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Editorial

Futebol, promoção e boas dicas
O mês de abril foi bem agitado no SETRANSP. Isso porque enquanto a
bola rolava durante o 2° Torneio SETRANSP de Futebol, o setor de
Comunicação & Marketing e de Recursos Humanos do sindicato
trabalhava, juntamente com o pessoal da arbitragem, para garantir
que o evento esportivo fosse um sucesso. E assim foi. Na final, ocorrida
dia 1° de maio, Dia do Trabalho, houve também uma grande festa para
rodoviários e família que lotou o Sest/Senat.

Depois das emoções do futebol, o SETRANSP lançou uma promoção
que fez muitos usuários do transporte coletivo entrar no ritmo do forró
mais cedo. Foi assim, os 50 primeiros que, dos dias 26 a 30 de abril,
solicitaram o Mais Aracaju Cidadania personalizado ganharam na hora
ingresso para os shows do Forrozão da FM Sergipe, que aconteceram
nos dias 30 abril e 1° de maio, na orla da Praia de Atalaia. O resultado
foi tão bom que novas promoções estão a caminho.

Na premiação, mais uma vez, o time da Viação Cidade de Aracaju levou
a melhor e garantiu o bicampeonato. Mas a comemoração do segundo
colocado, Halley/Modelo, e do terceiro, São Cristóvão, não foi menor.
Ainda houve homenagens para os destaques da disputa, para o goleiro
menos vazado, para o artilheiro e vários outros atletas. Os melhores
momentos dessa competição que durou nove domingos estão nas
páginas 4 e 5.

Antes de me despedir, convido os estudantes a passarem na página 6.
Lá tem todas as informações necessárias para a segunda etapa do
recadastramento escolar. Como nem todos os usuários do Mais
Aracaju Escolar precisam revalidar o cartão nessa época, vale conferir
para não perder o direito à meia passagem.
Bom, agora sim, vou ficando por aqui. A gente se encontra na próxima
edição.
Alessandra Franco
Gerente de Comunicação & Marketing do SETRANSP

Terminal
Av. Tancredo Neves, 2061 - D.I.A - Aracaju - SE
Telefax.: 079 3045 2550

APROVADO

www.setransp-aju.com.br
comunicacaomkt@setransp-aju.com.br
Adierson Carneiro Monteiro
Diretor Presidente
Lauro Antônio T. Menezes
Diretor Financeiro
José Carlos Amâncio
Superintendente

Após 15 anos de discussões e tentativas de votação na Câmara dos
Deputados, o projeto que define as diretrizes nacionais para o
transporte coletivo urbano foi aprovado. O PL nº 694/1995, passou
pelo crivo da Comissão Especial e será encaminhado à Comissão de
Constituição e Justiça para elaboração da redação final e remessa ao
Senado Federal.
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GRATUIDADES
Uma ação judicial na cidade de Petrolina (PE) tornou
inconstitucionais as leis municipais que concedem gratuidade de
passagens em transportes públicos para usuários com idade entre 60
e 65 anos, policiais militares, civis, guardas municipais, agentes de
trânsito, militares das forças armadas e forças auxiliares.

Transporte público no clima da Copa do Mundo
O clima de Copa do Mundo tomou conta da cidade. O transporte
público não podia ficar de fora. Reforçando a torcida pela seleção, a
Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), em
parceria com a empresa Viação Cidade de Aracaju (VCA), plotou um
veículo inteiro com as cores do Brasil.
"Essa foi a forma que encontramos de mexer com os ânimos dos
usuários do transporte e de toda a população. Queremos aumentar
essa torcida e tornar divertida a rotina dos aracajuanos. Esse veículo
irá circular durante todo o período da Copa, em linhas que passam
pelos principais corredores da cidade", conta o gerente de Operação
da Viação Cidade de Aracaju, José Silva Júnior.
"Todos nós esperamos uma grande atuação da Seleção Brasileira. O
ônibus é mais um elemento a contagiar a cidade na torcida pelo hexa",
complementa o superintendente da SMTT, Osvaldo Nascimento.
Fonte: Ascom/SMTT

Usuários do Cidadania ganharam
convites para o Forrozão 2010

Parceiro do Forrozão 2010, o Sindicato das Empresas de Transporte de
Passageiros do Município de Aracaju – SETRANSP – fez uma promoção,
no mês de abril, que contemplou os usuários do cartão Mais Aracaju
Cidadania.

