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DE REAJUSTE

NA CESTA

&
SALARIAL

BÁSICA

E mais: Assembleia cria Comissão de Rodoviários para
negociar Cesta Básica e retorno da data-base ao mês de março

D

epois de várias reuniões
de negociação, quando
o nosso Sindicato (juntamente com o Sindicato
do Rio e o de Caxias) foram duramente pressionados a aceitar 8%
(como Niterói, infelizmente, aceitou, quebrando nossa unidade),
finalmente conseguimos elevar o
reajuste salarial para 9% e o da
Cesta Básica para 16,1%.
Alguns politiqueiros disseram,
nas redes sociais, que estávamos
“esperando o Rio” quando, na verdade, estávamos negociando juntos – Nova Iguaçu, Rio de Janeiro
o
e Caxias – para reverter o prejuízo
e,
destaqu
leias da Campanha Salarial. No
ão
Na foto maior, uma das Assemb
eraç
Fed
de que estávamos ameaçados
os Índio e Tião, presidentes da
presidente Buda, e os companheir
s do Rio.
dore
alha
Trab
dos
com a decisão apressada de Niteical
Sind
tral
Rodoviários e da Nova Cen
dos

Prefeito
Bornier:
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Palavra do Presidente
Sindicato forte, atuando em
diversas frentes de luta

Página 4

As vitórias da
Campanha Salarial

i pelo Sin
a
v

ato
dic

“Rodoviários tiveram uma grande
vitória e terão
outra, em breve!”

Saibam mais sobre a
Campanha Salarial nas
páginas 3 e 4 deste jornal.
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Eleição transparente
como sempre no Novo
Tempo que o Sindicato vive

O que
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rói (que fechou reajuste abaixo da
inflação do período).
Esses politiqueiros, na verdade, nos atrapalharam muito
porque mostraram aos patrões
que havia uma divisão em nossa
base. É nisso que dá falar demais,
sem procurar saber o que, de fato,
estava acontecendo.
Mesmo assim conseguimos
um REAJUSTE SALARIAL SUPERIOR À INFLAÇÃO DO PERÍODO
e um REAJUSTE DA CESTA
BÁSICA igual ao DOBRO DA
INFLAÇÃO!

Páginas 6 e 7
Vejam o que está
acontecendo no
dia-a-dia do Sindicato
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25 DE JULHO
DIA DO RODOVIÁRIO
(com sorteio de Moto e muitos outros prêmios)

Obras iniciadas no
Centro Ortopédico dos
Rodoviários de Nova Iguaçu!
a gente conta essa
história...

Amauri Nascimento, rodoviário e professor de Jiu-Jitsu
e os companheiros Monteiro e Fabão ladeando o presidente Buda e o diretor finaneiro Guilhermino.

M

ais
uma
boa notícia para
a Família
Rodoviária de Nova
Iguaçu e Região:
as obras de construção do nosso
CENTRO ORTOPÉDICO já foram iniciadas e seguem a
todo vapor! (Vejam
as fotos.) E tinha
gente que era contra
a compra da casa e

a criação do Centro
Ortopédico! Vocês
acreditam? – Depois

O Centro vai ter,
inclusive, elevador
para os usuários que
estiverem usando
cadeiras de rodas
ou muletas possam
alcançar o segundo
andar com facilidade
e sem maiores esforços, dores ou sofrimentos.
É o presidente
Buda e seus dire-

t o re s mo s t ra n d o ,
mais uma vez, sua
preocupação
com
a saúde da Família
Rodoviária!

Os companheiros Buda e
Guilhermino justamente
orgulhosos das obras do
Centro Ortopédico.

Um aspecto das obras do Centro Ortopé- Os operários da obra do Centro Ortopédico e o sorriso satisfeito do presidente dico estão dando duro para manter os
Buda.
prazos.

