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Departamentos Médico, Odontológico e Laboratorial:

A Família Rodoviária de Nova
Iguaçu e Região tem Assistência
de primeira categoria!

T

odos sabemos que os
sindicatos
existem
é
para conquistar maiores salários e melhores condições de
vida e trabalho para
seus representados.
Nosso Sindicato faz
isso (tanto que conquistou quase 40%
de aumento nos últi-

mos 4 anos) e vai
além: proporciona
uma
assistência
à saúde de alta
qualidade à Família Rodoviária sindicalizada.
São
médicos, dentistas
e exames laboratoriais à disposição.
Você confere tudo
isso nas páginas 4
e 5 deste jornal.

Página 8

Nosso Sindicato
já está se
preparando para
a Campanha
Salarial de 2013

O presidente Buda, ao lado do
companheiro Omar, presidente da
CNTTT, e do companheiro Sebastião,
presidente da NCST/RJ e do companheiro Antônio Fritees, da ETF, no
Seminário de Preparação para a Campanha Salarial 2013, promovido por
nossa Federação Interestadual dos
Rodoviários.

O Dr. Joaquim Ce
rca,
pediatra,
simboliza
todos os médic
os,
dentistas, enferme
iras
e pessoal adminis
trativo do Departame
nto
Mé dic o/ Od on to lóg
ico .
Ele está no Sind
icato
há 40 anos e já
está
atendendo filhos
e
netos de mães e
pais
que ele atendeu no
início de sua carreira
.

Páginas 6 e 7

Rodoviários lotaram Sede Social,
disputaram Torneio de Futebol e
concorreram a dezenas de brindes.

A criançada se esbaldou na piscina no Dia do
Rodoviário. E os diretores Guilherme, Winston e
Pacífico se juntaram ao presidente Buda para premiar os vencedores do Torneio de Futebol Soçaite.
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Sindicato agora tem
convênio para

DIA DAS
CRIANÇAS
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Vamos comemorar no domingo,
14 de outubro, na Sede Social,
com festa, refrigerantes e sorteio
de brindes, inclusive bicicletas
para a criançada presente.

ASSISTÊNCIA FUNERAL
PALAVRA DO
PRESIDENTE

v
O que

ato
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elo Si
p
i
n
a

Sindicato faz
convênio para
Assistência Funeral
Cuida de todo o funeral
(pagamento da urna,
remoção do corpo,
velório, etc.), mediante
uma pequena mensalidade.

Iguaçu e Região.

Segundo Roberta
Suzana, diretora da
ABAV, “o convênio
com o Sindicato dos
Rodoviários de Nova
Iguaçu permitiu criar
um Plano Especial,
onde o rodoviário
sindicalizado
paga
apenas de R$ 17,00
(dezessete reais) por
mês para ter o atendimento ao cônjuge e
filhos menores”.

A ABAV, que é
instalada em Belford Roxo, à Avenida
Retiro da Imprensa
860, bairro Piam, oferece um Plano de
Assistência
Funeral
em que fornece toda
a assistência necessária à família enlutada.

Roberta explica
que “a criação desse
Plano foi possível
devido ao interesse e
apoio do presidente
do Sindicato, sr. Joaquim Graciano. Ele
me mostrou a importância e o tamanho do
Sindicato, o que per-

O presidente Buda com a diretora da ABAV, Roberta Suzana.

Q

uando
perdemos
um
parente,
além da dor da própria perda, ainda há
as inevitáveis providências burocráticas,
com atestados, urnas,
funerárias, etc., etc.
Sem contar as despesas, que são muitas e
nos pegam geralmente

desprevenidos. Pensando nisso o companheiro Buda acaba
de fazer um convênio
muito
interessante
com a ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE ASSISTÊNCIA À
VIDA (ABAV) para
garantir
assistência
funerária total à Família Rodoviária de Nova

