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Novo RioCard Mais tem como objetivo 
melhorar a experiência dos clientes no 
transporte coletivo
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NTU lança programa de inovação em Mobilidade Urbana

União por mais segurança 
no trânsito
Representantes da Prefeitura e empresários se reúnem 
para discutir soluções para a redução de acidentes de 
trânsito nas principais vias do município

No dia 21 de maio, o secretário de 
Obras e Segurança Pública de Duque de 
Caxias, Robson Paschoal André, o verea-
dor e presidente da Comissão de Trans-
portes, Beto  Gabriel, e outras autoridades 
municipais, se reuniram com empresários 
na sede do SETRANSDUC para discutir 
soluções para ajudar a reduzir o número 
de acidentes na Av. Pres. Kennedy, uma 
das principais da cidade. O secretário 
falou sobre a necessidade de instalação 
dos radares para ajudar a reduzir a ocor-
rência de acidentes. Também destacou 

No dia 7 de maio, a Associação Na-
cional das Empresas de Transportes 
Urbanos (NTU) lançou “O Coletivo”, 

os impactos sociais e financeiros para a 
população e as perdas para as empresas 
de ônibus. 

Durante o evento, eles discutiram 
ainda a importância da convivência har-
moniosa entre ônibus, carros particulares, 
motos e bicicletas para garantir maior 
tranquilidade no trânsito e falaram sobre 
a importância do combate ao transporte 
irregular. A ideia é que novos encontros 
sejam realizados para discutir soluções 
para a melhoria da segurança no trânsito 
no município. 

um programa de inovação em mobi-
lidade urbana, destinado à promoção 
de soluções inteligentes para o trans-
porte público coletivo.

De âmbito nacional, o Coletivo fun-
cionará como um espaço para o de-
senvolvimento de ideias, processos, 
produtos e serviços voltados para a 
melhoria do sistema de transporte pú-
blico, estabelecendo uma grande rede 
de inovação em mobilidade urbana. 

Em entrevista recente, o presidente 
executivo da NTU, Otávio Cunha, re-
velou que o programa pretende valo-

DEMUTRAM de Duque de 
Caxias esclarece que número 
de multas praticadas no 
município é menor que o 
divulgado na mídia

O Departamento Municipal de Trânsito 
de Duque de Caxias (DEMUTRAN) veio 
a público esclarecer que o número de 
multas de trânsito aplicado no município, 
divulgado pela imprensa, não se refere 
às autuações emitidas pela Guarda 
Municipal, responsável pela fiscalização, 
orientação e emissão das Autuações das 
Infrações de Trânsito. 

A matéria veiculada pela imprensa 
menciona 139.908 autuações de trânsito 
referentes ao ano de 2018, mas na verdade 
o número foi de 19.523. O comunicado 
do Departamento de Trânsito esclarece 
que o número divulgado pela imprensa 
envolve multas das esferas estadual e 
federal, tendo em vista que o município é 
próximo da Rodovia Washington Luiz, da 
Linha Vermelha e da Av. Brasil, de onde 
migram muitos veículos. 

No comunicado enviado à sociedade, 
o DEMUTRAM alerta ainda que os 
números da matéria acrescem em 565% 
o real número de autos de infração de 
trânsito emitidos em município.

rizar todo o setor de transporte públi-
co do Brasil. “Atualmente, o sistema 
de transporte público brasileiro sofre 
com a falta de políticas públicas, o que 
acaba gerando congestionamentos 
e, consequentemente, o aumento do 
preço das passagens”, ressaltou. 

De acordo com a NTU, o novo ser-
viço chega para solucionar os proble-
mas que afetam o setor de transporte 
do país e abrir espaço para novos ser-
viços que possibilitem a ampliação de 
oferta e o equilíbrio financeiro de sua 
operação. 
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Nas empresas

O projeto Adaptaesporte, desen-
volvido pela Auto Viação Reginas, está 
mudando a vida dos funcionários com 
deficiência (PCDs).

Com 2 anos e meio de atuação, 
a iniciativa estimula a autonomia das 
pessoas através do esporte, contribuindo 
para a melhoria do bem-estar físico e 
mental dos profissionais, ajudando-os a 
enfrentar os desafios do dia-a-dia.

Os encontros do projeto acontecem 
todos os sábados, quando são realizados 
diversos tipos de atividades esportivas 

como sessões de treino, eventos 
competitivos e aulas especiais.

Coordenado por profissionais de 
Educação Física, o Adaptaesporte contribui, 
atualmente, para a inclusão social de 
aproximadamente 70 funcionários PCD’s.

RioCard Mais: nova linha de 
cartões chega com diversas 
vantagens

 O RioCard agora é RioCard Mais. 
Um novo cartão, com uma identidade 
visual mais moderna, e que tem como 
objetivo simplificar e facilitar a utiliza-
ção do bilhete. As principais novidades 
do novo modelo são um aplicativo, 
que permitirá a recarga dos créditos, 
além da consulta ao saldo e ao extrato, 
atendimento com inteligência artificial 
(o robô Tomais) e um clube de vanta-
gens, que oferecerá descontos em lo-
jas parceiras. 