Facebook
& Site

A

cessem as nossas redes
sociais. Elas são um ótimo
canal para o diálogo entre
o Sindicato e os rodoviários e rodoviárias de Nova Iguaçu e
Região.
No facebook e no site postamos, regularmente, as ações que o
presidente Buda e outros diretores
do Sindicato realizam. Todo mundo
pode conferir o nosso dia-a-dia adicionando o nosso perfil!

www.rodoviariosni.org.br

DISQUE-DENÚNCIA

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. 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.

Sempre que você testemunhar ou sofrer qualquer tipo
de abuso ou desmando em seu
local de trabalho, seja algum tipo
de assédio (moral ou sexual) ou
benefícios e direitos atrasados,
não hesite em procurar o companheiro Buda e o Sindicato.
Iremos apurar os fatos com a
devida seriedade e, se necessário, interferir até juridicamente
para solucionar o problema e

garantir o respeito aos direitos
de cada um. Use o telefone:

2767.4109

Se preferir, pode também
usar o facebook. E fique despreocupado quanto à sua identidade: GARANTIMOS SIGILO
ABSOLUTO. O que não pode é
ficar sem denunciar os abusos
dos patrões folgados!

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/SRTE/MG 3.515 JP). Assistente de Comunicação: Janaína Santos. Estagiária: Priscila Gomes. Diagramação:
Jairo C. Ribeiro (Reg. Prof. MTE/SRTE/MG 19.066 JP). História em
Quadrinhos: Desenhos: Jarbas Lopes. Textos: Marco Antônio Vale
Gomes. Fotos: Arquivo do Sindicato. Impressão: Sempre Editora.
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Sindicato mostra sua força
e organização, atuando firme
em diversas frentes de luta.
Companheiras e
companheiros:
Nosso Sindicato
tem demonstrado –
diariamente – como
se trabalha decididamente em prol da
categoria. E estamos
fazendo isso em diversas frentes de luta, ao
mesmo tempo. Vejamos como isso é verdade:
l Estávamos em plena Campanha Salarial, sendo duramente
pressionados por patrões e por rodoviários
divisionistas e politi-

queiros. Mesmo assim
conseguimos chegar
a bom termo e conquistar AUMENTOS
REAIS.
l Em vez de simplesmente terminar a Campanha Salarial, encaramos a tarefa que
a Assembleia nos
passou de organizar
e fazer funcionar uma
Comissão Salarial para fazer retornar a
data-base de março e
para obter uma CESTA
BÁSICA digna.
l Estamos construindo – aceleradamente

– o Centro Ortopédico
dos Rodoviários (ao
lado da Sede Administrativa). Venha conhecer!
l Estamos reformando as instalações da
Colônia de Férias dos
Rodoviários (que compramos recentemente
no bairro Austin). Em
breve ela estará à disposição de todos.
l Estamos organizando – democraticamente – o processo
eleitoral para renovação do mandato da
Diretoria.

Eleição Rodoviária

É

a segunda vez que
convoco a eleição
no Sindicato. Como
vocês sabem, fui
eleito presidente apenas 1
vez, em 2010. (Antes eu apenas completei menos de 2
anos do mandato do ex-presidente Montanha.)
Nesta 2ª vez, estou
fazendo tudo igual: um processo eleitoral totalmente
aberto e transparente, sem
esconder Edital (pelo contrário: o Edital foi divulgado
amplamente); nomeando uma
Comissão Independente para
coordenar o Pleito (atribuição
estatutária que seria minha,
mas preferi passar para essa
Comissão); dando prazos
suficientes para o registro de
chapas que quiserem concorrer. Tudo democraticamente
(como fiz em 2010, repito).

o rodoviário em marcha

O processo eleitoral foi
tão aberto que se registraram
três chapas: a do Sindicato e
duas de oposição. Para mim,
isso é ótimo. Gosto da disputa, gosto que os rodoviários
possam escolher livremente a
direção da entidade.
A eleição vai acontecer em três dias – 8, 9 e 10
de setembro. Teremos urnas
fixas na Sede Administrativa
e na Sede Social. Teremos
também diversas urnas itinerantes que percorrerão as
empresas, colhendo o voto
dos rodoviários sindicalizados.
Ao longo do processo
eleitoral vamos divulgando
mais informações para que
todos vocês possam votar
conscientemente, apoiando
e organizando o Sindicato.
Fiquem de OLHO VIVO!