mitiu a criação desse
Plano Especial dos
Rodoviários Sindicalizados”.
É importante frisar que não há limite
de idade para aderir
ao Plano e que a ABAV
cobre a carência de
outros planos, caso a
pessoa queira transferir-se para o Plano do
Sindicato. “Até agora”,
diz Roberta, “ainda
com o convênio novo
e sem muita divulgação, já temos mais de
100 rodoviários que
aderiram,
inclusive
diretores do Sindicato,
como o sr. Pacífico
(que trocou de Plano)

porque viram as vantagens e a segurança
que oferecemos”.
Segundo o companheiro Buda, “esse
Convênio é mais um
serviço prestado pelo
Sindicato à Família
Rodoviária. A gente
nem gosta de pensar
nesses
momentos
dolorosos, como são
os falecimentos da
esposa ou do marido
ou de filhos. Mas, se
acontecem, é bom
ter o amparo de um
convênio firmado por
uma Associação séria
como a ABAV e garantido por seu Sindicato,
certo?”

Informações sobre o
Convênio podem ser obtidas
diretamente na ABAV pelo
fone grátis

0800.022.5642.

Rodoviário sindicalizado
é rodoviário respeitado!
Órgão Oficial do Sindicato dos Rodoviários de Nova Iguaçu e Região, cuja
Diretoria Efetiva é: Joaquim Graciano da Silva, Presidente; Omar José
Gomes, 1º Vice-Presidente; Antonio Assis da Anunciação, 1º Secretário;
Delma Fernandes dos Santos, 2ª Secretária; Guilhermino Quarterolli Fernandes, 1º Tesoureiro; José Cândido, 2º Tesoureiro; Samuel Pacífico, Diretor de Patrimônio; Nilo Sérgio Dias Rodrigues, Diretor Social; Elias Soares Ramos, Diretor de Relações Públicas e Sílvio Santos Barbosa, Diretor
Procurador. Suplentes: Valdir Ferreira Valente; Winston das Neves Oliveira;
Edmilson Barbosa de Souza; Ronaldo Borges, Márcio dos Santos Mendes;
Luiz Fernando da Cunha; Jean Carlos de Souza; Alberto Ferreira de Araújo;
Edivaldo Bezerra de Souza; Ribamar José Anastácio Fontoura da Silva e
José dos Santos. Conselho Fiscal Efetivo: Genildo Mariano de Lima; Pedro
Figueira Junior e Valdenir da Silva Gaudard. Conselho Fiscal Suplente: Waldemar Tibúrcio dos Santos Filho; Nélio dos Santos Silva e Gilberto Nunes
da Silva. Representantes Efetivos junto à Federação: Joaquim Graciano da
Silva e Regina Lima de Oliveira. Suplentes: Paulo Cezar de Souza e Eljo da
Silva Garcia.

Veja como é fácil ser respeitado: basta ligar
para a Secretaria do Sindicato - 2767.4973
e obter todas as informações necessárias.

Sede Própria: Rua Antônio Rabello Guimarães 329, Centro, Nova Iguaçu,
RJ. CEP: 26216-140. Fone (0xx21) 2767.2048. Endereço eletrônico: sttrni@
hotmail.com. Base Territorial em São João do Meriti, Nilópolis, Belford Roxo,
Mesquita, Queimados, Japeri, Paracambi, Miguel Pereira, Engº Paulo de
Frontin, Mendes, Rio das Flores, Vassouras, Paty de Alferes, Itaguaí, Seropédica e Mangaratiba.
Jornal de Circulação Dirigida e Distribuição Gratuita aos Rodoviários. Tiragem: 5.000 exemplares. Diretor-Responsável: Joaquim Graciano da Silva,
Buda. Produção e Editoração: Profiteor Assessoria Sindical S/C Ltda., fone
(031) 3271.9991. Jornalista-Responsável: Marco Antônio Vale Gomes
(Reg. Prof. MTE/DRT/MG 3.515 JP). Assistente de Comunicação: Janaína
Santos. Diagramação: Jairo C. Ribeiro. História em Quadrinhos: Desenhos:
Jarbas Lopes. Textos: Marco Antônio Vale Gomes. Fotos: Arquivo do Sindicato. Impressão: Fumarc.
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o rodoviário em marcha

