
Informativo do Sind. das Empresas de Transp. Rodoviários em Duque de Caxias e Magé - Ano 12 - Nº 92 - Dezembro de 2019

Empresas de transportes buscam 
saídas para a crise

Em busca de 
melhores caminhos
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Perspectivas para o transporte em 2020

A crise econômica que atinge 
o Brasil desde meados de 2014 
provocou uma grave recessão 
econômica, a queda no Produto 
Interno Bruto (PIB) e um aumento 
preocupante no número de 
desempregos, que atingiu o auge 
em 2017. Enquanto vários setores 
da economia tentam se recuperar 
desse período difícil, confiando em 
indicadores da economia anunciados 
recentemente e que indicam uma 

perspectiva de melhora, ainda que 
tímida, os representantes do setor 
de transporte coletivo por ônibus 
não têm perspectivas tão otimistas.

Sem contar as consequências 
diretas da crise, como o desemprego, 
que levou a uma redução drástica no 
volume de passageiros, e à recessão, 
que dificultou a prática de uma 
tarifa mais próxima da realidade dos 
custos das empresas, o setor sofre 
também com problemas específicos 

Cont. matéria de capa

que ameaçam a sua sobrevivência, 
como o excesso de gratuidades nos 
ônibus sem indicação da fonte de 
custeio correspondente e falta de 
subsídio direto ao transporte, como 
acontece em outros países. Soma-
se a isso o aumento dos casos de 
incêndios contra ônibus, que afasta 
os passageiros e provoca grande 
prejuízo financeiro às empresas, 
tendo em vista que não há seguro para 
reposição dos ônibus queimados.

Há luz no fim do túnel?
Nesse período de cinco anos, mui-

tas empresas de transporte, especial-
mente no Rio de Janeiro, que atravessa 
também um período de grande dificul-
dade econômica, tiveram que fechar 
as portas. A NTU (Associação Nacional 
das Empresas de Transportes Urbanos) 
tem reunido empresários e especialis-
tas de todo o país para discutir saídas 
para essa crise antes que a situação se 
torne de fato insustentável.

Segundo dados da entidade, ape-
nas no período de um ano, o setor per-
deu cerca de 12,5 milhões de passagei-

ros em todo o país.
Uma das soluções propostas é a 

criação de um fundo nacional para o 
transporte e a isenção do pagamento 
de alguns impostos. A novidade mais 
recente será o lançamento a nível na-
cional de uma ampla campanha de 
marketing, a partir de março de 2020 
sensibilizando a população sobre a im-
portância do transporte no seu dia a 
dia. A maioria das empresas vem ten-
tando enfrentar a crise com coragem, 
otimismo e competência, implantan-
do, na medida do possível, novos itens 

de conforto, comodidade e segurança 
para os clientes, como aplicativos para 
localização dos ônibus, entre outros.

Às vésperas de comemorar seu 60º 
aniversário, em 2020, o SETRANSDUC 
também acredita que, juntos, as en-
tidades nacionais e estaduais, as em-
presas e o poder público consigam 
encontrar soluções para que o setor 
recupere os clientes perdidos e possa 
voltar a atuar em um setor promissor, 
autossustentável e que contribua para 
a melhoria da qualidade de vida da 
sociedade.
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Retrospectiva
Confira os fatos mais marcantes de 2019

O ano de 2019 já terminou! E o Jor-
nal +Setransduc não poderia deixar 
de relembrar os acontecimentos mais 
marcantes no setor de transporte co-
letivo rodoviário e as principais inicia-
tivas desenvolvidas pelo Setransduc e 
suas associadas. Veja a seguir:

RioCard Mais
Em maio, aconteceu o lançamento 

da nova marca e identidade visual do 
RioCard: o RioCard Mais. A mudança 
de nome representou também o início 
de uma nova era no sistema de bilhe-
tagem do Rio de Janeiro, marcada por 
mais modernidade, praticidade, acessi-
bilidade e segurança. As principais no-
vidades apresentadas pelo novo mode-
lo foram um aplicativo, que possibilita 
a recarga dos créditos a qualquer hora 
e em qualquer lugar, além de trazer 
um sistema de consulta de saldo e de 
extrato, atendimento com inteligência 
artificial e acesso a um clube de vanta-
gens, que oferece descontos em lojas 
parceiras. Atualmente, o RioCard Mais 
também pode ser comprado através 
de cartão de crédito, mais uma facili-
dade oferecida aos clientes.

Reconhecimento

Em agosto, o empresário Inocêncio 
Rodrigues Mendes (Auto Viação Ju-
rema) foi homenageado In Memorian 
com a Medalha do Mérito do Trans-
porte Urbano Brasileiro, entregue pela 
NTU a personalidades do setor que se 
destacaram ao longo de sua trajetória. 
A medalha foi recebida pelo filho do 
sr. Inocêncio, Carlos Mendes, diretor 
da Jurema, empresa associada ao SE-
TRANSDUC.