Os 50 primeiros usuários do transporte coletivo que, dos dias 26 a 30
de abril, solicitaram o Mais Aracaju Cidadania personalizado
ganharam ingresso para os shows que aconteceram nos dias 30 abril e
1° de maio, na orla da Praia de Atalaia. Isso mesmo, não foi sorteio, fez
o cartão e uma recarga de, no mínimo, dez créditos, ganhava o
ingresso.

Mas só participou da promoção quem fez o pedido do cartão na sede
do SETRANSP, que fica na Rua F – D.I.A. Além disso, o usuário não podia
possuir nenhum outro tipo de cartão Mais Aracaju – Mais Aracaju
Escolar, Mais Aracaju Vale-Transporte ou Mais Aracaju Funcional.
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Fotos: Tarcísio Dantas
Time da VCA faz a festa

VCA é bicampeã no Torneio
SETRANSP de Futebol

Depois de quase dois meses de competição, chegou ao fim o segundo
Torneio SETRANSP de Futebol. O vencedor, pelo segundo ano
consecutivo, foi a equipe da Viação Cidade de Aracaju. O segundo
lugar ficou com a Halley/Modelo e o terceiro com o time da São
Cristóvão.
Esse ano, entraram na disputa dez times compostos por 20
colaboradores das empresas que fazem o transporte coletivo de
Aracaju e região metropolitana - Viação São Pedro, Viação São
Cristóvão, Viação Cidade de Aracaju, Viação Progresso, Transporte
Tropical, Viação Halley, Viação Modelo, Viação Cidade Histórica.
Também participam os colaboradores do Sindicato das Empresas de
Transporte de Passageiros do Município de Aracaju - SETRANSP -, da
Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - SMTT - e do
Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Aracaju Sinttra -, que deixou a competição na primeira fase da competição.
Para o sucesso desse evento, do qual todos os participantes podem
considerar-se vitoriosos, o SETRANSP contou com o apoio
fundamental de toda diretoria do sindicato, assim como dos diretores
executivos, gerentes e Recursos Humanos de todas as empresas de
transporte urbano. Foi fundamental também a parcerias com o
Sest/Senat, na figura da sua diretora Danielle Queiroz e do
coordenador de Promoção Social José Sérgio de Lima. Também foram
importantes os árbitros que comandaram as partidas com ética e
seriedade, Júnior Pinheiro e Aldrin Robson, coordenador do torneio.
Foram nove dias de jogos no qual os colaboradores das empresas que
atuam no transporte coletivo de Aracaju e região metropolitana
demonstraram espírito de equipe, a superação de limites e o desejo de
se confraternizar. Desse modo, mais que presentear as equipes
vencedoras, o SETRANSP espera ter contribuído para criar um
ambiente de trabalho mais produtivo e amistoso, além de estimular a
prática da atividade esportiva.
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Momentos marcantes do evento

Segundo lugar ficou com o time da Halley/Modelo

1

Destaques
Além dos prêmios de R$ 2 mil, R$ 1 mil e R$ 500, oferecidos ao 1°, 2° e 3°
colocado, respectivamente, os destaques da competição foram
agraciados com troféus. A seleção foi formada pelos árbitros Ivaney
Alves Lima e Aldrin Robson, de acordo com critérios técnicos e atitude
dentro de campo. Os escolhidos foram Marcelo Modesto, da equipe
Halley/Modelo, goleiro; na lateral direita, Moisés Bispo, da equipe
SMTT; na lateral esquerda, Danilo Souza Santos, da equipe SETRANSP;
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Os zagueiros, são Marcelo Souza Campos, da VCA, e Valdir Passos da
Vitória, Halley/Modelo; no meio-campo, os destaques foram Gildázio
Roberto, da Halley/Modelo; Willian Claudio, da São Cristóvão; e
Antonio Everaldo, da Progresso. Os atacantes são Lucas Gonçalves, da
São Cristóvão, e Jamisson Gonçalves, da VCA. O título de melhor
técnico ficou com Beto, da VCA.
O Setransp ainda premiou o artilheiro do campeonato Jamisson
Gonçalves, da VCA; o goleiro menos vazado Paulo Jorge, da VCA, e o
craque do campeonato Gildázio Roberto, da Halley/Modelo.