PALAVRA DO PRESIDENTE

Rodoviários do RJ

cada vez mais unidos
Companheiras
e companheiros:
Os
sindicatos
de rodoviários do
Rio de Janeiro têm
feito grandes esforços para caminhar
juntos – nas Campanhas Salariais –
já há 4 anos. Tudo
começou
com
a
iniciativa de nossa
Federação, presidida
pelo
companheiro
Índio, e firmemente
apoiada por nós,
aqui de Nova Iguaçu
e Região. Estávamos
iniciando um NOVO
TEMPO no Sindi-

cato e nada melhor
que uma Campanha
Salarial conjunta.
Tivemos alguns
problemas no início da caminhada.
Tinha gente que não
acreditava na unidade, tinha gente
que não gostava de
mudanças. Hoje a
maioria percebeu as
vantagens da união.
Ainda tem gente que
resiste, que detesta
ver as vitórias dos
rodoviários (veja na
história-em-quadrinhos da página 8),
mas a união veio

para ficar!
Neste
ano,
depois da grande
vitória da Campanha Salarial, quando
conquistamos mais
10% de aumento
(percentual
maior
que quase todas as
outras
categorias
de
trabalhadores,
segundo dados do
DIEESE), já começamos a trabalhar
na Campanha Salarial de 2013. Vejam
a notícia na página 8
deste jornal.
Dando
essa
notícia, companhei-

ras e companheiros
rodoviários, quero
mostrar como nosso
Sindicato está trabalhando, ao contrário do que diz a
autodenominada
“oposição”, que só
quer saber de dividir e enfraquecer
nossa luta.
Pensem nisso!
Um abraço do
Joaquim Graciano
da Silva, Buda
Presidente
do Sindicato

Os candidatos rodoviários

O Sindicato divulga as fotos e principais propostas de trabalho dos candidatos rodoviários que vieram à entidade pedir apoio
e apresentar suas propostas. Para nós é importante que membros da categoria se disponham a lutar como vereadores para o
benefício da coletividade. Vale dizer que o Sindicato faz essa divulgação de forma absolutamente espontânea e gratuita.

LÉIA
NUNES
27.144

Léia é motorista
da Transmil desde
2.006. Começou como cobradora na Nª
Sra da Penha em 86.
Sofreu muito preconceito quando passou a motorista. Foi
para o Rio, onde trabalhou
na
Alpha,

como motorista júnior.
Depois veio para a
Transmil. É associada
ao Sindicato desde
1.987.
Seus filhos são
Sandro Carlos, Vanessa
Cristina, Ariane, Talita,
Tainara e Taiana. Tem,
ainda, 9 netos. L é i a

ROGERINHO
40.123

Rogerinho tem 27
anos e é filho do companheiro Winston das
Neves, diretor do nosso
Sindicato. Nascido e
criado em Nova Iguaçu,
Rogerinho estudou no
Arêa Leão e no Instituto Brasil. Serviu ao
Exército Brasileiro no 31

GAC, em Marechal Deodoro. Atualmente está se
preparando para o vestibular de Serviço Social.
No seu bairro,
Rogerinho tem ampla
atuação, como presidente da AMBA. Por
isso mesmo foi incentivado pelos moradores a

o rodoviário em marcha

diz, com orgulho, que
todos os seus filhos
foram criados com o
salário de rodoviária.
Como
Vereadora, Léia quer cuidar
da SAÚDE, dos IDOSOS e dos JOVENS.
Segundo ela, “a saúde,
em Nova Iguaçu está
na CTI. Precisa de
muitas
providências
que vamos tomar, juntos!”
Se você quiser
conversar com Léia e
saber mais sobre suas
propostas, basta mandar um e-mail para:
judapista@hotmail.
com e fazer suas perguntas ou marcar uma
reunião.

se candidatar e tem uma
proposta de trabalho já
distribuída a todos os
moradores.
Para a categoria
rodoviária,
Rogerinho
diz que vai trabalhar
de comum acordo com
seu pai, o companheiro
Winston e com o Sindicato. “Sei o que é
ser rodoviário, porque
sou filho de um deles.
E acho que há muito
espaço para melhorias,
inclusive a construção
de sanitários decentes
na Rodoviária e nos
pontos mais movimentados de embarque e
desembarque, além de
outros avanços.”

