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DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL
SEST/SENAT de Duque de Caxias 
forma primeira turma na 
Resolução 168
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Radar
Agora é lei: Todos os assentos de transportes públicos 
intermunicipais passam a ser preferenciais no Rio

Transportes coletivos intermunicipais 
terão que disponibilizar 100% de seus 

assentos a idosos, gestantes, deficientes, 
obesos, pessoas com crianças de colo e 

A equipe do SETRANSDUC entrou 
no clima das celebrações juninas e, no 
dia 14 de junho, realizou na ACG (filial 
do Sindicato onde funciona o aten-
dimento ao RioCard) uma festa com 
direito à muita animação e aos pratos 
típicos dessa comemoração. As festas 
juninas representam uma das princi-
pais expressões da cultura popular 
brasileira.

Postos de recarga do 
RioCard em Duque de Caxias

O RioCard Mais conta com 12 postos 
de recarga em todo o município de Duque 
de Caxias. O serviço é oferecido em lojas 
RioCard, máquinas de recarga, terminais de 
consulta e estabelecimentos credenciados 
da região. 

Para efetuar a recarga presencialmente, 
os usuários devem se dirigir a um dos 12 
postos, no Centro de Caxias; ou nos bairros 
de Jardim Gramacho; Jardim Olavo Bilac; 

mobilidade reduzida. O comportamento 
adotado no transporte público do Rio 
de janeiro (RJ) atende a lei 8.415/19, 
sancionada pelo governador Wilson 
Witzel e publicada no Diário Oficial 
Executivo no dia 13 de junho.

De acordo com a norma, o passageiro 
que se recusar a ceder seu lugar a pes-
soas em situação de prioridade poderá 
receber uma multa em torno de R$ 50,00. 
Para as empresas, o descumprimento da 
norma e a falta de sinalização da mesma 
poderá causar um prejuízo de R$ 340,00.

O decreto, que estende a prioridade 
a todos os assentos, já funciona no mu-
nicípio do RJ desde fevereiro deste ano, 
conforme a lei nº 45.682, sancionada pelo 
prefeito Marcelo Crivella.

Jardim Vinte e Cinco de Agosto; Parque das 
Missões; e Parque Lafaiete.

O usuário também pode baixar 
gratuitamente o aplicativo, disponível para 
Android (Google Play) e IOS (Apple Store). 
Através do aplicativo, é possível fazer 
consulta de saldo, emitir extrato de uso dos 
últimos 30 dias, fazer o autogerenciamento 
dos cartões e acessar os mapas dos pontos 
RioCard Mais.

SETRANSDUC 
promove 
festa junina
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Cont. matéria de capa
A Unidade do SEST/SENAT de 

Duque de Caxias formou a primeira 
turma de motoristas no Curso da 
Resolução 168, obrigatório para o 
exercício da função de motorista. Em 
julho, será aberta uma nova turma. O 
Sest/Senat oferece tanto o curso de 
Formação como de Atualização, que 
deve ser realizado a cada cinco anos. 

Para trabalhadores de empresas 
de transporte com o cadastro em dia 
no SEST SENAT os cursos são 100% 
gratuitos.

Os cursos também são oferecidos 
pelo SETRANSDUC. Os profissionais 
interessados devem entrar em 
contato com o Departamento Pessoal 
da empresa onde trabalham. 

Giro

 No  dia 23 de Junho, o time da 
Transportes Machado venceu a Copa 
SEST SENAT de Futebol Society. Em 
segundo lugar ficou a empresa Vera 
Cruz e em terceiro a Viação União.

A equipe da Transportes Machado 
está representando o Estado do Rio 
de Janeiro na segunda fase do Cam-
peonato, a nível nacional. 

O SETRANSDUC parabeniza todo o 
time da Machado pela competência e 
talento que mostrou em campo. 

SEST/SENAT e SETRANSDUC oferecem curso da 
Resolução 168

A TREL desenvolve um programa 
permanente de Responsabilidade Social, 
voltado tanto para seus funcionários 
como para a comunidade local. 

