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Ameaça para o sistema
NTU alerta Presidência da República sobre 
impactos do aumento do diesel nos custos 
do setor de transporte coletivo

Saiba mais na página  3
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Vem aí a Copa SEST SENAT de  futebol Society

Balanço
Direção Defensiva, Comportamento Seguro e Primeiros Socorros são
os cursos mais procurados no Sest/Senat de Duque de Caxias

Um ano e quatro meses após ser 
inaugurado, o Sest/Senat de Duque 
de Caxias oferece hoje várias especia-
lidades médicas para consultas e pro-
move cursos de desenvolvimento para 
profissionais dos setores de transpor-
te de passageiros e de carga, incenti-
vando a atualização dos funcionários 
das empresas de ônibus da região. Em 
média, cerca de 170 profissionais par-
ticipam mensalmente dos cursos.

Entre os cursos com maior procura 
estão Direção Preventiva, Comporta-

A Copa começa no dia 5 de 
maio, no campo de futebol do 
Sindicato dos Rodoviários, em 
Parada Angélica. Alguns times 
das empresas associadas ao 
SETRANSDUC já confirmaram 
a participação na competição: 
Machado, TREL, União e Vera 
Cruz. Boa sorte aos times da nossa 
base!

mento Seguro no Trânsito e Primeiros 
Socorros. Já entre as especialidades 
médicas mais procuradas estão Odon-
tologia, Psicologia, Nutrição e Fisiote-
rapia.

Uma iniciativa que deve movimen-
tar a unidade em 2019 é a Copa Sest 
Senat de Futebol Society (veja quadro), 
que acontecerá em duas fases, uma 
local, em que participarão empresas 
de Duque de Caxias e Municípios vi-
zinhos; e uma fase nacional, em que o 
vencedor da etapa local terá direito a 

participar.
A Unidade comemora também a 

aprovação do seu credenciamento 
junto ao Detran/RJ para a realização 
do Curso da Resolução 168, obrigató-
rio para o exercício da função de mo-
torista. Segundo o diretor da Unidade, 
Jorge César de Abreu, outra novidade 
para 2019 é a realização, em conjunto 
com as empresas de ônibus e de car-
ga, de cursos de mecânica e elétrica 
para motores a diesel e de refrigera-
ção automotiva.
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NTU alerta governo sobre 
necessidade de redução do 
preço de diesel

Em ofício enviado ao presidente 
Jair Bolsonaro, em abril, o 
presidente da Associação Nacional 
das Empresas de Transporte Urbano 
(NTU), Otavio Vieira, revelou o apoio 
da entidade à preocupação do 
Governo Federal com os recentes 
reajustes do óleo diesel e alertou 
para os riscos que a alta dos preços 
representa para a manutenção do 
sistema de transporte público em 
todo o país. 

Segundo a NTU, o combustível 
representa atualmente 25% dos 
custos totais do setor de transporte 
coletivo, gerando impacto direto no 
aumento das passagens de ônibus. 

“É importante que o Executivo tenha 
em mente que o óleo diesel, utilizado 
para abastecer a frota de caminhões, 
é o mesmo utilizado nos quase 100 
mil ônibus urbanos em operação no 
Brasil”, afirmou Otávio Cunha.

Ainda segundo o ofício da NTU, 
o reajuste excessivo do diesel pode 
colocar em risco um direito social 
dos brasileiros. “Os ônibus realizam 
diariamente cerca de 50 milhões de 
deslocamentos, sendo responsáveis 
por 87% das viagens em transporte 
público coletivo em todo país. Com 
o aumento do diesel, a locomoção 
dos brasileiros pode ser prejudicada”, 
apontou na carta. 

Desenvolvimento 
Profissional

Em fevereiro, o SETRANSDUC for-
mou uma turma do Curso de Atua-
lização para Condutores de Veículos 
de Transporte Coletivo de Passagei-
ros, regulamentado pela Resolução 
168. O curso de Atualização tem 
como objetivo a reciclagem dos mo-
toristas que já são formados. No dia 
22 de abril, tiveram início mais duas 
turmas, essas de formação, com a 

participação de re-
presentantes de várias 
empresas associadas 
ao Sindicato.

Os dois cursos são 
obrigatórios para o 
desempenho da fun-
ção. O Curso de For-
mação tem duração 

de 50 horas e o de Atualização de 16 
horas.