Em Mangaratiba,
cidade que faz parte
de nossa base territorial, o candidato dos
rodoviários é o companheiro ASSIS, diretor de
nosso Sindicato. Mais
conhecido como ASSIS
RODOVIÁRIO, ele tem
uma ampla trajetória
de serviços prestados
à categoria desde que,
como cobrador, chegou
ao Sindicato.
Sempre presente
nas Campanhas Salariais da categoria, Assis
também viaja com os
rodoviários quando há
manifestações e passeatas, seja na cidade do
Rio, seja em São Paulo
ou em Brasília. É conhecido pelos deputados

ASSIS RODOVIÁRIO
14.004

O companheiro Assis Rodoviário e Marquinho em Brasília. Assis está de gravata porque teria que entrar no
Congresso Nacional para pressionar os deputados.

no Congresso Nacional
porque está sempre por
lá, apresentando reivindicações e exercendo a
legítima pressão dos trabalhadores em busca de
leis mais justas para os
trabalhadores em geral

FERREIRINHA
13.620

Ferreirinha foi cobrador de ônibus da
Viação São José e hoje
é vereador de Nova
Iguaçu.
No
movimento
sindical, Ferreirinha atuou no Sindicato dos
Trabalhadores Rodoviá-

rios, contribuindo para
a organização e conscientização da categoria
e para conquista de vitórias, tais como a fixação
da jornada de trabalho,
da cesta básica e do
pagamento de horas
extras no contracheque.

e para os rodoviários em
particular.
Seu projeto principal, como vereador em
Mangaratiba, é a melhoria do transporte público
na região, que anda
esquecido

Como vereador,
Ferreirinha tem sido um
interlocutor permanente
dos interesses da população iguaçuana.
Ferreirinha foi presidente da Câmara
Municipal, presidente da
Comissão de Defesa do
Consumidor, presidente
da Comissão de Acompanhamento das Obras
do PAC e Secretário
Municipal de Fazenda
no governo Lindberg.
Ferreirinha
irá
prosseguir
lutando
pelo desenvolvimento
de nossa cidade, pela
geração de empregos,
qualidade de vida e
inclusão social.

Página 3

Família Rodoviária de
tem assistência médica, odontoló
Fique por dentro
dos horários das
consultas médicas
HIPERTENSÃO E
DIABETES MELLITUS
Dra. Andréa Passos
5ª e 6ª feiras
08hs (Consultas agendadas)

É um verdadeiro salá
associados e assoc

Como dissemos na prim
nal, a principal missão de qu
por maiores salários e melh
e trabalho da categoria que
sindicatos vão além. É o no
Nós, além da luta sindical p
diversos serviços aos associa

PEDIATRIA
Dr. Joaquim Cerca
2ª, 4ª, 5ª e 6ª feiras
08hs (20 atendimentos de
manhã e 20 à tarde)

DERMATOLOGIA
Dra. Cristiane Jardim
5ª feira 8hs
(18 atendimentos)

GINECOLOGIA
Dr. Luiz Carlos

OFTALMOLOGIA
Dr. Petrônio Carlos
3ª feira
08hs (15 atendimentos
e 15 à tarde)

3ª Feira

UROLOGIA

08hs - (16 consultas agendados) e 13hs - (16 consultas
agendadas)

Dr. Milton Jorge

Dr. Wolgrand Mesquita
5ª feira - 13hs
(16 consultas agendadas)

CLÍNICA MÉDICA
Dr. Diego Vital
5ª feira - 08hs
(20 atendimentos-manhã)
6ª feira - 08hs
(20 atendimentos- tarde)

3ª e 5ª feira
09hs (20 atendimentos manhã)

FONOAUDIOLOGIA
Dra. Juliana da Cruz
3ª e 5ª feiras
08hs (Consultas agendadas)

CARDIOLOGIA
Dra. Cristina Maia
3ª feira
08hs (Consultas agendadas)

Dr. Lizeu Villardo

Dr. Márcio Arydes

2ª e 4ª feiras

2ª feira
08hs (Consultas agendadas)

8hs

REUMATOLOGISTA
Dr. Wolgrand Mesquita
3ª feira
13hs (20 atendimentos)

ELETROCARDIOGRAMA
(ECG) – São realizados, preferencialmente, às 2ª feiras pela
manhã, ou às 4ª feiras pela
manhã e à tarde.

