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Estande do SEST/SENAT de Duque de Caxias. A diretora do SEST/SENAT de Duque de Caxias, 
Dirlene Faria, e a coordenadora de Promoção 

Social, Julianne Amorim.

A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias 
vacinou os profissionais rodoviários.

TREL: aferição da pressão arterial dos rodoviários.

Saiba mais na página 3.

HOMENAGEM
SETRANSDUC e parceiros realizam Ação de Saúde e Sustentabilidade
em homenagem aos rodoviários
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Nossas empresas
Conheça a história da Auto Ônibus Vera Cruz

Uma das empresas mais antigas de 
Duque de Caxias, a Auto Ônibus Vera 
Cruz Ltda foi fundada em 12 de no-
vembro de 1957. Hoje, a empresa ope-
ra linhas municipais dentro do próprio 
município e intermunicipais, ligando 
Duque de Caxias a Magé.

O atual grupo empresarial iniciou sua 
história na Vera Cruz em 1998, quando 
adquiriu 50% da empresa, reestruturou 
a administração e renovou toda a frota. 
Em 2005, adquiriu mais 45% e poste-

riormente os 5% restantes. Essa fase da 
trajetória da empresa marcou a adoção 
de uma gestão com foco total na qua-
lidade e no atendimento efi ciente aos 
clientes. Também em 2005, a segunda 
geração de empresários passou a admi-
nistrar a empresa.

A história da Vera Cruz pode ser 
contada através de seus funcionários, a 
maioria deles com muito tempo de casa. 
O inspetor de Tráfego, Ary Gonçalves de 
Paula, desde 1986 na empresa, fala da 

Com o objetivo de valorizar seus pro-
fi ssionais e estimular a promoção interna, 
a empresa mantém o Programa de For-
mação de Motoristas, voltado para co-
bradores e manobreiros e também para 
o público externo. O instrutor Jefferson 
Neves da Silva, que coordena o progra-
ma, explica que o treinamento inclui temas 
como direção defensiva, sinalização de 
trânsito, relacionamento no ambiente de 
trabalho, manutenção etc. Os requisitos 
para participar são ter Carteira D e o curso 
da Resolução 168. E, o mais importante é 
que o próprio diretor da empresa faz ques-
tão de participar do Programa”, destaca. A 
empresa também realiza a Requalifi cação 
do Treinamento quando observa que há a 
necessidade do profi ssional participar de 

sua relação com a Vera Cruz.
Começou como cobrador, passou a 

caixa, a motorista e desde 2008 é ins-
petor. Para Ary, a sua trajetória de su-
cesso é mérito tanto dele como da em-
presa, que ofereceu as oportunidades 
para que crescesse. O encarregado da 
Manutenção desde 1999, Welliton Al-
vim Mendes, considera um orgulho ser 
rodoviário e se diz muito feliz por “fa-
zer parte de uma empresa conceituada 
como a Vera Cruz”.

Prata da casa

um novo curso.
Para o gerente de Operações da Vera 

Cruz, Gilson Ramos, o maior objetivo da sua 
área é “promover uma mobilidade segura 
e com efi ciência para que a empresa possa 
atender o cliente da forma mais satisfatória 
possível, apesar das difi culdades que en-
contra no dia a dia”. O supervisor de GPS, 
Dário Anderson Ferreira de Araújo, atua 
junto ao gestor de operação e lembra que 
todos os veículos têm GPS o que viabiliza 
o acesso a todas as informações sobre os 
horários de saída dos veículos, localização, 
previsão de chegada etc. aos despachantes 
e fi scais, facilitando o fl uxo do trabalho.

Além da preocupação com a Operação, 
a Vera Cruz dedica uma atenção especial 
à parte de Manutenção. A empresa 

busca mesclar o conhecimento dos 
profi ssionais mais experientes com as 
últimas tecnologias disponíveis no setor de 
transporte. O torneiro mecânico Francisco 
Claudio Correia está há 23 anos na empresa 
e é formado pelo Senai. Ele é conhecido 
pela sua habilidade e criatividade na 
recuperação das peças. Faz um trabalho 
manual, praticamente artesanal. “Construí 
um elevador para a Manutenção que 
tem atendido bem à equipe”, revela. O 
pintor Edson Antônio Gomes, que atua na 
empresa desde 1969, contou sobre como 
é trabalhar na Auto Ônibus Vera Cruz. A 
empresa é muito importante na minha vida. 
Faz parte da minha história. Acompanhou 
a formação da minha família, o nascimento 
dos meus fi lhos e segue comigo até hoje. É 
muito bom trabalhar aqui, enfatizou.

Atualmente, a Auto Ônibus Vera Cruz 
conta com 280 funcionários e opera uma 
frota de 75 veículos. Nas linhas intermunici-
pais, cerca de 70% da frota é composta por 
veículos climatizados. A empresa segue es-
crevendo sua história de sucesso, manten-
do o compromisso maior de oferecer um 
serviço de qualidade a seus clientes, con-
quistado graças a parceria dos seus cola-
boradores, que não medem esforços para 
terem um desempenho cada vez melhor.