Comemoração do Dia 
dos Rodoviários

Como já é tradição, em julho, mês 
do Rodoviário, o SETRANSDUC reali-
zou a “Ação de Saúde e Sustentabilida-
de” em homenagem aos profissionais 
do setor, em parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde, do Sest/ Senat 
de Duque de Caxias, da MRV Cons-
trutora e da TREL. Foram oferecidos 
aos profissionais rodoviários que par-
ticiparam da ação serviços de cabelei-
reiro, vacinação contra a gripe e febre 
amarela, aferição da pressão arterial, 
banco de empregos, oportunidades 
de cursos de qualificação, atendimen-
tos ambulatoriais gratuitos e também 
brindes e lanches.

Programa de Acessibilidade
A capacitação de motoristas no Pro-

grama de Acessibilidade foi um dos 
compromissos assumidos pelas compa-
nhias de ônibus para o ano de 2019. Ao 
longo do ano, foram certificados cerca 
de 4.300 condutores de empresas asso-
ciadas ao SETRANSDUC para o manu-
seio correto dos elevadores dos ônibus, 
que facilitam o acesso de pessoas com 
necessidades especiais.

Série Histórica
Homenagear as empresas asso-

ciadas já era um desejo antigo do Se-
transduc. Em 2019, O Sindicato decidiu 
tirar esse projeto do papel e criar uma 
“Série Histórica”, que traz reportagens 
que contam a trajetória das associadas 
ao Sindicato, enfatizando os desafios 
vencidos e conquistas alcançadas que 
contribuíram para os seus sucessos, 
desde sua fundação até os dias de hoje.

Já contamos a história das empre-
sas Auto Ônibus Vera Cruz, Auto Via-
ção Reginas e Viação Vera Cruz. Em 
2020, o SETRANSDUC deseja continuar 
prestando homenagem a todas as as-
sociadas, que contribuem, diariamente, 
para a mobilidade de tantas pessoas.

Desenvolvimento 
Profissional

Em 2019, o SETRANSDUC formou 
diversas turmas dos Cursos de Forma-
ção e Atualização da Resolução 168. 
Do Curso de Atualização foram forma-
dos 110 motoristas; e de Resolução, 70, 
no período de março a novembro.

Os cursos de formação e atualiza-
ção são determinados pelo Conselho 
Nacional de Trânsito (Contran), por 
meio da Resolução Nº 168/2004, e têm 
a finalidade de capacitar e atualizar 
pessoas que desejam exercer o cargo 
de motorista profissional em empresas 
de transporte coletivo de passageiros.

O SETRANSDUC parabeniza a todos 
os condutores capacitados!
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SETRANSDUC identifica uso irregular de 
cartões gratuidade

Durante o ano de 2019, segundo 
auditoria realizada pelo SETRANSDUC 
sobre o uso dos cartões RioCard, foram 

constatadas cerca de 11.628 irregulari-
dades, sendo a maioria em cartões de 
Estudante, seguidos pelos cartões Sê-

nior e de Rodoviário.
Os principais problemas encontra-

dos foram:

   Estudantes    Sênior    Rodoviários
Uso fora do Turno Necessita recadastramento Uso excessivo

Biometria Facial Biometria Facial Biometria Facial

Necessita recadastramento

Mudança de base (idosos
que trocaram de base sindical,
ou seja, mudaram-se para
município associado a outro
Sindicato)

Atenção!
A responsabilidade pelo uso correto do RioCard é do usuário.
O uso é pessoal e intransferível. Jamais empreste o cartão a terceiros!

Novidades para 2020
Programa de Direção por Simulador será oferecido
pelo SEST/SENAT de Duque de Caxias em parceria com o 
SETRANSDUC

Criado pela FETRANSPOR, o Pro-
grama de Direção por Simulador tem 
o objetivo de oferecer aos motoristas 
um treinamento prático, simulando 
situações que podem ocorrer no dia a 

dia do trânsito. O Programa será ofe-
recido no SEST/SENAT de Duque de 
Caxias, em parceria com o SETRANS-
DUC, aos instrutores e motoristas das 
empresas associadas ao Sindicato.

Junto com o SEST/SENAT, o SE-
TRANSDUC pretende, em 2020, conti-
nuar oferecendo serviços que ajudem 
a promover uma melhor qualidade de 
vida aos profissionais que atuam nas 
empresas de ônibus e também a suas 
famílias.

Alguns serviços oferecidos gratui-
tamente pelo SEST/SENAT são aten-
dimentos odontológicos, nutricio-
nais, psicológicos e fisioterapêuticos. 
Já na área de formação profissional, a 
instituição oferece tanto cursos pre-
senciais como através da plataforma 
EAD, sobre Transporte, Manutenção e 
Mecânica e Gestão de Negócios, en-
tre outros. O objetivo é oferecer con-
dições de desenvolvimento a todos 
os profissionais do setor.