Observação importante
O atendimento no Departamento Médico, que
abre todos os dias às 07:30
hs, é feito na ordem de
chegada dos pacientes, na
maioria das especialidades.
Por isso é importante
chegar o mais cedo possí-
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vel para a consulta. Assim
haverá tempo suficiente
para atender com qualidade e eficiência dentro dos
horários. Se todos chegarem mais tarde, o atendimento acabará prejudicado
pelo acúmulo de pessoas.

O diretor Winston das Neves atende os associados no
Departamento Médico/Odontológico do Sindicato. Na
foto ele está com o companheiro aposentado José Leite.

Temos Advogados, ser
funcionários administrativos
teses, Sede Social com pisci
tiuso, temos Ótica, temos div
Jornal mensal e, é claro, tem
TISTAS E SERVIÇOS DE LA

É sobre esses serviços
edição. Além do atendiment

Como usar mel

Aqui vão algumas dicas para você poder usar melhor os se
economizar tempo. O companheiro Winston das Neves que co
do presidente Buda, está sempre às ordens da Família Rodo

1

.
Em
primeiro
lugar, é importante
ter a Relação das
Especialidades Médicas e os nomes dos
médicos e médicas,
com seus respectivos
horários.

2

. Antes de ir ao
Departamento
Médico, ligue para
confirmar o plantão do
médico e se ainda há
vagas para o atendimento.

3

. Há atendimentos
que são agendados
previamente:
Ginecologia,
Cardiologia,
Hipertensão e Diabetes,
Fonoaudiólogo.

Nas demais especialidades o atendimento
é feito por ordem de
chegada.

4

. Se estiver passando mal, necessitando de atendimento urgente, PROCURE PRIMEIRO um
serviço de emergência
ou um Pronto Socorro.
O Sindicato NÃO TEM
serviço de emergência.

5

. Depois desse primeiro atendimento,
aí sim, procure o
Departamento Médico
do Sindicato para dar
continuidade ao tratamento.

6

.
Passou
mal
durante a madrugada? – Vá ao Sindicato logo cedo. Não
espere para ir à tarde.

7

. Para renovação de
receitas, é importante que o próprio
paciente
compareça
e procure o mesmo
médico que forneceu a
receita inicial. Lembre-se que o atendimento
é por ordem de chegada.

8

. Cada paciente
só pode ser atendido em uma especialidade. Após essa
primeira
consulta,
se houver necessi-

S
A
C
I
D
S
I
E
T
Ú

Os médic
dicato, assim
-dentistas, sã
e dedicados
categoria rod
Por isso me
sas que eles
“recebendo o
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Nova Iguaçu e Região
ógica e laboratorial de alto nível

ário indireto para os
ciadas do Sindicato!

meira página deste jorualquer sindicato é lutar
hores condições de vida
representa. Mas alguns
osso caso, por exemplo.
permanente, prestamos
ados.

rviço de Homologação,
bem preparados e corina, quadra e salão mulversos Convênios, temos
mos os MÉDICOS, DENABORATÓRIO.

s que vamos falar nesta
to aos sócios e depen-

dentes, a existência do Departamento Médico/Odontológico e Laboratorial representa um verdadeiro
salário indireto para os associados e associadas.
Sabem o que é “salário indireto”? – A resposta é
simples: quando o rodoviário ou rodoviária sindicalizado não gasta com médicos,
dentistas e exames de laboratórios, ele
economiza dinheiro, não é mesmo?
– Esse dinheiro economizado pode ser usado
para dar mais conforto e qualidade de vida à família de cada um. Isso, companheiros, é salário indireto! Você não gasta com médicos, dentistas e
exames e pode aplicar o dinheiro em, por exemplo,
livros, ingressos para shows, uma roupa nova, uma
pequena viagem com a família, etc., etc.

lhor os serviços

erviços prestados pelo Departamento Médico do Sindicato e
oordena o Departamento Médico/Odontológico por indicação
oviária para prestar todos os esclarecimentos necessários.
dade de outra e houver vaga, aí sim, uma
nova consulta poderá
ser feita no mesmo
dia.