l Estamos trabalhando para comemorar o
DIA DO RODOVIÁRIO
e o DIA DA MULHER
NEGRA, no próximo
dia 25 de julho.
E então? – É ou
não é um Sindicato
de lutas, conquistas e
vitórias?
Um abraço,
Joaquim Graciano
da Silva - Buda
Presidente do
STTRNI e Região
Vice-presidente
estadual da NCST

Mais um
AUMENTO REAL
Meu maior orgulho, como presidente
do Sindicato, é que
em todas as Campanhas
Salariais,
desde que assumi
a presidência da
entidade, TIVEMOS
AUMENTO REAL DE
SALÁRIOS. E foram
aumentos significativos!
O próprio DIEESE (órgão de assessoramento
econô-

mico dos sindicatos brasileiros) deu
declaração de que
o nosso Sindicato
conquistou aumentos significativos em
todas as suas Campanhas
Salariais,
desde 2008.
Este ano não foi
diferente. Conquistamos 9% (contra os
8% que os patrões
queriam nos enfiar
goela adentro) nos

Salários e 16,1% na
Cesta Básica.
E situação econômica do Sindicato
está tão sob controle, que – MAIS
UMA VEZ – não
precisamos pedir a
Contribuição Assistencial, nem dos
associados, nem
dos não associados! Leiam tudo a
respeito na próxima
página deste jornal.

DIA DO RODOVIÁRIO
Vamos comemorar o DIA DO RODOVIÁRIO no próprio dia 25 de julho, já que
vai cair em um sábado. E vamos promover uma GRANDE CONFRATERNIZAÇÃO
da categoria. Como o Sindicato está com
as finanças saneadas, o sorteio vai ser
GORDO! Vamos ter até uma moto!
Não deixe de comparecer e levar sua família. Vai
valer a pena!
Veja mais informações na página 8 deste
jornal, em nosso site na
internet www.rodoviariosni.org.br e no facebook do Sindicato.
*Foto meramente ilustrativa
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“Mais uma vitória
inquestionável!”

Mesmo com os
politiqueiros falando
contra e semeando
a desunião e mesmo

com um sindicato
(Niterói) rompendo
nossa Unidade, conseguimos aumento

&

real ACIMA DA INFLAÇÃO, tanto para os salários como
para a CESTA BÁSICA. E fizemos
uma Comissão para
continuar a Campanha, reforçando
algumas reivindicações.
Mais uma importante vitória na
luta dos rodoviários. Conquistamos,
juntamente com os
demais sindicatos de
rodoviários do Rio de

Janeiro (exceto o de
Niterói, que preferiu
fechar antecipadamente uma convenção com apenas 8%
de aumento) um reajuste de 9% - cerca
de 1% além da inflação – e 16,1% na
Cesta Básica. Tudo
isso a partir de 1º
de Junho/2015, data
-base aprovada em
Assembleia Geral.
Além disso, a
Assembleia criou
uma Comissão para,

junto com a Diretoria, reabrir as negociações e insistir no
retorno à data-base
de 1º de março e em
um reajuste digno da
Cesta Básica e de
redução no desconto
de 20%.
O salário do
MOTORISTA, aqui
em Nova Iguaçu,
continua sendo o
maior entre todas as
cidades do Estado,
inclusive do Município do Rio de

Janeiro. Chegamos a R$ 2.139,64.
Somando esse valor
à Cesta Básica líquida (180,00 –
36,00 = 144,00) e à
Hora Refeição (R$
198,77), chegamos
a R$ 2.482,41 (DOIS
MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E
DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).
Os demais salários da Tabela você
confere abaixo:

SALÁRIOS A PARTIR DE 1º DE JUNHO DE 2015
Função

Mensal

Diária H. Comum H. Extra

Cesta Básica H. Refeição Ganho Real

Motorista

R$ 2.139,64

R$ 71,32

R$ 10,19

R$ 15,29

R$ 180,00

R$ 198,77

R$ 2.518,41

Motorista Júnior

R$ 1.772,12

R$ 59,07

R$ 8,44

R$ 12,66

R$ 180,00

R$ 164,58

R$ 2.116,70

Cobrador

R$ 1.169,54

R$ 38,98

R$ 5,57

R$ 8,36

R$ 180,00

R$ 108,68

R$ 1458,22

Fiscal

R$ 1.440,74

R$ 48,02

R$ 6,86

R$ 10,29

R$ 180,00

R$ 133,77

R$ 1.754,51

Despachante

R$ 1.581,97

R$ 52,73

R$ 7,53

R$ 11,30

R$ 180,00

R$ 146,90

R$ 1.908,87

O percentual de aumento para todos os demais empregados da categoria é de 9% (nove por cento) sobre os salários percebidos em
01 de junho de 2014, com vigência a partir de 01 de junho de 2015.

MANUTENÇÃO DAS
CLÁUSULAS ANTERIORES

T

ão importante quanto
os aumentos reais
que conquistamos,
foi a manutenção de
todas as cláusulas
a n t e ri or es. Essas
Cláusulas
regulam
todos os direitos trabalhistas e é a nossa
“bíblia”:
devemos
conhecê-la, item por
item. Existe até uma
multa de R$ 1.000,00
(por rodoviário) pelo
descumprimento de
qualquer cláusula da
Convenção.
Todos os rodoviários devem conhecer essas Cláusulas
– elas logo estarão
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em nosso site, na
íntegra.
A Diretoria e o
Departamento Jurídico estarão atentos
para garantir o cumprimento de cada
direito.

Nosso jornal
também continuará
divulgando as cláusulas mais importantes, para que ninguém se esqueça de
seus direitos e possa
denunciar, caso sejam descumpridos.

Pelo QUARTO ano consecutivo
o Sindicato não pede a CONTRIBU
IÇÃO ASSISTENCIAL DA CONVE
NÇÃO. Isso porque as finanças
da
entidade estão saneadas, devido
à
administração honesta, eficiente
e
transparente da atual Diretoria!
Lembrem-se: conquistar direitos é apenas uma fase do trabalho:
a
fase mais duradoura e difícil e man
tê-los e exigir seu cumprimento
no
dia-a-dia, durante o ano inteiro!

Dia Nacional da Mulher
Negra e de Teresa Benguela
No dia 25 de julho/2015,
além da comemoração do Dia
do Rodoviário, vamos comemorar também o DIA NACIONAL DA MULHER NEGRA E
DE TERESA DE BENGUELA.
Teresa (de Benguela), de
acordo com a história, foi uma
escrava que fugiu, organizou e
comandou um Quilombo inteiro,
com o nome de Rainha Teresa
de Benguela. Graças à sua
valentia e poder de comando,
ajudou a comunidade negra e
indígena a sobreviver durante o
período de escravidão. Ela se
tornou, assim, uma referência
na luta contra a escravidão.
Neste dia 25, o Departamento Feminino do Sindicato,
liderado pelas companheiras
diretoras Regina e Delma, vai

promover uma homenagem às
Mulheres Negras. Vinte e cinco
mulheres negras, que fazem a
diferença, foram escolhidas e
receberão uma pequena lembrança do Sindicato dos Rodoviários.
As diretoras Regina e
Delma informam que haverá
uma pequena solenidade pela
manhã, por volta das 10 horas
e, logo depois, será servido um
angu à baiana, feito no maior
capricho!
O Departamento Feminino, portanto, convida os
rodoviários e rodoviárias em
geral e especialmente as rodoviárias negras para essa comemoração e dia de luta contra
a repressão e o racismo! Nos
vemos lá, ok?

o rodoviário em marcha

Eleição Rodoviária/2015:

Processo Eleitoral começou com
Transparência e Democracia Total

C

Nosso
Edital
foi publicado nos
jornais “O DIA” e
“EXTRA, no dia
21 de junho/2015
e afixado – como
manda o Estatuto,
em todos os Quadros de Aviso do
Sindicato.

