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SETRANSDUC e empresas associadas 
participam de evento de inclusão 
social e profi ssional

DESTAQUES DESTA EDIÇÃO
NOTA DE REPÚDIO CURSOS E TREINAMENTOS

Programa de Acessibilidade nos 
Ônibus inclui aulas sobre técnicas 
pedagógicas
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Lei determina que passagens no Rio poderão ser pagas com cartões de 
débito e crédito

Novos meios de pagamento

Nota de Repúdio 
SETRANSDUC divulga Nota de Repúdio contra incêndios a ônibus

Após um incêndio a um ônibus da 
TREL, em Gramacho, o SETRANSDUC 
divulgou uma nota de repúdio contra 
o aumento do número desses atos 
criminosos, que vem provocando in-
segurança na população, causando 
lesões físicas e ameaçando a ordem 
pública, o patrimônio das empresas e 
a prestação do serviço.

Segue o teor da nota:

O SETRANSDUC – Sindicato das 
Empresas de Transportes Rodoviários 
em Duque de Caxias e Magé – 
repudia mais um ônibus incendiado 
da empresa TREL, em Gramacho, 
no último fi m de semana. Com 
esse ônibus, já foram seis ônibus 
queimados na Baixada Fluminense 
em apenas um fi m de semana. 
Depois da capital, Duque de Caxias 
é o segundo município em número 
de ônibus incendiados, com 30 casos 
desde 2016. Magé é a 4ª cidade, com 
16 casos. No estado todo, foram 183 
veículos incendiados desde 2016.  O 
dado mais assustador é o aumento 
do número de casos de incêndios de 

114% de 2016 para 2017. 
O Sindicato alerta as autoridades 

policiais e a sociedade para as 
ameaças que essas práticas criminosas 
representam, colocando em risco a 
integridade física e a vida das pessoas, 
especialmente profi ssionais rodoviários 
e usuários do sistema de transporte 
público. Além disso, destroem o 
patrimônio das empresas e prejudicam 
a população que depende do serviço 
de transporte para se locomover nas 
cidades e passa a sentir-se insegura ao 
utilizar os ônibus. 

Há também a difi culdade das 
empresas para repor o veículo à 
frota. O custo de reposição de um 

ônibus é de cerca de R$ 450 mil, 
levando em consideração que a 
maioria dos ônibus incendiados 
é climatizado. Com a grave crise 
econômica que atingiu o país e 
que resultou na queda do volume 
de passageiros transportados, as 
empresas perderam a capacidade de 
investimento. 

As empresas não têm como evitar 
esses incêndios, mas convocam toda 
a sociedade para uma refl exão sobre 
esse grave problema, essa verdadeira 
ação criminosa, que vem assustando 
e ferindo pessoas e comprometendo 
a oferta de um serviço público 
essencial à população.

Incêndios a ônibus ameaçam a população

Uma lei sancionada pela Se-
cretaria de Transportes do Estado 
do Rio de Janeiro no último dia 14 
de novembro determinou que os 
transportes do Rio de Janeiro pas-
sem a aceitar cartões de crédito e 
débito e pagamentos via celular 
para as passagens. A determinação 

é válida também para os ônibus. 
Segundo a Secretaria, o objetivo 

da medida é oferecer maior comodi-
dade aos usuários de transporte. As 
operadoras de transporte coletivo 
terão o prazo máximo de 18 meses 
para a compatibilização ou substitui-
ção dos  validadores eletrônicos.
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No último dia 22 de novembro, o 
SETRANSDUC e algumas empresas 
associadas participaram do evento Dia 
D – Você é Capaz, em homenagem ao 
Dia da Inclusão Social e Profissional 
das Pessoas com Deficiência e dos 
Segurados Reabilitados do INSS. 
O evento aconteceu no SENAC de 
Duque de Caxias e teve a participação 
das empresas Fabio’s, Machado, 
Regina’s, TREL, Vera Cruz e União.

Na oportunidade, as pessoas 
puderam emitir a primeira via da 
Carteira de Trabalho e também se 
cadastrar para uma vaga de emprego 
em uma das empresas associadas ao 
sindicato ou em outras participantes 
do evento social. O SETRANSDUC 
apoia e incentiva a inclusão das 
pessoas com necessidades especiais.