9

. Amostras grátis
de medicamentos
receitados só são distribuídas na primeira
consulta. É uma forma
de atender a todos.

10

. Dependentes
menores
de
idade só serão atendidos acompanhados
do responsável legal.

11

. Atendimentos
na
Cardiologia só são feitos por
encaminhamento do

Clínico Geral.

12

. Não atender
celular
dentro do Consultório e
Salão de atendimento.

13

.
Em
uma
segunda consulta traga sempre
a última receita e os
resultados dos exames solicitados na
consulta anterior.

14

. É importante
compreender
a posição dos representantes farmacêuticos que, às vezes,
entram nos consul-

tórios no momento

em que você vai ser
atendido: são eles
que fornecem as
amostras grátis que,
depois, são distribuídas nas primeiras
consultas.

presidente.
Uma dessas coisas é “dar atestado”. Algumas vezes acontece de
algum rodoviário pedir um Atestado porque está “passando mal”.
O médico só dará esse atestado se
examinar o paciente e concluir que
não há condições de trabalho.

o rodoviário em marcha

lises
ntrega
de ma
terial p
2ª às 6
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ª feira
ames
de 07:
3
0 às 09
Receb
:30hs .
imento
de res
de 10:
ultados
00 às 1
6:00hs
.

Fique por dentro
dos horários do
tratamento odontológico
Agora são quatro
cirurgiãs-dentistas à
disposição da Família
Rodoviária.

15

. Se a empresa
mandar você
ao
Departamento
Médico do Sindicato,
ligue
antes
para
saber se é dia de
plantão do médico
da especialidade e
se há vagas para
atendimento. Caso
contrário, como seu
problema será solucionado?

ATESTADOS

cos e médicas do Sinm como as cirurgiãsão profissionais sérios
à sua profissão e à
doviária sindicalizada.
esmo há algumas coinão podem fazer, nem
ordem” do diretor ou do

Fique
por
dentr
o dos
h
Labor orários do
atório
de An
á
E

Agende sua consulta
e garanta dentes saudáveis e bonitos.

Dra. Andréa Fernandes

(Odontopediatra)
2ª às 6ª feiras – de 08 às 12hs

Dra. Márcia Sigolo

(Odontopediatra)
2ª às 6ª feiras – de 13 às 17hs

Dra. Mariani Araújo
2ª às 5ª feiras - 08 às 13hs

Dra. Viviane Daima
6ª feiras – de 08 às 17hs

URGÊNCIAS
Outra coisa é o ATENDIMENTO DE URGÊNCIA.
Como é amplamente esclarecido, o Sindicato não tem
atendimento de urgência ou
emergência. Esse tipo de
atendimento só é prestado
nos Pronto Socorros ou em

Serviços de Emergência devidamente identificados. Só
depois desse atendimento, já
atendido e medicado (se for o
caso) o trabalhador deve vir
ao Sindicato, com a receita,
para continuação do tratamento.
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Santa Terezinha
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Futebol Soçaite
O Torneio disputado no Dia do
Rodoviário envolveu
8 equipes de rodoviários e uma bela torcida formada pelos
colegas de empresa
e familiares. O ponto
alto do Torneio, para
nós, do Sindicato, foi
o momento em que o
companheiro Márcio
Tiririca, da MASTER,

ao receber o troféu de
Vice-Campeão,
fez
questão de dedicá-lo,
com o apoio de todo o
time, ao companheiro
Nazareno, oriundo de
sua empresa. Nazareno, como se sabe,
era nosso Vice-Presidente e faleceu recentemente,
deixando
um imenso vazio em
nossa entidade.