A eleição foi
marcada para os
dias 8, 9 e 10 de
setembro/2015
e
registraram-se três
chapas: a Chapa
1, da atual Diretoria com diversos
rodoviários novos
e ligada à NCSTNOVA
CENTRAL
SINDICAL
DOS
TRABALHADORES; a Chapa 2,
ligada ao PT e à
CUT-Central Única
dos Trabalhadores
e a Chapa 3, ligada
à UGT-União Geral

r eb
m

Rodoviário
consciente
tem mais valor
e é mais
respeitado!

:

Todos os prazos legais foram
respeitados, tanto
que todos os que
quiseram registraram suas chapas e
não houve nenhum
protesto registrado
ou recurso à Jus-

tiça.

O presidente
Buda, no encerramento da inscrição
de chapas, declarou aos jornalistas
e rodoviários presentes que gostaria que “a eleição
tivesse a maior participação possível
de todos os rodo-

viários e rodoviárias sindicalizados,
sejam candidatos
ou eleitores. Todos
devem se conscientizar que os eleitos
falarão pela categoria durante os
cinco anos de seu
mandato. Assim,
a participação de
cada rodoviário(a)
é fundamental e
muito importante!”

se

omo o presidente
B u d a
f a l o u ,
em sua Palavra (à
página 3 deste jorn al ), o pr oc es so
eleitoral do Sindicato dos Rodoviários de Nova Iguaçu
começou no dia 21
de junho/2015, com
absoluta transparência e democracia. Nada daqueles
esquemas antigos
de “esconder Edital”, de publicar em
jornais não lidos
pela categoria, etc.

O presidente
Buda que, pelo Estatuto, seria também o presidente
do pleito, preferiu delegar essa
importante missão
para uma Comissão Independente
de três pessoas:
os
companheiros
Francisco Antunes,
José Sacramento
e Carlos Magno
Igídio, respectivamente, Assessor
do presidente da
CNTTT; Presidente do Sindicato
dos Motoristas e
Cobradores do Rio
de Janeiro (SINT R AT U R B - R I O ) ;
e Diretor Financeiro do Sindicato
dos
Rodoviários
de Angra dos Reis
(STTRMAR). Esses
três companheiros
terão inteira liber-

dade para conduzir
o processo eleitoral
dos Rodoviários.

Le

dos Trabalhadores.

APOSENTADOS
Agora são 700 cestas por mês!

Várias vezes fomos
acusados de “enganar
os aposentados com a
história de aumentar e
melhorar as Cestas Básicas que são distribuídas
aos que precisam”. Pois
vale a pena repetir a

o rodoviário em marcha

resposta do presidente
Buda aos “engraçadinhos” que fizeram circular os boatos:
“Tudo o que os
rodoviários têm, hoje,
foi construído ontem. Ou
seja, foi construído pelos

rodoviários que hoje são
os aposentados. Por
isso nosso carinho com
eles, por maior que seja,
ainda é pouco. Me acusaram de estar “puxando
o saco” dos aposentados. Pois digo com a

maior satisfação: ESTOU
MESMO! E, SE DEUS
QUISER E AS CONDIÇÕES
FINANCEIRAS
PERMITIREM, VOU PUXAR MAIS AINDA. ELES
MERECEM!”
Antes do presidente Buda assumir a
presidência, as Cestas Básicas eram 120
(cento e vinte) por mês,
sendo distribuídas alternadamente. Ou seja,
um aposentado recebia
de dois em dois meses.
Tão logo ele assumiu,
passou para 300 cestas,
TODOS OS MESES.
Pouco tempo depois, quando melhora-

ram as condições financeiras do Sindicato, o
número de cestas foi
aumentado para 350 por
mês, depois 400, depois
450, depois 500.
E agora, fruto
da boa gerência dos
recursos financeiros
do Sindicato, conseguimos passar para 700 (SETECENTAS) cestas mensais.
E, segundo o companheiro Buda, o objetivo é “ir aumentando
esse número, até que
um dia TODOS OS APOSENTADOS recebam a
Cesta.”
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Neurologista
no Sindicato

Recursos
de Multas
O diretor Winston das Neves, responsável pelo Departamento Médico e o
presidente Buda recebem o Dr. André em seu primeiro dia de trabalho no
Sindicato.

