
Informativo do Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários em Duque de Caxias e Magé - Ano 12 - Nº 83 - Outubro de 2018
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Rodovia Washington Luiz
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recomeça
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Outubro Rosa
SETRANSDUC adere ao Movimento de conscientização sobre 
a prevenção ao câncer de mama
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No final de setembro, o SE-
TRANSDUC reiniciou as aulas da 
turma regular do Curso da Reso-
lução 168. Participaram do curso 
motoristas das empresas Auto 
Õnibus Vera Cruz, Auto Viação 
Reginas, Santo Antônio, Trans-
porte Machado, TREL, Viação 
União e Viação Vera Cruz.

Aulas do Curso da Resolução 168
recomeçaram em setembro

Desenvolvimento Profi ssional

Treinamento para 
manuseio de elevadores

A Unidade do SEST/SENAT de Du-
que de Caxias está sediando as aulas das 
turmas do treinamento de educadores/ 
multiplicadores para operação de ele-
vadores de acessibilidade nos ônibus, 

Já as aulas do Módulo Atuali-
zação tiveram início nos dias 22 e 
25 de outubro. As inscrições para 
novas turmas do Curso da Re-
solução 168 continuam abertas 
através do e-mail ladepaulo@se-
transduc.com.br. O curso da Re-
solução 168 é obrigatório para o 
exercício da função de motorista.

Agenda
Confi ra os cursos do SEST/
SENAT em novembro

Em novembro, o SEST/SENAT de 
Duque de Caxias oferecerá diversos 
cursos, como Relacionamento Inter-
pessoal e Ética no Trabalho, Noções 
de Ética Profi ssional, Ética e Cidadania 
no Transporte Coletivo de Passageiros, 
Aperfeiçoamento de Motorista para a 
condução em Situações de Risco no 
Tráfego, Noções de Desenvolvimento 
de Liderança, Noções de Gestão de 
Pneus, entre outros.

Para obter mais informações ou se 
inscrever, ligue para (21) 99165-8656.

desenvolvido pela FETRANSPOR/ UCT. 
Inicialmente, serão formados os instru-
tores e monitores das empresas, que 
serão responsáveis por transmitir as in-
formações para os motoristas. O curso 

está sendo realizado em atendimento à 
Portaria do Detro de nº 1391, que de-
termina que os motoristas saibam ma-
nusear corretamente os equipamentos. 
Independente da Portaria, as empresas 
também estão realizando o treinamen-
to com o objetivo de melhorar o aten-
dimento às pessoas com mobilidade 
reduzida. 

Estão sendo realizados treinamentos 
em todos os modelos de equipamentos 
utilizados nos ônibus do Rio de Janeiro 
atualmente. E apenas serão certifi cados 
os motoristas que participarem de todos 
os cursos. Entre as empresas associadas 
ao SETRANSDUC, já participaram do 
curso Fabios, Gire, Jurema, Limousine 
Carioca, Machado, Santo Antônio, TREL, 
União e Viação Vera Cruz. Em novembro 
acontece nova turma.
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O Movimento Outubro Rosa 
acontece todos os anos e tem como 
objetivo reforçar a luta contra o 
câncer de mama e levar informações 
às mulheres conscientizando-as 
sobre a importância do diagnóstico 
precoce da doença. A iniciativa visa 
também incentivá-las a estarem 
alertas sobre possíveis alterações 
na região das mamas, que podem 
ser detectadas pelo simples exame 
do toque. Durante este mês, várias 
instituições de saúde se reúnem para 

Outubro Rosa

realizar debates, palestras e ações 
sobre o tema. 

No Brasil, o câncer de mama é 
um dos tipos mais comuns entre as 
mulheres. O risco de desenvolvimento 
da doença é maior a partir dos 45 
anos de idade e, por isso, é indicada a 
realização da mamografia a cada dois 
anos. Mulheres que possuem casos 
no histórico familiar também devem 
estar atentas ao acompanhamento 
médico. Entre os principais 
sintomas do câncer destacam-se o 

Movimento promove conscientização sobre o câncer de mama

Mais saúde
Confira os serviços oferecidos pelo SEST/SENAT na área de saúde

Agenda

aparecimento de nódulo indolor, 
saída de líquido espontâneo dos 
mamilos e alteração na forma ou 
textura dos seios. 

De acordo com informações do 
Instituto Nacional de Câncer (INCA), 
a prática de atividade física e o 
hábito de uma alimentação saudável 
podem reduzir em até 28% o risco 
de surgimento da doença. Evitar o 
consumo de bebidas alcoólicas e 
amamentar são atitudes que também 
ajudam a prevenir tumores na região.

Além dos cursos, a Unidade do Sest/
Senat de Duque de Caxias também 
oferece vários serviços de saúde. Na 
área de Assistência Odontológica, são 
oferecidos serviços como Prevenção e 
Diagnóstico, Endodontia, Cirurgia, Pe-
riondontia, Dentística e Radiologia (Pe-
riapical e Panorâmica), em Fisioterapia, 
Tratamento Postural, RPG e sessões re-
gulares, além de psicologia e nutrição. 

Para agendar o atendimento, os inte-
ressados devem ligar para 99165-8656.
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A Rodovia Washington Luís (tre-
cho que liga o Rio de Janeiro a Petró-
polis) é parte da BR-040 e é uma das 
estradas mais importantes do Rio de 
Janeiro. 

Em agosto de 2018, a estrada 
completou 90 anos. Antes de sua 
construção, a rodovia era de terra e 
após temporais, fi cava intransitável. 
O nome é uma homenagem ao ex- 
presidente da República, Washington 
Luís, que governou o país nos anos 30 
e fi co conhecido pela frase “Governar 
é abrir estradas” .

Hoje, segundo a Companhia de 
Concessão Rodoviária Juiz de Fora – 
Rio (CONCER), que administra a es-
trada, cerca de 7000 veículos circulam 
diariamente na Washington Luís. 

A concessionária oferece serviços 
úteis aos motoristas que usam a 
Washington Luiz e a BR-040: o Serviço 
de Assistência ao Usuário (SAU) e o 
Serviço de Informações ao Usuário 
(SIU). O SAU está presente 24h por 
dia e oferece serviços de emergências 
médicas ou mecânicas aos motoristas. 
Profi ssionais da saúde e da área 
técnica fazem parte da equipe e não 
importa o tipo de veículo: sendo 
ele leve, pesado ou superpesado, o 
Serviço de Assistência ao Usuário 
conta com carros de inspeção e 
reboque para ajudar você a chegar o 
mais rápido possível ao seu destino. 

O Socorro Médico também faz 
parte do SAU. Além de vítimas de 
acidente, a equipe responsável por 

Pelos caminhos
Rodovia Washington Luiz: 90 anos de história

Foto:G1

este setor dá apoio às comunidades 
do entorno da rodovia. Itens como 
desfi brilador, soro e medicamentos 
variados estão disponíveis para os 
serviços do socorro médico. 

Já o Serviço de Informação ao 
Usuário (SIU) tem o objetivo de 
orientar os motoristas. No posto 
de atendimento da concessionária, 
o usuário tem acesso a sanitários, 
telefone público e fraldário, por 
exemplo.

Acompanhe o SETRANSDUC 
na internet

Site: 
www.setransduc.com.br

Facebook:
@setransduc.entidadesindical