No primeiro jogo
do Torneio a MASTER venceu a Penha
por 8 a 2. Logo depois
a Salutran ganhou da
Transmil por 4 a 2.
No terceiro jogo, a
Tinguá perdeu para a
Vera Cruz por 6 a 4.
E no quarto jogo, a
equipe da Santa Terezinha ganhou da São
José por 12 a 3.

Na semi-final a
Salutran
empatou
com a Master por 2 a
2 e perdeu nos pênaltis por 3 a 2.

O presidente Buda com as funcionárias Janaína e
_________ que distribuíam os tíquetes para sorteios na
entrada da Sede Social.

No outro jogo
o Santa Terezinha
ganhou da Vera Cruz
por 6 a 4. E, na final,
o Santa Terezinha
ganhou da Master por
_________.

Uma associada fez questão de tirar uma foto com o companheiro Buda, logo na entrada.
Nª Sra. da Penha

Master

Tinguá

As cobradoras Eliana e Celeste, da Nitúrvia.

DIA
DAS
Comemoração

Salutran

Transmil

Futebol exclusivo
para associados
Uma
decisão
foi tomada durante
o torneio de futebol: no próximo ano,
apenas
rodoviários sindicalizados
poderão participar
do Torneio de Futebol Soçaite. Muitos
associados
recla-
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maram que pagam
suas
mensalidades e os não-sindicalizados acabam
tendo os mesmos
direitos que eles. A
conclusão da diretoria foi que estavam
“cobertos de razão”.
Assim foi tomada

a decisão. No ano
que vem, apenas os
associados poderão
disputar o Torneio.
Outra ideia que
começou a ser estudada é iniciar o Torneio algum tempo
antes do Dia do

Rodoviário. Assim,
no Dia da Festa teríamos apenas a disputa para definir o
Campeão, o Vice e
os terceiro e quarto
lugares. Ainda é
uma ideia e será discutida com todos os
interessados.

no domingo,
14 de outubro
No domingo, 14 de outubro, vamos
comemorar o DIA DA CRIANÇA RODOVIÁRIA. Uma festa simples, mas de
muita categoria. Os portões da Sede
Social serão abertos a partir das 10
horas da manhã e permanecerão assim
até às 17 horas.
Segundo o presidente Buda “teremos sorteio de alguns brindes como
bicicletas e outros brinquedos, distribuição de refrigerantes, pipocas e
algodão-doce. A piscina e os brinquedos infantis estarão à disposição (de
acordo com as novas normas: apenas
para os dependentes de rodoviários e,
na piscina, apenas com trajes de banho
adequados)”.
o rodoviário em marcha

O bolo de “Feliz Dia dos Rodoviários” tinha bem uns três
metros de gostosura...

Dia do Rodoviário
COMEMORAÇÃO NOTA 10!

M
O conjunto ______________, coordenado pelo companheiro Assis, diretor secretário do Sindicato. Assis está
licenciado do Sindicato para concorrer a Vereador em
MANGARATIBA.

ais uma vez
promovemos
um
grande
encontro de rodoviários para comemorar
o nosso Dia! Aconteceu na Sede Social do
Sindicato e foi a maior
comemoração
dos
últimos anos. A categoria
compareceu
em massa, levando
suas famílias para a
saudável convivência

com os colegas. O
presidente Buda e os
demais diretores do
Sindicato
recepcionaram os companheiros e participaram de
todas as atividades
do dia.

Um das dezenas de prêmios sorteados pelas crianças
presentes à Festa do Rodoviário.

Aqui uma “panorâmica” de todos os prêmios que ficaram
expostos desde o início da Festa.

Foram sorteados
dezenas de brindes,
desde televisões de
42 polegadas até
ferros de passar rou-

pas, passando por
geladeiras frost-free,
mini churrasqueiras,
fogões de 6 bocas,
computadores, etc.

A criançada se
esbaldou nas piscinas e nos brinquedos
postos à sua disposição. Oito equipes
de rodoviários disputaram um torneio de
futebol soçaite. Havia

também
salgados,
caldos, refrigerantes
e cervejas. Tivemos
também música ao
vivo. O que não tivemos foi confusão – a
categoria rodoviária
mostrou, mais uma
vez, que é de paz e
de amizade. Enfim,
uma
comemoração
prá ninguém botar
defeito. Confira nas
fotos.