1 - Terceiro lugar ficou com o time de São Cristóvão
2 - Jamisson Gonçalves, artilheiro do campeonato, comemora
3 - Espírito de equipe foi despertado durante os jogos
4 - Arbitragem comandou as partidas com profissionalismo
3
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Os estudantes que perderam o prazo do recadastramento no primeiro semestre do ano têm nova data
para atualizar o cartão Mais Aracaju Escolar: 1° de julho a 30 de setembro. O prazo também deve ser
observado pelos estudantes universitários, pré-vestibulandos, alunos de curso à distância, pósgraduação, cursos profissionalizantes que precisam fazer uma nova atualização dos cartões.

Só estão desobrigados de recadastrar no segundo semestre os estudantes do Ensino
Fundamental e Médio.

Documentação necessária

Para atualizar os cartões, os estudantes que recadastraram no primeiro semestre só precisam apresentar
um comprovante de vínculo escolar, que pode ser uma declaração, a grade de horário ou um
comprovante de pagamento.
Já os usuários do cartão que são alunos do ensino Fundamental e Médio, mas que perderam o prazo do
recadastramento 2010/1, deverão apresentar declaração escolar ou o último comprovante de
pagamento, juntamente com um comprovante de residência em nome do aluno ou pais declarados.
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Dia de lazer envolveu toda família

Setransp e Sest/Senat fizeram festa
para o trabalhador

Juntamente com a final do 2° Torneio SETRANSP de Futebol, o
sindicato e o Sest/Senat homenagearam os trabalhadores do setor de
transporte, no dia 1° de maio, com o evento Lazer com Arte. A
programação teve início às 8h e só se encerrou às 16h, com atividades
e ações voltadas para o lazer, a arte e a qualificação profissional.
Ocorreram palestras de empregabilidade e mercado de trabalho,
recreação, apresentações artísticas, exposições e oficinas de arte,
qualificação e renda, além de homenagens aos funcionários padrão e
distribuição de brindes.
Crianças aproveitaram para praticar esportes

Sest/Senat oferece cursos à distância on-line
A educação a distância representa hoje uma importante alternativa
para a qualificação profissional. Essa modalidade de ensino, que há
muito tempo já era praticada no mundo todo por meio de
correspondências e vídeos-aula, ganhou mais força e se solidificou
com o advento das novas tecnologias.
Atento a essas inovações e as tendências educacionais, o Sest/Senat
desenvolve, desde 2005, cursos online que intensificam e qualificam
os profissionais para o mercado de trabalho, oportunizando o acesso a
todos os interessados, especialmente àqueles com dificuldades de
acompanhar uma formação presencial.
Atualmente o Sest/Senat oferece 10 cursos online que são
desenvolvidos em um ambiente virtual de aprendizagem, de fácil
navegação e interação e que possibilita aos alunos um aprendizado
completo e dinâmico.
Existem três opções gratuitas - Atendimento eficaz, Transporte para
todos e Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes. Os demais, com tutoria, são Conceitos e aplicações,
Gestão de estoque e armazenagem, Custo e nível de serviço, Gestão
do transporte e da frota, Informação e novas tecnologias, Gestão para
resultados e Formação de tutores em educação à distância.
Informações pelo fone (79) 2107 4900. As inscrições podem ser feitas
no www.sestsenat.org.br
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As pessoas evoluem, o SESI também.
Agora utilizamos tecnologia
smartcard para acesso ao clube.
Faça parte dessa inovação.

