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Empresas de ônibus tentam sobreviver à pior crise do setor 
Caminhos para o transporte

DESTAQUES DESTA EDIÇÃO
A FAVOR DA VIDA PROGRAMA DE PREVENÇÃO 

DE ACIDENTES
Unidade Móvel visita sede das
empresas associadas ao SETRANSDUC
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Semana Nacional de Trânsito 
aconteceu entre os dias 
18 e 25 de setembro  
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Além do Terminal José 
Carlos Lacerda, o SETRANSDUC 
é também responsável pela 
administração do Terminal 
Plínio Casado, localizado no 
centro de Duque de Caxias. As 
empresas Auto Ônibus Vera Cruz, 
Transportes Flores, Transportes 
Santo Antônio, TREL, Viação 
União e Viação Vera Cruz têm 

Terminal Plínio Casado também é administrado 
pelo SETRANSDUC

Circulando

A favor da vida
Semana Nacional de Trânsito aconteceu entre os 
dias 18 e 25 de setembro

A Semana Nacional de Trânsito é 
comemorada todos os anos entre os 
dias 18 e 25 de setembro. A campanha 
realizada pelo Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran) busca conscientizar 
pedestres, condutores e passageiros 
sobre os cuidados necessários para di-
minuir o risco de colisões no trânsito e 
garantir maior segurança à população. 
Este ano, o tema “Nós Somos o Trân-
sito” tem como objetivo incentivar a 
educação no trânsito e reforçar a fi s-

calização. A iniciativa busca enfatizar 
atitudes como não falar ao celular no 
volante, utilizar o cinto de segurança 
do veículo, respeitar os limites de ve-
locidade e atravessar na faixa de pe-
destre, entre outras iniciativas. 

Segundo dados do Centro de Pes-
quisa e Economia do Seguro (CPES), 
75% do número de pessoas vítimas de 
acidentes são homens entre 18 e 65 
anos. As causas costumam ser excesso 
de velocidade, falta de educação, uso 
de celular, ingestão de bebidas alcóo-
licas e manobras arriscadas. O estu-
do revela também que, somente no 
Rio de Janeiro, no primeiro semestre 
de 2018, foram registradas cerca de 
19.398 mil mortes por infrações às leis 
de trânsito. 

linhas que param no Terminal, de 
onde partem linhas municipais e 
intermunicipais. 

Toda a administração do Ter-
minal é pensada de modo a ofe-
recer condições favoráveis de 
operação às empresas e confor-
to, segurança e comodidade aos 
clientes que por ali circulam dia-
riamente. 

Mais 
acessibilidade
UCT lança programa para 
treinar motoristas para 
uso correto de elevadores 
em ônibus

Após a publicação da Portaria do 
Detro de nº 1391, que determina que 
todos os motoristas do Estado do Rio 
de Janeiro sejam treinados para ope-
rar adequadamente os elevadores dos 
ônibus, a UCT/Fetranspor se uniu aos 
fabricantes do equipamento para rea-
lizar um treinamento específi co sobre 
o tema. 

Na primeira etapa, serão treinados 
os educadores e instrutores das em-
presas, que serão multiplicadores do 
conhecimento adquirido durante o 
treinamento. Em seguida, serão trei-
nados os motoristas, que serão pre-
parados para operar todos os mode-
los de elevadores disponíveis na frota 
da empresa onde trabalham, desde o 
momento da parada do ônibus até a 
acomodação do cliente no banco do 
ônibus.  

A Portaria do Detro determina que 
os veículos com elevador apresentem 
um adesivo informando a capacitação 
do condutor e também que o motoris-
ta porte uma certifi cação com as infor-
mações dessa capacitação. 

A previsão da UCT/FETRANSPOR é 
de que em um ano todos os motoristas 
tenham participado dos treinamentos 
sobre todos os modelos de ônibus 
com elevador de acessibilidade.
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A pior e mais longa crise 
econômica que o Brasil já enfrentou 
trouxe reflexos bastante negativos 
para o setor de transportes por 
ônibus. O principal impacto para 
o setor foi a queda acentuada 
no volume de passageiros 
transportados. Segundo estudos 
da FETRANSPOR, as linhas 
municipais de Duque de Caxias, que 
transportavam uma média mensal 
de 2,5 milhões de passageiros em 
2014 passaram a transportar menos 
de 2 milhões em 2018. Nas linhas 
intermunicipais, a situação é ainda 
mais grave: a queda de passageiros 

no mesmo período foi de 34,30%.
A redução da demanda é a face 

mais visível da crise ou apenas a 
ponta do iceberg. Mas o setor foi 
atingido também pelo aumento dos 
custos do transporte, que impactou 
na necessidade de reajuste das 

Continuação da Matéria de capa
tarifas, afastando ainda mais os 
passageiros, que sofrem com 
problemas como o desemprego e a 
queda da renda. Trajetos que antes 
eram realizados de ônibus passaram 
a ser feitos de bicicleta ou até 
mesmo a pé. Soma-se ainda a esse 
problema o aumento do número de 
gratuidades. O mesmo estudo da 
FETRANSPOR revela que, em 2018, 
20,6% dos passageiros que viajam 
de ônibus no Estado do Rio de 
Janeiro não pagam passagem.

