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Sinal vermelho
Programa da CNT e SEST/SENAT percorre terminais e empresas
alertando sobre aumento do número de acidentes de trânsito

DESTAQUES DESTA EDIÇÃO
CURSO DA RESOLUÇÃO 168

NOS ARREDORES

SETRANSDUC reabre turmas do
Curso da Resolução 168

Museu Ciência e Vida:
espaço de cultura em Duque de Caxias
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Experiência positiva

Terminal Antônio Lacerda: exemplo bem-sucedido de
parceria entre poder público e iniciativa privada

O Terminal Prefeito José Carlos
Lacerda, conhecido como “Lacerdão”, é um dos principais terminais
rodoviários de Duque de Caxias. Pelo
local circulam 22 linhas de ônibus das
empresas Fabio’s, Jurema, Machado,
Reginas, TREL, União e Vera Cruz.
Cerca de 800 pessoas passam diariamente pelo terminal, cuja construção
e manutenção tornaram-se viáveis
graças à parceria entre a Prefeitura
de Duque de Caxias e as empresas
de ônibus, representadas pelo SETRANSDUC. Desse terminal partem
ônibus para o Rio de Janeiro e localidades como Nova Campina, Morabi,
Getúlio Cabral, Imbariê, Piabetá, Vila

Santa Helena, Parque Independência,
Cangulo, Xerém, Capivari, Bom Retiro
e Parada Angélica
Com o objetivo de garantir maior
conforto e comodidade aos usuários
do Terminal, o espaço oferece vagas sinalizadas em estacionamento,
acesso para cadeiras de roda, faixa
de pedestre, rampas, espaços reservados para pessoas com deficiência
ou mobilidade reduzida, cabines telefônicas, restaurante e uma biblioteca (veja matéria nesta página).
Além desse terminal, o Sindicato
administra o Plínio Casado, que será
tema de matéria na próxima edição
do +SETRANSDUC.

SETRANSDUC
reabre
turmas do
Curso da
Resolução
168

Última turma da Resolução 168, de 2017

No próximo dia 17 de setembro, o
SETRANSDUC reinicia as aulas do Curso
da Resolução 168 para os motoristas das
empresas associadas. Para participar,
o candidato deve apresentar cópia da
carteira de habilitação com validade,
cópia do comprovante de residência e
cópia da carteira de trabalho.
Em setembro, acontecem as aulas da
turma regular; já em outubro, será a vez
dos profissionais que precisam apenas
de atualização.
Mais informações podem ser obtidas
no próprio SETRANSDUC, através do
telefone 3774-5942 ou 2671-0521, no
Setor de Coordenação de Cursos.

Quem lê sabe mais
SETRANSDUC incentiva hábito de leitura nos profissionais rodoviários
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funcionários, como em relação aos
clientes. O Grupo JAL criou uma biblioteca itinerante chamada

“Cul-

tura em Movimento”, que percorre
os pontos de ônibus das linhas da
Flores e da Real Rio. Outra empresa
que investiu em biblioteca foi a Turb
Petrópolis, da cidade homônima. Lá,
o projeto se chama “Cultura no Ônibus” e acontece durante as viagens
em duas linhas da empresa.

Serviços
Unidade móvel do SEST/SENAT de Caxias visita
empresas associadas ao SETRANSDUC

A unidade móvel do SEST/SENAT

com o Programa, com a visita da uni-

celular enquanto dirige e a impor-

de Duque de Caxias já percorreu os

dade móvel e a equipe, formada por

tância da concentração no trânsito.

principais terminais rodoviários da

um motorista-instrutor, uma técnica

A abordagem contempla também

cidade e localidades próximas e ago-

da campanha e um assistente.