O presidente Buda e o diretor Edvaldo recebem os companheiros Ailton Ferreira
Manoel e Jailson da Silva Mariano, motoristas da Tinguá, que foram conversar
sobre recursos de multas.

Olhem só a vantagem de termos um
diretor que é, também, advogado. O
companheiro Edvaldo Bezerra está
dando apoio e fazendo os recursos
de multas impostas
aos motoristas.
É só procurá-lo
na Sede Administrativa. Se preferir pode
marcar horário pelo
fone 2767.4109.
Segundo Edvaldo, o parágrafo 7º da
Lei de Trânsito diz
que “não sendo ime-

diata a identificação
do infrator, o proprietário do veículo
terá quinze dias de
prazo, após a notificação da autuação,
para
apresentá-lo,
na forma em que dispuser o CONTRAN,
ao fim do qual, não o
fazendo, será considerado responsável
pela infração”.
“Ou seja”, conclui Edvaldo, “os
prazos são muito
importantes. Se a
empresa receber a
multa, via Correios,

e não apresentar o
real infrator no prazo
de 15 dias a responsabilidade pelo
pagamento passará
a ser da empresa”.
Assim, não deixe de consultar o
companheiro Edvaldo sempre que a
empresa
descontar alguma multa de
vocês. Fiquem de
OLHO VIVO!
É o Sindicato
aperfeiçoando, cada
vez mais, os serviços que presta à
categoria!

O Dr. André Santiago
Rangel Lima é o mais novo
médico na Clínica do Sindicato. Ele é neurologista e vai
atender à Família Rodoviária
Sindicalizada sempre às quintas-feiras, de 8h às 13h, com
consultas agendadas previamente.
Segundo o presidente Buda, “estamos buscando um
n e u ro lo g is t a h á ba s t a n t e
tempo. São profissionais escassos no mercado de trabalho, mas, finalmente, conseguimos o Dr. André”.
“Nosso objetivo ao contratá-lo”, continua o companheiro Buda, “é proporcionar
aos rodoviários tratamento
nos casos de estresse póstraumático, ocorridos sobretudo em decorrência de
violência e de assaltos em
ônibus e a repercussão desses problemas em suas funções profissionais e, também,
as angústias dos familiares
desses rodoviários, pelos
mesmos motivos.”

Outras doenças nervosas podem ser causadas pelo
excesso de trabalho, pela tensão emocional da profissão e
pelas responsabilidades assumidas.
O Dr. André diz que “os
rodoviários são uma das artérias da comunidade. Os motoristas, às vezes, não têm
noção da sua importância. Se
ele está mal, todos estarão
também porque todos dependem, de alguma forma, dele.
Vamos criar programas de
apoio abrangentes que analisem e tratem os problemas dos
rodoviários. Todos precisam de
acompanhamento, lazer, boa
alimentação e, também, da formatação de apoio às famílias”.
O Dr. André Rangel foi
coordenador de Saúde Mental
do Distrito Federal e, além de
ter atuado em diversas áreas,
recebeu a Medalha Buriti de
Apoio à Psicologia e possui
um Centro de Tratamento de
Dependência Química, o Cittradeq.