Inspetor de Tráfego, 
Ary Gonçalves

Torneiro mecânico Francisco Claudio

O pintor Edson Antônio:
há meio século na Auto 

Ônibus Vera Cruz

Gerente de Tráfego, Gilson; encarregado de Manutenção, 
Wellinton;  e supervisor de GPS, Dário.
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Cont. matéria de capa

 O Dia do Rodoviário também 
foi comemorado em muitas em-
presas associadas ao SETRANS-
DUC. Na TREL, por exemplo, os 

Evento homenageou profissionais pelo seu dia

TREL e Auto Ônibus Vera Cruz também homenagearam profissionais

Durante a Ação de Saúde e Susten-
tabilidade, realizada pelo SETRANDUC 
em parceria com a Secretaria de Saúde, o 
Sest/ Senat de Duque de Caxias, a MRV 
Construtora e a empresa associada TREL 
– Transturismo Rei, profissionais rodoviá-
rios e a população local tiveram acesso a 
serviços de cabeleireiro, vacinação contra 

a gripe e febre amarela, aferição da pres-
são arterial, banco de empregos, oportu-
nidades de cursos de qualificação, atendi-
mentos ambulatoriais gratuitos e compra 
de imóveis. Receberam também brindes e 
lanches.

O cobrador Mauro Silva, que atua há 
18 anos na Transportes Machado, falou 

um pouco sobre o impacto que as ini-
ciativas do SETRANSDUC têm na vida 
das pessoas. “Esse tipo de evento ajuda 
muito. Não só aos rodoviários, mas tam-
bém a toda população, que muitas vezes 
não tem condições de pagar por serviços 
como os que estão sendo oferecidos,” en-
fatizou.

Já o motorista Cássio Maia, com cin-
co anos de atuação na Viação União Ltda, 
ressaltou a importância desse profissional 
na sociedade. “O trabalho do motorista é 
fundamental na sociedade moderna. Atu-
almente, o principal meio de transporte 
da população mundial é através das ro-
dovias. É muito gratificante fazer parte de 
tudo isso. Eu amo o que eu faço”, afirmou.

O SETRANSDUC agradece aos rodo-
viários, que com empenho e dedicação, 
fazem a nossa cidade funcionar. Parabéns 
a todos os rodoviários do Brasil!

profissionais foram homenage-
ados com um lanche oferecido 
pela diretoria e as mensagens de 
alguns líderes que falaram da im-

portância da data. A Auto Ônibus 
Vera Cruz, por sua vez, divulgou 
uma faixa homenageando os pro-
fissionais.

Cultura
Gerente do SETRANSDUC participará da Bienal

Depois de participar da FLIP, em 
Parati, a gerente de Recursos Humanos 
do SETRANSDUC, Rosa Maria Maia, 
participará da Bienal do Livro no 
Rio de Janeiro, pela Litteris Editora. 
Rosamares, como é conhecida no meio 

literário, estará contando histórias e 
poesias com os livros Amores, Cores 
e Sabores (poesias), As Aventuras de 
Um Barquinho de Papel e Ludmila, 
a Lagartinha Maratonista (literatura 
infanto juvenil). 
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Serviço

A Unidade do SEST/SENAT de Du-
que de Caxias oferece atendimento gra-
tuito também para os dependentes dos 
funcionários das empresas de ônibus. 
Atualmente, são realizados atendimen-
tos nas áreas de odontologia, fisiotera-
pia, nutrição e psicologia.

Em breve, serão oferecidas também 
opções de esporte. Aguarde as notícias.

Para saber mais, ligue para o telefo-
ne 2104-4800.

Novidade
RioCard Mais lança Clube de Vantagens

A RioCard Mais está lançando o 
Clube de Vantagens, que concede 
descontos em lojas parceiras para 
os clientes do cartão. Os parceiros 
são drogarias, ótica, lojas de beleza, 
site de emprego etc.

Para ter acesso aos benefícios 
é preciso apresentar o cartão e 
o documento de identificação 
com foto nas lojas parceiras. Em 
algumas lojas é preciso agendar 
o atendimento. Para saber mais 
acesse o site cartaoriocardmais.
com.br.

A Auto Viação Jurema S/A concluiu 
mais duas turmas do Programa de 
Acessibilidade por elevadores.

SEST/SENAT de Duque 
de Caxias oferece 
atendimento também às 
famílias dos colaboradores

Cursos & 
Treinamentos
Mais turmas da 
Resolução 168 no 
SETRANSDUC

O SETRANSDUC iniciou mais duas 
turmas do Curso de Atualização da 
Resolução 168, uma na parte da 
manhã e outra à tarde. As aulas são 
realizadas na Rua General Mitre, 
228, Tel: 2692-0788 e 2652-0778.

Jurema forma turma no 
Curso de Elevadores

Reconhecimento
NTU homenageia o 
empresário Inocêncio 
Mendes

Todos os anos, a NTU (Associação 
Nacional das Empresas de Transpor-
tes Urbanos) homenageia personali-
dades importantes para a história do 
setor, nas categorias In Memoriam, 
Especial e Empresário. O empresário 
Inocêncio Mendes, da Auto Viação 
Jurema, empresa associada ao SE-
TRANSDUC, foi escolhido para ser 
condecorado na categoria in memo-
riam entre os grandes empresários do 
transporte público coletivo brasileiro.

Na última edição do 
+SETRANSDUC, foi divulgada uma 
foto desatualizada para ilustrar a 
contribuição da TREL ao Projeto 
Cidade-Refúgio. Pedimos desculpas à 
empresa pelo engano.

ERRATA
Também nos desculpamos com a 

Viação União. Na verdade, o time da 
empresa se classificou em segundo 
lugar no torneio de Futebol Society 
do Sest/Senat e não no terceiro lugar 
como informamos.


