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Encarte 

Especial

DIA DO RODOVIÁRIO/2015

SUPER CONFRATERNIZAÇÃO!
Como é já tradição em nosso Sindi-

cato, comemoramos, em grande 
estilo, o DIA DO RODOVIÁRIO. 
Neste ano foi uma SUPER CON-

FRATERNIZAÇÃO. Quase 2.000 pessoas, 
entre rodoviários, rodoviárias, familiares e 
amigos da categoria marcaram presença 
na SEDE SOCIAL, em Belford Roxo. 

Não faltaram motivos para essa come-
moração especial. Além do nosso DIA ter 
“caído” num sábado, ainda haveria o sor-
teio de 88 brindes, desde os eletrodomés-
ticos, até a MOTO zero quilômetro! Vale 
destacar que todos os brindes foram com-
prados e pagos pelo Sindicato – prova de 
nossas finanças foram realmente sanea-
das pela atual Diretoria. 

Era também o DIA DA MULHER 
NEGRA E DE TERESA DE BENGUELA. 
Comemoramos pela primeira vez, em ini-
ciativa do Departamento Feminino do Sin-
dicato. Homenagem mais que merecida, 
com Certificados e um delicioso angu à 
baiana. 

A verdade é que não faltou diversão 
para ninguém. Todo mundo aproveitou à 
beça! A criançada aproveitou o dia de sol 
e os brinquedos instalados especialmente 
para eles. Os adultos bateram bola, bebe-
ram uma cervejinha e refrigerantes com 
tira-gostos especiais. Todos puderam 
ouvir boa música e até entrar em roda de 
samba! 

O importante mesmo foi a confraterni-
zação. Foi a reunião da Família Rodoviária 
para celebrar todas as vitórias conquista-
das até hoje e para conversar e planejar 
sobre novas lutas e novas conquistas que 
se anunciam, nesse NOVO TEMPO que 
vivemos! 

Mais uma vez a atual Diretoria mostra 
que está ao lado da Família Rodoviária de 
Nova Iguaçu e Região. Mostra a preocupa-
ção e o cuidado com o bem estar de todos. 

Confira, nesse ENCARTE ESPECIAL 
da edição NÚMERO 60 de nosso jornal 
“O RODOVIÁRIO em marcha”, tudo o que 
rolou durante a SUPER CONFRATERNI-
ZAÇÃO! 

A confraternização foi muito grande. Quase 2.000 pessoas, entre rodoviá-
rios, familiares e amigos da categoria estiveram presentes.

Uma de nossas dentistas, a Dra. Andréa atendeu centenas de interessa-
dos em fazer a Limpeza e a aplicação de Flúor. Todos ganharam um kit 
de higiene bucal, montado pelo Odontológico do Sindicato, com pasta de 
dentes, escova, etc.

A professora Mara Ribeiro fez uma palestra muito interessante, defendendo 
a igualdade de direitos para as mulheres negras.

O companheiro Fidélis Paulino da Silva, foi o “sortudo” do dia: ganhou a 
MOTO 0KM e, de quebra, um aparelho de DVD.
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Os baixinhos e as bai-
xinhas aproveitaram o DIA 
DO RODOVIÁRIO até não 
aguentarem mais! Mas tam-
bém, com tanta brincadeira 
à disposição, que criança 
ia ficar parada, olhando o 
tempo passar? O chuvisco 
do começo do dia não os 
desanimou nem um pouco 
para encarar a piscina. O 
bronzeado ficou garantido 
quando chegou o sol! 

E  a inda sobraram 

crianças para aproveitar os 
escorregadores e o touro 
mecânico. Nesse brinquedo, 
muita gente caiu, mas nin-
guém se deu por vencido! 
A fila para “ir de novo” não 
acabava...

As crianças também 
foram muito importantes na 
hora do sorteio. Elas mete-
ram a mão na cumbuca, sor-
tearam os números e ajuda-
ram a levar a sorte para os 
ganhadores. 

O que nunca faltou no 
DIA DO RODOVIÁRIO: uma 
ação social e/ou de saúde em 
benefício da Família Rodo-
viária. Desta vez, a Diretoria 
fez convênio com a CLÍNICA 
BELO ODONTO para fazer 
aplicação de Fluor e Limpeza 
Bucal em todos os que qui-
sessem, crianças, jovens e 

A CRIANÇADA 
SE ESBALDOU!

A criançada deu um tempo no pula-pula e fez pose para o jornal.

Olhem como ficou o Ginásio Poliesportivo 
da Sede Social. Lotadíssimo

A dupla do forró fez muito sucesso entre os 
apreciadores.