Quadro de Horário
dos Médicos e
Dentistas do Sindicato

O qua dro de hor ári os
Ac ess e e con sul te sem dos mé dic os e den tist as que
pre que pre cis ar! Sã o 13
pre sta m ser viç os à Fa mímé dic os e 3 den tist as, de
lia Ro dov iár ia Sin dic aliz ada
seg und a a sáb ado , tod as
est á per ma nen tem ent e no
as sem ana s. As soc iad os e
site do Sin dic ato , na inte rne t:
dep end ent es não pag am
ww w.r od ovi ari osn i.o rg. br
nad a!
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Quando estávamos finalizando a
edição anterior de
nosso jornal, no dia
14 de maio/15, recebemos a visita do Dr.
Luiz Antônio Teixeira
Júnior, Secretário
de Saúde da Prefeitura de Nova Iguaçu.
Ele veio conhecer
nossa futura Clínica
Ortopédica. Publicamos uma foto da
visita, mas prometemos cobertura completa nesta edição.
É o que fazemos a
seguir, com muito
gosto, agradecendo
ao Secretário sua
visita e suas palavras de incentivo e
encorajamento.

O Dr. Luiz e sua
equipe ficaram muito
satisfeitos com o que
viram. Fizeram questão de parabenizar
o Presidente Buda
por seu trabalho e
esforço em mudar a
realidade da Família
Rodoviária de Nova
Iguaçu.
O Dr. Luiz deu
parabéns aos rodoviários de Nova
Iguaçu e explicou
por que: “eu não
conheço nenhum
Sindicato que tem a
preocupação com os
trabalhadores como
esse Sindicato, sob
a presidência do
Buda, tem”.

O

Plano Vida Assistencial dos Rodoviários de Nova Iguaçu
e Região, continua
prestando seus serviços à categoria.
Por ocasião do falecimento
do segurado, a família recebe o
Seguro (de R$ 2.500,00, mais
2 Cestas Básicas de 25 quilos
cada uma) e tem todas as tarefas relativas ao sepultamento
do(a) associado(a) que venha
a falecer.

o rodoviário em marcha

E continuou: “esse Centro Ortopédico será um marco
na história dos rodoviários de Nova
Iguaçu. O presidente
Joaquim Graciano
da Silva e sua Diretoria vão marcar seus
nomes na história da
categoria rodoviária
e da cidade ao construir um Centro Ortopédico desta magnitude”.
Dirigindo-se
diretamente ao companheiro Buda, o
Dr. Luiz afirmou que
“você vai mudar a
realidade do rodoviário. Que Deus possa
retribuir a você todo
esse cuidado e cari-

Por ocasião do nascimento
de filho(a) o Plano doa 2 KIT’s
– o kit-bebê e o kit-mamãe – É
mais um serviço do Sindicato
prestado à Família Rodoviária
Sindicalizada.
Nas fotos os felizes papais
que receberam os kit’s destinados à suas esposas e ao
filho(a) que acabou de nascer.
Quem entrega é o presidente
Buda, nossas diretoras Delma
e Regina e a diretora do Plano
Vida Assistencial, srta. Roberta.

O que

ato
dic

Secretário da Saúde
visita o Sindicato

i pelo Sin
a
v

Fotos da visita

O Dr. Luiz, Secretário de Saúde de Nova Iguaçu, demonstrou sua satisfaçãocom os
cuidados que o Buda dedica à saúde da Família Rodoviária de Nova Iguaçu

nho que você tem
com sua categoria.
É muito difícil ver um
Sindicato realmente
envolvido e dedicado à melhoria da
qualidade de vida do
trabalhador. Vemos

muitos sindicatos
corporativistas, sindicatos que querem
vender dificuldades,
mas você não! Você
está preocupado
com o rodoviário e
sua saúde. Eu tenho

certeza que em
breve vamos estar
aqui inaugurando o
Centro Ortopédico e
sei que Deus vai te
abençoar por fazer
tanto bem a essa
Família Rodoviária”.