     Cenário difícil
 Embora o Rio de Janeiro tenha 

sido um dos mais prejudicados com 
a crise, tendo em vista que atravessa 
também uma crise local, a queda no 
número de passageiros vem sendo 
observada em todo o país. Segundo 
dados da Associação Nacional das 
Empresas de Transportes Urbanos 
(NTU), nos últimos cinco anos, 
levando em consideração também 
o aumento das gratuidades nos 
ônibus, a redução média do número 
de passageiros pagantes foi de 
25,9%. Outra consequência direta da 
queda de receita das empresas é a 
falta de capacidade de investimento 
em melhorias no serviço. Com 

Crise no país provocou queda de demanda no transporte
dificuldades no orçamento, a 
maioria das empresas não está 
conseguindo renovar a frota com 
a periodicidade programada, o que 
também impacta negativamente 
na qualidade do serviço, levando à 
insatisfação dos clientes.  

Diante desse cenário difícil, 
muitas empresas do município do Rio 
de Janeiro foram obrigadas a fechar 
as portas e outras, principalmente 
da Região Metropolitana do Estado 
do Rio de Janeiro, lutam para 
sobreviver. 

Agora, o setor busca se unir 
para solucionar esses problemas e 
dialogar com o poder concedente, 
tendo em vista a falta de políticas 
governamentais que priorizem 
o transporte público. Uma das 
propostas apresentadas pela NTU 
revela que as passagens podem ser 
reduzidas em até 20,9% se houver o 
financiamento das gratuidades por 
outras fontes. Ou seja, se o custo das 
gratuidades deixar de ser repassado 
diretamente aos demais usuários, a 
tarifa poderá ser menor. 

Enquanto a crise não passa, o 
setor tenta buscar novos caminhos 
para assegurar a sobrevivência das 
empresas e retomar seu crescimento 
o mais urgentemente possível.

No último dia 24 de setembro 
tiveram início as aulas do Curso da 
Resolução 168 no SETRANSDUC. 
Foram formadas duas turmas, 
com 50 alunos cada. O curso é 
obrigatório para o exercício da 
função de motorista. Em outubro, 
começam mais duas turmas de 

Desenvolvimento Profi ssional
Começam as aulas da Resolução 168 no SETRANSDUC

2014 
2,5 milhões

2018 
1,9 milhão

Atualização, para os profissionais 
que já concluíram o curso, mas 
precisam se reciclar.

O objetivo do Curso é 
aperfeiçoar, instruir, qualificar e 
atualizar motoristas profissionais 
que exercem atividade remunerada 
na condução de veículos e que 

atuam no transporte coletivo de 
passageiros.

As turmas acontecem de 
segunda a sexta-feira, em dois 
horários, de 8h às 12h e das 14h às 
18h. Mais informações podem ser 
obtidas no SETRANSDUC, através 
do telefone 2652-0778.

Número de passageiros 
transportados pelas 
linhas municipais de 
Duque de Caxias
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O Programa CNT SEST/SENAT de 
Prevenção de Acidentes continua 
atuando nas empresas associadas 
ao SETRANSDUC através da unidade 
do SEST/SENAT de Duque de Caxias. 
Até o fechamento desta edição, 
o programa já havia visitado as 
empresas Auto Ônibus Vera Cruz, 

Viação Regina’s, Transporte e Turismo 
Machado e TREL/Divina Luz, além 
dos terminais rodoviários da região. 
Segundo dados da coordenação 
do Programa, já foram beneficiados 
3.187 funcionários das empresas de 
ônibus. A previsão é que o Programa 
seja concluído em janeiro de 2019.

Conscientização
Unidade do SEST/SENAT de Duque de Caxias
visita novas empresas associadas ao SETRANSDUC

Em todas essas ações, a Equipe 
do Programa de Prevenção e 
Acidentes não apenas conscientizou 
os motoristas sobre a importância 
da direção defensiva, como também 
destacou boas práticas a fim de evitar 
os acidentes em geral e garantir um 
trânsito mais seguro. 

O site do RioCard agora 
disponibiliza uma nova função para os 
usuários do cartão:  o Mapa RioCard 
(mapa.riocard.com). A plataforma 
interativa apresenta a localização 
de todos os pontos de atendimento 
distribuídos pelas cidades do Estado 
do Rio de Janeiro. Na ferramenta 
de busca, o usuário deve inserir o 
endereço ou CEP do bairro que deseja, 
definir um raio de distância de um a 

Novidade
RioCard lança mapa de localização de serviços

25 quilômetros e selecionar o serviço, 
que varia entre as seguintes opções: 
Lojas RioCard, Máquinas de Recarga, 
Pontos Credenciados e Terminal de 
Consulta. Em seguida, deve clicar na 
opção “buscar”. Logo todos os pontos 
são apresentados. 

Para oferecer uma informação ainda 
mais precisa ao usuário, o site também 
mostra a opção de imagens de satélite, 
o que torna possível a visualização das 

ruas e pontos de referência próximos 
ao local indicado, para facilitar o 
acesso do cliente. O site é totalmente 
responsivo, ou seja, adaptável a telas 
de computador, smartphone e tablet. 
Nos dispositivos móveis o usuário 
pode escolher também a opção 
“usar minha localização”, que insere 
automaticamente o endereço atual na 
barra de busca do Mapa RioCard. Para 
utilizar esta alternativa é necessário 
estar com o GPS ativado. 

Esta não é a primeira vez que 
o RioCard faz uso da tecnologia a 
favor dos clientes. Através do site 
www.cartaoriocard.com.br, é possível 
realizar recargas online, conferir o 
saldo atual e detalhes sobre os últimos 
30 dias de uso do cartão, como 
também informações sobre o horário 
e dia de utilização, entre outros dados.

A Unidade Móvel do Sest/Senat visitou a Auto Ônibus Vera Cruz, a Transportes Machado e a TREL.