O SETRANSDUC oferece o curso 
da Resolução 168 gratuitamente para 
todos os motoristas que atuam nas 
empresas associadas. As solicitações 
das inscrições devem ser encaminha-
das pelos setores de Recursos Huma-
nos ou de Departamento Pessoal das 
empresas associadas ao Sindicato.

SETRANSDUC inicia nova turma da Resolução 168

Programa de 
Acessibilidade

O Programa de Acessibilidade nos 
Ônibus, desenvolvido pela Fetrans-
por, já formou 2.067 motoristas da 
base do SETRANSDUC, desses 2.129 
do fabricante FocaBraun e 685 do Or-
tobrás. Algumas empresas associadas 
ao Sindicato utilizam os dois modelos 
de elevadores.

A Transporte Fabio’s, a Viação Vera 
Cruz e a Viação União foram as em-
presas que tiveram maior número de 
profissionais formados.

Segundo o analista de Projetos Or-
ganizacionais da Fetranspor, João Ro-
dolfo, responsável pelo Programa, até 
setembro todos os motoristas terão 
que estar formados.

2.067 motoristas da base 
do SETRANSDUC
já foram formados

Curso Reginas

Curso Elevador Jurema

Curso Reginas
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Maio Amarelo 2019
Campanha “No trânsito, o sentido é a vida” reforça a importância da 
prevenção de acidentes de trânsito

Aprovado pelo Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran),  “No trânsito, 
o sentido é a vida” é o tema da sexta 
edição da campanha Maio Amarelo, 
que tem como objetivo conscientizar 
a população sobre a importância da 
prevenção de acidentes de trânsito. 

 As campanhas de educação 
no trânsito estabelecidas pelo 
CONTRAN vão até 2020, quando 
se encerra a Década de Ação 
pela Segurança no Trânsito 2011-
2020, na qual governos de todo 
o mundo se comprometeram a 

Saúde
Outono e inverno: estações agravam doenças 
respiratórias

Com temperaturas amenas e 
a baixa umidade do ar, o outono 
e o inverno contribuem para o 
agravamento de diversas doenças 
respiratórias como gripe, resfriado, 
sinusite, pneumonia, rinite e asma, 
exigindo cuidado redobrado.

O aumento da incidência das 
doenças alérgicas no outono e 
inverno está associado às mudanças 
bruscas da temperatura ambiental e 
ao fato das pessoas permanecerem 
mais tempo em lugares fechados, 

facilitando a propagação de 
infecções de vias aéreas superiores. 
Além disso, o uso de edredons, 
cobertores e agasalhos guardados 
por longo tempo também contribui 
para o maior desenvolvimento 
de ácaros e fungos. Coriza, tosse, 
catarro, dor de cabeça, dor muscular, 
chiado no peito, falta de ar e 
outros sintomas que caracterizam 
doenças respiratórias devem ser 
acompanhados e tratados pelo 
médico.

A melhor forma de garantir a boa 
imunidade do corpo e ficar longe 
de doenças respiratórias é manter 
uma alimentação saudável, ingerir 
bastante líquido, evitar lugares 
fechados sempre que for possível e 
lavar colchas e agasalhos guardados 
antes de voltar a utilizá-los.

adotar medidas para prevenir os 
acidentes no trânsito, No Brasil, o 
CONTRAN programou a campanha 
para acontecer em três momentos: 
entre maio e agosto, será destinada 
a pedestres. Entre setembro e 
dezembro, o público alvo serão os 
ciclistas. Já entre janeiro e abril de 
2020, a conscientização será voltada 
para motociclistas. 

 O movimento Maio Amarelo 
propõe o envolvimento de toda a 
população e prevê a realização de 
diversas ações em defesa de maior 
segurança no trânsito. 

Click
No meio do caminho, um 
Ypê Amarelo

Estamos inaugurando nesta 
edição uma seção para a publicação 
de fotos que registrem algum 
momento interessante nos terminais 
rodoviários ou nas empresas de 
ônibus associadas ao SETRANSDUC. O 
destaque dessa vez é o Ypê Amarelo, 
plantado durante a realização da 
Semana de Saúde e Sustentabilidade, 
pelo SETRANSDUC, que proporciona 
mais beleza e alegria para quem 
passa diariamente pelo Terminal José 
Carlos Lacerda, localizado em Duque 
de Caxias.


