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SETRANSDUC  adquire novo veículo 
para o Programa Selo Verde

Gestão Ambiental

Em novembro, começou a operar o novo veículo do SETRANSDUC para o
Convênio do Selo Verde, desenvolvido em parceria pela FETRANSPOR e INEA 
(Instituto Estadual do Ambiente). O veículo é utilizado para o transporte do 
opacímetro, aparelho que mede e controla a emissão de poluentes pelos 
motores dos ônibus. Os ônibus aprovados no teste recebem o Selo Verde. O 
convênio é parte do programa de gestão ambiental do SETRANSDUC.
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Empresas associadas ao SETRANSDUC aderem 
ao Movimento Outubro Rosa

Em apoio ao Outubro Rosa, 
algumas empresas associadas ao 
SETRANSDUC promoveram ações 
de conscientização e prevenção ao 
Câncer de Mama, o segundo tipo de 
câncer que mais atinge a população 
feminina.

A Transporte Fábio’s convidou 
seus colaboradores para um super 
café da manhã.

Na ocasião, eles vestiram roupas 
e acessórios na cor rosa, foram 
recepcionados com bombons e bolas 
cor de rosa no ambiente de trabalho e 
receberam folhetos explicativos sobre 

Outubro Rosa na Viação Vera Cruz

como prevenir a doença.
Já a Viação Vera Cruz realizou uma 

palestra com o objetivo de esclarecer 
dúvidas sobre a doença. Os funcionários 
receberam brindes e participaram de 
um café-da-manhã.

Na TREL, as colaboradoras vestiram, 
mais uma vez, a camisa do Outubro 
Rosa. A empresa também divulgou 
um banner informativo, relembrando 
os riscos da doença e ressaltando a 
importância da realização de exames 
para a prevenção do câncer de mama.

Parabéns a todas as empresas pela 
iniciativa!

Circulando

SEST/ SENAT realiza “Transporte em Ação”

Em novembro, o SEST/SENAT de 
Duque de Caxias realizou o projeto 
“Transporte em Ação”. Desenvolvida 

em todas as unidades operacionais 
do Brasil, a iniciativa tem o objetivo 
de garantir a saúde, o bem-estar e o 
lazer dos trabalhadores do transporte 
e de suas famílias.

O evento contou com uma 
programação dinâmica para todos os 
gostos e faixas etárias. Na ocasião, 
a comunidade local teve acesso a 
atividades de lazer como brinquedos 
como pula-pula, touro mecânico, 
tobogã e futebol de sabão, além de 
distribuição de lanches e de brindes.

Consultas odontológicas 
e cursos poderão ser 
pré-agendados on line

O SEST/SENAT de Duque de 
Caxias está oferecendo mais uma 
comodidade para os profissionais 
rodoviários das empresas associadas 
e a comunidade local: agora as 
consultas odontológicas e os cursos 
podem ser pré-agendados on line 
através do endereço portaldocliente.
sestsenat.org.br. Basta acessar o 
portal, fazer o cadastro e agendar a 
consulta ou curso que desejar.

Editor Artur Rodrigues, da Litteris, e Rosa Maia, na FLINIT

Gerente do 
SETRANSDUC participa 
da FLINIT 2019

Após participar da Bienal do Livro, 
a gerente de Recursos Humanos 
do SETRANSDUC, Rosa Maria 
Maia, marcou presença na última 
edição da Feira Literária de Niterói 
(FLINIT), realizada no Praia Clube São 
Francisco, no dia 9 de novembro.

Conhecida no mundo literário 
como Rosamares Maia, a autora 
lançou, através da Litteris Editora 
e Editora Courier Brasil, os livros 
infanto-juvenis “Ludmila, a lagartixa 
maratonista” e “As aventuras de um 
barquinho de papel”.

Colaboradoras da Fabio’s no Outubro Rosa
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História
Viação Vera Cruz se destaca pela relação de parceria e 
confiança com funcionários

Considerada uma das mais antigas em-
presas de Duque de Caxias, a Viação Vera 
Cruz foi fundada, em 1º de outubro de 1957, 
por Agnaldo Pereira.

Inicialmente localizada na então de-
nominada Avenida Suburbana (hoje Dom 
Helder Câmara), no município do Rio de Ja-
neiro, a empresa começou a operar a linha 
560, que ligava Duque de Caxias ao bairro 
do Méier, na Zona Norte do Rio. Em 1972, a 
Viação Vera Cruz ganha uma nova sede na 
rua Juparanã, no Centro de Duque de Caxias.

Em 1980, a empresa passou a ser admi-
nistrada pelo grupo atual. O jovem imigran-
te português José de Castro Barbosa chegou 
ao Brasil aos 18 anos e, após um período 
trabalhando em uma empresa de lotação, 
assumiu a Vera Cruz.