Para simplificar ainda mais a vida 
dos clientes, o Riocard Mais poderá ser 
trocado gratuitamente e os diversos 
modelos existentes foram reunidos em 
três modelos: Expresso, Vale-Trans-

porte e Empresarial. O cartão do tipo 
Expresso será predominantemente na 
cor rosa; o modelo Vale-Transporte 
(vinculado a uma empresa) terá como 
cor principal o laranja; e o Empresarial 
terá a cor azul. 

 
 Cronograma para troca dos cartões
A troca dos cartões acontecerá de 

forma gradativa, de acordo com o tipo 
de cartão, região de atuação e público-
-alvo. Na primeira etapa, que começou 
em maio e segue até o final de outu-
bro, serão substituídos apenas os car-
tões Expresso de pessoas físicas. 

Para mais informações acesse www.
riocardmais.com.br. 

Reginas também 
é destaque no 
site Meu 
Mover

A Auto Viação Reginas também foi 
destaque no site Meu Mover, que di-
vulga iniciativas e ações das empresas 
de ônibus do Estado do Rio de Janei-
ro. O site destacou a renovação de 30 
veículos da frota da empresa, com o 
objetivo de oferecer maior conforto e 
qualidade no serviço aos clientes. 

A Reginas opera linhas municipais 
de Duque de Caxias e linhas intermu-
nicipais para o Rio de Janeiro. Saiba 
mais no site do Meu Mover: 

Projeto Adaptaesporte promove inclusão de 
funcionários com deficiência

Reconhecimento

O empresário Inocêncio Rodrigues, 
já falecido e ex-diretor da Auto Viação 
Jurema,  será homenageado com a Me-
dalha do Mérito do Transporte Urbano 
Brasileiro 2019 in memorian. O Prêmio, 
criado em 1997, homenageia pessoas 
físicas e jurídicas que se destacam pela 
prestação de serviços em prol do for-
talecimento e do desenvolvimento do 
setor de transporte urbano e metropoli-
tana de passageiros no país.

A premiação acontecerá em agosto 
próximo, em Brasília. 

NTU homenageará 
empresário Inocêncio
Rodrigues in memorian
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Maio Amarelo: No trânsito, o sentido é a vida

Este ano, a campanha Maio Ama-
relo abordou o tema “No trânsito, o 
sentido é a vida”. O título, desenvolvi-
do pelo Observatório Nacional de Se-
gurança Viária (ONSV), propõe a refle-
xão da sociedade sobre a adoção de 
atitudes seguras no trânsito. Segundo 
o Observatório, a maior parte dos aci-

dentes fatais no trânsito acontece por 
imprudência de condutores, pedestres 
e passageiros. 

O movimento Maio Amarelo de 
2019 teve o papel de auxiliar no ensi-
no educacional de pedestres, ciclistas 
e motociclistas, enfatizando a impor-
tância do papel de cada um na pre-

Saúde
Chikungunya volta a assustar

A chikungunya volta a assustar os 
moradores do Rio de Janeiro (RJ). Nos 
primeiros meses de 2019, o estado 
já possui o maior índice de casos da 
arbovirose de todo o país.

Pouco mais de 26 mil casos da 
doença foram registrados em todo o 
estado até o mês de maio. No mesmo 
período, somente na cidade do Rio, 
foram registrados cerca de 9 mil. 

Prevenção
O Aedes Aegypti, transmissor da 

doença, costuma se reproduzir em 
locais com água parada. 

Para combater os focos do 
mosquito e reverter o quadro de 

venção de acidentes. 
O Conselho Nacional de Trânsito 

(Contran) estabeleceu algumas me-
didas educacionais que devem acon-
tecer até 2020, como parte das ações 
da Década Mundial de Segurança no 
Trânsito. A campanha será dividida em 
três períodos, de acordo com o públi-
co alvo. 

Maio a agosto: campanha 
destinada a pedestres; 

Setembro a dezembro: campanha 
destinada a ciclistas; 

Janeiro e Abril: campanha 
destinada a motociclistas. 

Times das empresas 
participam da Copa 
de Futebol do SEST/
SENAT

O SEST/SENAT está promovendo, 
no mês de junho, a Copa Sest Senat 
de Futebol 7 Society 2019, que conta 
com a participação de times de quatro 
empresas associadas ao SETRANSDUC: 
Machado, União, Vera Cruz e TREL. O 
time da TREL chegou as etapas semifinais 
da competição. Até o fechamento desta 
edição do SETRANSDUC +, ainda não 
havia acontecido a partida final. 

A iniciativa, organizada pelo 
Departamento Executivo (DEX) do 
SEST SENAT, tem o papel de contribuir 
para o aprimoramento físico, técnico 
e moral de trabalhadores do setor de 
transporte coletivo. 

As equipes campeãs locais de 
cada Unidade Operacional do SEST 
SENAT disputarão a fase nacional do 
campeonato, que acontece até o mês 
de outubro.

epidemia no RJ, a Secretaria Estadual 
de Saúde (SES) intensificou sua 
campanha de combate ao Aedes por 
meio de ações de conscientização em 
escolas e meios de comunicação.

Faça a sua parte para evitar o 
aumento da doença. Confira as dicas 
do SETRANSDUC:  

•  Não acumule garrafas, sacos 
plásticos, pneus velhos ou qualquer 
outro recipiente que fique exposto à 
chuva;

•  Mantenha caixas d’ água e 
piscinas sempre tampadas;

•     Não acumule entulhos;
•     Use sempre repelente.