Inclusão Social 
e Profissional
Dia D para pessoas com 
necessidades especiais

Circulando

Fabio’s comemora 
aniversário 

Cursos & Treinamentos

A Jurema também recebeu a 
visita da van do Sest/Senat de 
Duque de Caxias que apresentou 

Jurema recebe 
SEST/SENAT

Programa de Acessibilidade nos Ônibus inclui 
aulas sobre técnicas pedagógicas

A Universidade Corporativa do 
Transporte (UCT)/ Fetranspor já 
iniciou a fase teórica do Programa de 
Acessibilidade nos Ônibus, que tem 
como objetivo capacitar motoristas 
para manusearem as plataformas 
elevatórias veiculares, em atendimento 
à Portaria do DETRO 1421/2018.

Na primeira fase do Programa, 
30 profissionais de 10 empresas 
associadas ao SETRANSDUC  (Fabio’s, 

Jurema, Limousine Carioca, Machado, 
Reginas, Santo Antonio, TREL, União e 
Vera Cruz) participaram do treinamento 
do elevador no modelo Focabraun. 
Do treinamento sobre o modelo 
fabricado pela Ortobrás participaram, 
por sua vez, 15 profissionais, de cinco 
empresas: Fabio’s, Jurema, TREL, União 
e Viação Vera Cruz. 

A assistente de Recursos Humanos 
do SETRANSDUC, Paula Francineide 
Rocha da Silva, também participou 
dos dois treinamentos.

Além do treinamento prático 
com os fabricantes das plataformas 
elevatórias, a UCT/ Fetranspor 
realizou o curso de Técnicas 
Pedagógicas para aplicação das 
turmas de Capacitação no Manuseio 
das Plataformas Elevatórias 
Veiculares. Essa etapa do Programa 
de Acessibilidade nos Ônibus teve a 
participação de 10 profissionais, das 
empresas Fabio’s e União.

Errata: Na última edição do +Setransduc, 
publicamos uma foto do Curso de Manuseio 
de Elevadores como se fosse da Resolução 
168. Pedimos desculpas pelo engano.

os serviços disponíveis na unidade 
para os colaboradores da empresa, 
além de apresentar o Programa de 
Prevenção de Acidentes.

O SETRANSDUC parabeniza a 
Fabio’s pelo seu aniversário de 39 
anos, comemorado no dia 5 de 
novembro. Vida longa à empresa.

E por falar na Fabio’s, a empresa 

recebeu a visita da van do Sest/Senat 
na sua sede, para a apresentação do 
Programa de Prevenção de Acidentes 
aos colaboradores.
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O Sest/Senat realizou, no último 
dia 25 de novembro, o Circuito 
Ciclístico Etapa Duque de Caxias, 
na Praça do Pacificador. O evento, 
que contou com a participação de 
profissionais rodoviários e suas 
famílias, teve o apoio do Jornal O Dia, 
da Rádio FM O Dia e da Prefeitura de 
Duque de Caxias. 

O Circuito, que foi promovido em 
âmbito nacional, em várias cidades 
do Brasil, tem como objetivos 
promover momentos de lazer e 
melhorar a qualidade de vida dos 
trabalhadores do transporte e da 
comunidade em geral. Já foram 
realizadas 17 etapas com passeios de 
oito e 12 quilômetros.

Circuito Cíclístico Sest/Senat

Saúde
Novembro Azul: o mês de prevenção ao câncer de mama

O mês de novembro é marcado 
pela conscientização e prevenção a 
respeito das doenças masculinas, com 
ênfase na prevenção e no diagnóstico 
precoce do câncer de próstata. Por 
isso, o Instituto Lado a Lado pela 
Vida criou o Movimento Novembro 

Azul. A ideia é quebrar paradigmas e 
incentivar a ida do homem ao médico, 
encorajando-os a fazerem exames 
de rotina e a cuidarem da saúde 
constantemente. 

Por ano, são diagnosticados cerca 
de 68 mil casos de câncer de próstata 

e a única forma de garantir a cura 
da doença é o diagnóstico precoce. 
Homens a partir dos 50 anos devem 
ir anualmente ao urologista para 
realizar exames. 

Outros exames de rotina que os 
homens devem fazer:

• Aferição da pressão arterial.
• Hemograma completo.
• Testes de urina.
• Teste de fezes.
• Teste de glicemia.
• Atualização da carteira vacinal.
• Verificação do perímetro 
abdominal.
• Teste de IMC.