Evolução
Iniciou-se, então, uma fase de grande 

crescimento para a empresa, com a con-
quista de novas linhas, como a 561 - Duque 
de Caxias X Freguesia, ainda nos anos 80 e 
a 415T - Duque de Caxias X Barra da Tijuca, 

em 2008.
Sob o comando de José de Castro Bar-

bosa, José Alberto Barbosa, Ana Paula Bar-
bosa e Carlos Alberto de Sousa, a Viação 
Vera Cruz é hoje uma empresa que busca 
a qualidade em todos os sentidos. A crise 
econômica que o país enfrenta com graves 
consequências para o setor de transporte, 
especialmente em função do aumento dos 
custos e da queda no volume de passageiros 
transportados, despertou na diretoria o inte-
resse em abrir espaço para o debate com a 
equipe sobre a importância dos processos 
contínuos de estímulo à mudança, trocando 
ideias e sugestões que possam proporcio-
nar melhores resultados para a empresa. 
Essa troca permanente permitiu à Vera Cruz 
construir uma relação de muita parceria e 
confiança com seus colaboradores.

E por falar em colaboradores, a Viação 
Vera Cruz tem uma preocupação constante 
com a evolução deles e incentiva seu de-
senvolvimento profissional contínuo através 
da promoção de diversos cursos. A empre-
sa também dedica uma atenção especial à 

qualidade de vida deles, promovendo even-
tos e campanhas sobre cuidados com a saú-
de e bem-estar.

Uma empresa que respeita e se preocu-
pa tanto com seus clientes e seus colabora-
dores não poderia deixar de ter uma visão 
mais atenta e sensível em relação à questão 
ambiental. A Vera Cruz desenvolve uma polí-
tica de responsabilidade socioambiental, que 
inclui, entre outras iniciativas, a reutilização da 
água da chuva e a participação no Convênio 
Selo Verde, que visa ao controle da emissão 
de poluentes pelos motores dos ônibus.

Atualmente, a Viação Vera Cruz é res-
ponsável pela operação de 11 linhas com 
uma frota de 143 veículos, encurtando 
distâncias e transportando pessoas com 
respeito, conforto, segurança, qualidade e 
inovação. Realmente, inovação é um atribu-
to que não falta à gestão da empresa, que 
está sempre em busca do que há de mais 
moderno em novas tecnologias. Em 2019, o 
grupo foi o primeiro a adquirir ônibus com 
caixa automática, demonstrando mais uma 
vez seu pioneirismo.
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Desenvolvimento Profissional
SETRANSDUC forma últimas turmas dos Cursos de Formação e 
Atualização da Resolução 168

O SETRANSDUC formou, em 
outubro e novembro, as últimas 
turmas dos Cursos de Atualização 
e Formação da Resolução 168 
de 2019. O curso de Formação 
é obrigatório para todos os 

A FETRANSPOR encaminhou 
ao DETRO, em outubro, a lista dos 
19.230 motoristas de linhas inter-
municipais do estado já treinados 
no Programa de Acessibilidade, des-
tinado à capacitação para o manu-
seio das plataformas elevatórias de 

Motoristas são certificados em Programa de Acessibilidade

Última turma do Curso de Atualização da 
Resolução 168 de 2019

Saúde
Baixa cobertura vacinal contribui para avanço do Sarampo

O retorno do sarampo ao Brasil 
tem preocupado a toda a sociedade. 
A epidemia da doença, anteriormen-
te erradicada, pode estar relacionada 
à vinda de muitos turistas ao Brasil, 
por conta dos eventos esportivos 
mundiais, e também ao movimento 
antivacina, que associa a vacinação 

ao aumento da possibilidade de de-
senvolver o espectro autista.

O Ministério da Saúde afirma que 
não há nenhuma ligação entre a va-
cina, autismo ou qualquer tipo de 
outro transtorno ou doença. Pelo 
contrário, a vacinação é considerada 
a melhor forma de prevenir a prolife-
ração de doenças.

De acordo com um estudo publi-
cado recentemente pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), a imunização 
é capaz de evitar, anualmente, a mor-
te de cerca de 3 milhões de pessoas.

A doença
Caracterizada pelo aparecimento 

de manchas vermelhas, irritação nos 

olhos, nariz escorrendo ou entupido 
e febre persistente, o sarampo é uma 
doença contagiosa grave. Transmiti-
da rapidamente através de secreções 
das vias respiratórias como espirro, 
tosse, entre outras, ela pode deixar 
sequelas por toda a vida ou até mes-
mo causar a morte.

A única forma de interromper o 
avanço da doença no país é através 
da imunização com 2 doses da vaci-
na tríplice viral. Confira os critérios 
de vacinação do Ministério da Saúde, 
compareça a um Posto de Saúde ou 
Clínica da Família mais próxima da 
sua casa e previna-se. Podem vaci-
nar-se crianças a partir de 6 meses e 
adultos até 49 anos.

profissionais que desejam exercer 
a função de motorista de ônibus. 
Já o Curso de Atualização deve 
ser feito por todos que desejam 
continuar atuando como motorista 
de ônibus.

ônibus. O objetivo do programa é 
facilitar ainda mais o embarque nos 
ônibus das pessoas com necessida-
des especiais.

Foram capacitados cerca de 4.300 
motoristas de empresas associadas 
ao SETRANSDUC, sendo 806 da Via-

ção Regina’s, 780 da Transportes San-
to Antônio, 756 da Viação União, 654 
da TREL, 455 da Transporte Fábio’s, 
306 da Viação Vera Cruz, 194 da 
Transportes Machado, 155 da Auto 
Ônibus Vera Cruz, 127 da Viação Ju-
rema e 110 da Limousine Carioca.