funcionários dos setores Adminis-

ra chegou a vez das empresas asso-

Durante a visita, a equipe apre-

trativo e da Manutenção. Ao final da

senta os serviços oferecidos atual-

apresentação e da exibição de um ví-

A unidade é parte do Programa

mente pela unidade de Duque de

deo sobre prevenção de acidentes, é

CNT SEST/SENAT de Prevenção de

Caxias, como odontologia, psicolo-

entregue um kit de higiene aos pro-

Acidentes, criado com o objetivo de

gia, nutrição e fisioterapia, além dos

fissionais.

difundir os serviços da instituição e

cursos do SENAT. A equipe explica

Para

reduzir o grande número de aciden-

que os funcionários das empresas

a empresa deve enviar um e-mail

tes, principalmente depois que pes-

podem usar os serviços das 140 uni-

para

quisas recentes revelaram aumento

dades em funcionamento em todo o

br,jorgeabreu@sestsenat.org.br, ra-

dos acidentes causados pelo uso do

país. A programação inclui breve pa-

faelferreira@sestsenat.org.br e le-

celular na direção. As empresas Auto

lestra sobre a importância de respei-

androlimasilva@sestsenat.org.br,

Viação Reginas, Transportes Macha-

tar o código de trânsito, que destaca

agendando a visita. Não há custo

do e TREL já foram contempladas

especialmente os riscos de utilizar

para as empresas.

ciadas ao SETRANSDUC.

participar

do

Programa,

lidianegomes@sestsenat.org.

Conectividade

Acompanhe o SETRANSDUC nas plataformas digitais
O SETRANSDUC está presente
nas plataformas digitais sempre
com um conteúdo atualizado sobre
as principais notícias do setor de
transporte. No site os internautas
podem conferir mais detalhes
sobre a história do Sindicato,
conhecer as empresas de ônibus
associadas, as ações realizadas
pela instituição e ainda ter acesso
gratuito às edições deste jornal
com matérias exclusivas.
No Facebook, o SETRANSDUC

propaga informações de forma
mais rápida e dinâmica ao público.
Além disso o espaço possibilita
também
maior
interatividade
com os seguidores, que podem
esclarecer dúvidas ou realizar
comentários junto às publicações.
Atualmente, a fanpage possui
cerca de 940 seguidores. Acesse
o setransduc.com.br ou siga
facebook.com/@setransduc.
entidadesindical e fique por
dentro de todas as novidades!
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Arredores

Museu Ciência e Vida: espaço de cultura em Duque de Caxias

Um lugar de arte e cultura em
Duque de Caxias. O Museu Ciência e
Vida, fundado em 2010, é um espaço

reservado para transmitir
aos visitantes novas experiências com o mundo

científico. O lugar apresenta exposições temporárias exclusivas e oferece ao público diferentes
atividades culturais, como sessões de planetário, oficinas de robótica, cineclube, palestras e
seminários.
O Museu desenvolve também programações
especiais para profissionais da área da educação, por meio de oficinas e pela distribuição de
materiais didáticos para professores, que contam com uma metodologia inovadora para contribuir no processo de aprendizagem dos alunos. Além disso, as escolas das redes públicas e
particulares, assim como instituições sociais podem realizar o agendamento prévio de visitas,
mediadas pela equipe de educadores.
O Museu Ciência e Vida está localizado
na Rua Ailton da Costa, s/nº, no Jardim 25 de
Agosto, em Duque de Caxias. A entrada no local
é gratuita e o horário de funcionamento ocorre
de terça a sexta-feira, das 9h às 17h.

Nas empresas
TREL é bicampeã em Copa SEST/SENAT de Deodoro
O time da TREL conquistou o
bicampeonato na Copa SEST/SENAT de Deodoro. Com a vitória,
o time da empresa foi responsável
por representar o Estado do Rio
de Janeiro a nível nacional.
Além do bicampeonato, o time
da TREL conquistou também os
títulos de Artilheiro, para Alex
Batista, e Melhor Goleiro para
Leonardo Silva.
O SETRANSDUC parabeniza
todo o time.
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