Kit’s bebês &
Kit’s mamães
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Prefeito Bornier visita Sindicato
e dá parabéns aos rodoviários
por terem uma Diretoria tão
atuante e profissional

Sábado, 25 de julho, a partir das 9
horas, na Sede Social do Sindicato,
à Rua Sete nº 119, bairro Prata,
Belford Roxo, vamos comemorar o

DIA DO
RODOVIÁRIO
Como sempre,
vamos fazer uma
grande comemoração, com muita
confraternização
entre nós.
A atual Diretoria do Sindicato
conta com a presença de toda a
Família Rodoviária!
Como o Sindicato está com as
finanças em dia e
todas as contas
pagas, o sorteio
vai ser GORDO:

Não
percam!
vamos ter até uma
MOTO, além dos
valiosos
prêmios
que sorteamos
sempre: geladeiras
duplex, freezer’s,
fogões, bicicletas,
fritadeiras, computadores e muito
mais!

FLUOR E
LIMPEZA BUCAL
Mais uma inovação do
Sindicato: no Dia do Rodoviário/2015 vamos inaugurar
uma parceria com a CLÍNICA
BELO ODONTO para fazer
limpeza bucal e aplicação de
flúor em todos os rodoviários

e familiares que quiserem.
O trailer da BELO
ODONTO estará na SEDE
SOCIAL, à disposição. Use
mais esse serviço prestado
pelo Departamento Odontológico do Sindicato!

Da esquerda para a direita: o rodoviário e professor de Jiu-jitsu Amauri, o
prefeito Bornier, o presidente Buda e os companheiros Delma, Guilhermino,
Monteiro e ___________, na sala de reuniões do Sindicato.

A

o chegar ao Sindicato, na manhã do
dia 8 de julho/2015,
o prefeito de Nova
Iguaçu, Nelson Bornier, visitou – rapidamente – todos
os Departamentos da Sede
Administrativa. Do lado direito
da rua, conheceu a Ótica, a
futura Farmácia, o Setor de
Advocacia Previdenciária, a
Autoescola e o Departamento
Odontológico.
No lado esquerdo da rua,
na Sede propriamente dita,

“Eram 5 médicos, hoje são 13”
No café que o Sindicato
lhe ofereceu, o prefeito Bornier ouviu, inicialmente, o
diretor Winston das Neves,
que está responsável pelo
Departamento Médico/Odontológico. Winston contou que
“os médicos, quando o Buda

assumiu, eram 5. Hoje são
13. Número quase triplicado!”
Winston lembrou também das
dificuldades que foram e são
enfrentadas até hoje, citando
o exemplo do Senhor Jesus
Cristo: “nem ele agradou a
todos”.

“Contem comigo”
O prefeito Bornier concordou inteiramente com as
palavras do companheiro
Winston e disse ter um carinho especial pela categoria
rodoviária. “A vocês eu devo
grande parte dos meus três
mandatos como prefeito e

dos cinco mandatos como
deputado federal. E venho
aqui dizer que, no que precisarem, essa diretoria pode
contar comigo integralmente. O Buda além de ser
um grande líder sindical é
meu amigo!”

BUDA DIVIDE OS MÉRITOS
O presidente Buda agradeceu as referências gentis
do prefeito Bornier, e fez questão de dividir todos os méritos
com seus colegas de Diretoria.
“Fomos nós todos que fizemos,
não fui eu sozinho. Até o Assis,
que hoje está contra nós, ajudou nesse trabalho. Todos trabalharam para transformar o
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conheceu o Departamento
Médico, as obras de construção do Centro Ortopédico, a
Secretaria Geral, o Departamento Jurídico e finalmente,
os Gabinetes do Presidente
e do Diretor Financeiro, no
3º andar. Seu comentário foi
curto, mas significativo:
“ E S S E S I N D I C AT O
TEM O TAMANHO DE UMA
GRANDE EMPRESA! BUDA,
MEU AMIGO, VOCÊ E
TODOS OS RODOVIÁRIOS
ESTÃO DE PARABÉNS!”

Sindicato nessa potência que
é, hoje”.
Finalizando o presidente
Buda agradeceu a visita do
prefeito, dizendo que ”o destino de Bornier ainda não se
completou: esperamos, sinceramente, que no futuro próximo
ele assuma a liderança de todo
o Estado do Rio de Janeiro!”.
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