Recentemente, a empresa realizou 
uma ação social no Centro de 
Reabilitação Cidade Refúgio, localizado 
no bairro Parque Capivari, em Duque de 
Caxias. A instituição é responsável pela 
reabilitação de pessoas com problemas 
com drogas e alcoolismo. A TREL doou 
roupas e sapatos para a instituição 
e ofereceu serviços como atividades 

Transportes Machado 
vence Copa SEST/SENAT 
de Duque de Caxias

TREL investe em programas sociais para 
funcionários e a comunidade

recreativas, aferição da pressão arterial, 
medição de glicose etc.

No Dia Mundial Sem Tabaco 
(comemorado em 31 de maio), foi a 
vez da empresa realizar uma ação para 
seus funcionários.  A iniciativa teve como 
objetivo conscientizar os profissionais 
sobre os riscos que o cigarro representa 
para a saúde. Por isso, na data, todos 
os funcionários foram convidados a 
vestirem-se de preto, como um alerta 
para a verdadeira ameaça à vida causada 
pelo vício.
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SEST SENAT lança nova 
plataforma EAD 

O SEST/ SENAT lançou seu novo 
Portal de Educação a Distância. Mais 
moderna, a plataforma disponibiliza 
cerca de 200 cursos e facilita o 
aprendizado a qualquer hora do 
dia, através de dispositivos móveis 
(notebook, tablet e smartphone).

Os cursos são gratuitos para os 

profissionais do setor de transporte 
coletivo. Para os outros públicos 
interessados, os cursos serão 
oferecidos a custos abaixo dos 
praticados no mercado.  

As opções de cursos disponíveis 
estão no site do SEST SENAT (https://
ead.sestsenat.org.br).

Saúde
Diabetes: uma doença silenciosa

A Segundo a  Organização 
Mundial de Saúde (OMS), 16 milhões 
de brasileiros sofrem de diabetes, 
número que representa um aumento 
de 61,8% de casos da doença nos 
últimos dez anos.

O Dia Internacional do Diabético, 
lembrado no dia 27 de junho, trouxe 
um alerta a população sobre os riscos 
do diabetes tipo 2,  promovendo a 

prevenção e controle da doença e 
suas complicações.

O diabetes é caracterizado 
pelo excesso crônico de açúcar no 
sangue. Considerada uma epidemia 
global, a doença, quando não 
tratada, pode desencadear uma 
série de complicações como infartos, 
derrames, doenças renais, retinopatia 
e dificuldade de cicatrização. 

Correspondendo a 90% dos 
casos de diabetes, o diabetes tipo 2 
acontece de forma silenciosa e exige 
bastante atenção. Na maior parte dos 
casos, somente no estágio avançado 
da doença, o diabético costuma 
apresentar sintomas como sede 
constante, boca seca, vontade de 
urinar frequentemente, formigamento 
nos pés, perda de peso e cansaço 
frequente.

Para manter a qualidade de vida é 
necessária a adoção de hábitos mais 
saudáveis. 

Confira as dicas do Setransduc: 
• Evite carboidratos; 
• Beba bastante líquido; 
• Mantenha uma alimentação saudável; 
• Pratique atividades físicas; 
• Controle o peso; 
• Hidrate bem a pele; 
• E visite sempre o seu endocrinologista. 

SETRANSDUC promove 
palestra sobre 
garantias judiciais

O SETRANSDUC recebeu na sua 
sede, em junho, a representante da 
Proboker Seguros e Garantias, Mariana 
Carvalho, para uma palestra sobre 
garantias judiciais, que representam 
a necessidade das empresas que 
estão sendo processadas na justiça 
darem uma garantia de que, caso 
condenadas, irão cumprir com o 
pagamento ao reclamante, para que 
o processo prossiga conforme os 
trâmites legais. 

A palestra teve a participação 
de representantes das empresas 
associadas ao SETRANSDUC.


