantir uma
condução mais segura e eficiente,
e assim reduzir o número de
acidentes e mortes no trânsito.
/ Julho de 2018
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Saúde

Unidades de saúde de Duque de Caxias realizam vacinação contra sarampo
A vacina contra sarampo está disponível em todas as unidades de saúde do Município de Duque de Caxias.
A primeira dose da vacina tríplice
viral deve ser ministrada aos 12 meses de idade. Aos 15 meses, a criança
deve tomar uma dose da vacina tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e
varicela), que corresponde à segunda
dose da vacina tríplice e uma dose da
varicela. A partir de cinco até os 29
anos de idade, deverão ser administradas duas doses com a vacina tríplice viral. Já pessoas de 30 a 49 anos de
idade devem receber uma dose.

Arredores

Teatro Municipal Raul Cortez é opção cultural em Duque de Caxias

Com uma arquitetura moderna
e arrojada, o Teatro Municipal Raul
Cortez destaca-se como parte do
Centro Cultural Oscar Niemeyer, localizado na região central de Duque de

Caxias, na Praça do Pacificador, onde também funciona a Biblioteca Pública
Municipal Leonel de Moura Brizola. Desde 2006, o

Teatro oferece espaço para grandes apresentações artísticas, com programações inéditas para
pessoas de todas as idades, sendo considerado
o maior aparelho cultural da baixada fluminense.
O local possui o terceiro maior palco do estado do Rio de Janeiro, com cerca de 20 metros de
profundidade e uma estrutura reversível, permitindo assim que as apresentações sejam projetadas para a parte interna e externa do teatro. Esta
característica promove um maior alcance dos
espetáculos, como ocorreu no dia da inauguração, com a exibição da Orquestra Sinfônica da
Petrobras, que pôde ser contemplada também
pelo público presente na Praça do Pacificador.
Ao longo dos anos, demais projetos culturais
também foram apresentados de maneira semelhante, como a Orquestra Filarmônica da Baixada
Fluminense, o Festival de Blues e Jazz e o Caxias
Music Festival, todos exibidos para o público ao
ar livre. O Teatro Raul Cortez possui capacidade
para acolher 440 espectadores.
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