O companheiro Guilhermino entrega um dos prêmios.

CRIANÇAS
As piscinas estiveram lotadas. E as mesas (com guarda-sol) compuseram uma bela paisagem de nosso Parque Aquático recentemente reformado pela atual administração do Sindicato.

Piscina apenas
com trajes de banho
Um detalhe chamou a atenção de
todos: muitas crianças e até adolescentes usaram a piscina
com trajes não apropriados, como bermudas e camisetas.
Essa prática é condenada pela Saúde

o rodoviário em marcha

Pública, já que esses
trajes – usados no
dia-a-dia – podem
comprometer a limpeza da água das
piscinas. Além disso,
muitas pessoas não
sindicalizadas
ou
dependentes de não
sindicalizados usa-

ram a piscina.
Assim,
ficou
decidido que, nas
próximas vezes em
que a piscina for disponibilizada para uso
dos associados, apenas sócios e seus
dependentes poderão usá-la (apresen-

tando a carteirinha)
e apenas com o uso
de trajes adequados
– calções, sungas,
maiôs e/ou biquínis. A
providência, segundo
o companheiro Buda,
vai garantir o direito
dos associados e a
higiene da água.
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OLHO VIVO

Sindicato já começou

NOSSAS LUTAS – 28

Eles não se emendam...

Campanha

Salarial

2013
dezenas

O presidente Buda e os demais participantes do Seminário de Preparação para a
Campanha Salarial 2013. Entre eles, os companheiros Omar, presidente da CNTTT e
Sebastião José, presidente da NCST/RJ.

Em
julho/2012
nossa Federação Interestadual dos Rodoviários realizou, com o
apoio da NCST-Nova
Central Sindical dos
Trabalhadores, à qual
somos filiados, o primeiro Seminário de
Preparação para a
Campanha Salarial de
2013. O Encontro foi
realizado na cidade do
Rio de Janeiro, e contou a participação de
diretores, assessores e
funcionários de 17 sindicatos de rodoviários
do Rio de Janeiro.
Quem abriu o
Seminário foi o companheiro Omar (mais
conhecido aqui em
Nova Iguaçu como
Santo Antônio). Ele é o
presidente da CNTTT-Confederação Nacional dos Trabalhadores
em Transportes Terrestres e é, também, fundador e vice-presidente
de nosso Sindicato.
O presidente da
NCST/RJ,
companheiro Sebastião José
também apoiou a iniciativa da nossa Federação.
E o companheiro
Antônio Tristão, o Índio,
presidente da Federação, disse que o objetivo do Seminário era
nos preparar para a
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próxima Campanha
Salarial
conjunta.
“É onde vamos
garantir os direitos
já conquistados e
reivindicar melhorias. Nossa unidade
evita que os patrões
tirem vantagens nas
negociações individualizadas por sindicatos.”
Aqui, em nosso
Sindicato, o presidente Buda já está
em contato com o
DIEESE, órgão de
assessoria econômica dos sindicatos brasileiros (ao
qual somos filiados)
para a preparação
de seminário de
preparação para a
Campanha Salarial,
tanto para os dire-

tores, como para os
rodoviários interessados.
Então,
companheiros, quando alguns
desocupados
forem
dizer para vocês que
“o sindicato não faz
nada”, você pode “trucar” no ato:
É MENTIRA! Nosso
Sindicato atua – e
bem – em todas
as frentes! Na luta
por maiores salários, na Assistência
aos associados, na
defesa dos direitos
adquiridos, na manutenção de nosso
patrimônio. Sem contar que é absolutamente transparente e
presta conta de todas
as suas atividades!

O assessor jurídico, Dr. Guilherme Palladino e a secretária do Gabinete, Cristiane, também participaram do
Seminário promovido pela Federação dos Rodoviários,
por iniciativa de seu presidente, companheiro Antônio
Tristão.

o rodoviário em marcha