O subsecretário Lula, de Nova Iguaçu, e a 
Assessora de Empreendedorismo da Secre-
taria do Trabalho, Mônica, com o presidente 
Buda e a diretora Regina.

O trailer da Belo 
Odonto, com 

as dentistas e 
atendentes do 
Sindicato fez o 
maior sucesso. 
O convênio vai 

continuar!

A família do presidente Buda, assim como de vários outros 
diretores, está sempre prestigiando e ajudando para que 
nossas comemorações sejam cada vez mais organizadas. 
Na foto a D. Regina, esposa do Buda e sua filha Mônica.

O chuvisco do 
início do dia não 
assustou os ami-
gos da água: a pis-
cina esteve sem-
pre prestigiada... 

Mais tombos e 
mais risadas: o 
touro mecânico 
esteve presente 
pela primeira vez 
e promete voltar 
muitas vezes...

O pula-pula sem-
pre faz a alegra 

da criançada. Os 
tombos são rece-
bidos com muitas 

gargalhadas.

A CONFRATERNIZAÇÃO FOI TOTAL!
O presidente Buda e seus compa-

nheiros da atual Diretoria, sem-
pre fizeram questão de ressaltar 
que o mais importante, no DIA 

DOS RODOVIÁRIOS, é a confraternização 
da Família Rodoviária. Neste ano, quando 
nosso Dia aconteceu justamente em um 
sábado, o comparecimento foi o maior que 
já registramos. Rodoviários e rodoviárias 
compareceram em massa, trazendo familia-
res e amigos para festejarem o Dia!

Teve o pessoal da “pelada”, batendo 
bola e empolgando a torcida. Teve roda de 
samba, acompanhada de cerveja gelada, 
refrigerantes e petiscos. 

Tivemos também, para os fãs, boa 
música em vários ritmos diferentes, para 
animar os presentes.

FLÚOR E LIMPEZA BUCAL

adultos.
No Convênio, a BELO 

ODONTO entrou com seu 
Consultório Móvel e o Sindi-
cato entrou com os Dentistas e 
atendentes do Departamento 
Odontológico. Estiveram pre-
sentes as Dras. Andréia e 
Érica e as atendentes Ana 
Paula Silvestre e Ana Paula 
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Além do DIA 25 DE 
AGOSTO ser o Dia do 
Rodoviário é, também, 
o Dia Internacional da 
Mulher Negra Latino Ame-
ricana e Caribenha. Lem-
bramo-nos especialmente 
da força e coragem de 
Teresa de Benguela, uma 
escrava que fugiu e orga-
nizou um qui lombo  (grupo 
de escravos que fugiam 
em busca da l iberdade) 
gigantesco, que gover-
nou como rainha até sua 
morte. 

A Dra. Érica 
também trabalhou 
muito no DIA DO 
RODOVIÁRIO. 
Atendemos cente-
nas de pessoas!

A família do presidente Buda, assim como de vários outros 
diretores, está sempre prestigiando e ajudando para que 
nossas comemorações sejam cada vez mais organizadas. 
Na foto a D. Regina, esposa do Buda e sua filha Mônica.

O Luiz Carlos, “Luíz do Violão”, já é tradicio-
nal em nossas comemorações.

Não tivemos torneio, mas não faltaram os 
que queriam “bater uma bolinha”

O eficiente time de funcionárias do Sindicato 
Sônia, Cida, Cristiane e Mirian, com o diretor 
Winston.

A companheira 
Mara Ribeiro, mili-
tante do movimento 
de valorização das 
mulheres negras 
prestigiou nossa 
comemoração.

A simpaticíssima 
Andreia, funcio-
nária do Sindicato 
também foi home-
nageada. Recebeu 
a lembrança das 
mãos da compa-
nheira Roberta.

A diretora Regina 
e o presidente 

Buda com a com-
panheira Cintia, 

uma das mulheres 
homenageadas 
pelo Sindicato.

DIA INTERNACIONAL 
DA MULHER NEGRA  

E DE TERESA  
DE BENGUELA

Teresa f icou conhe-
cida graças à sua valentia 
e poder de comando. Lide-
rou e garantiu a sobrevi-
vência do qui lombo (que 
cult ivava e produzia al i-
mentos) ,  cr iou um Parla-
mento e um Sistema de 
Defesa. 

O Departamento Femi-
nino do nosso Sindicato 
organizou e promoveu 
essa homenagem porque 
acredita nas mulheres que 
fazem a diferença e sabe 
da importância de tra-
tar todos com igualdade. 
Para marcar a comemo-
ração a diretora Delma – 
uma chef de mão cheia! 
– preparou um del icioso 
Angu à Baiana, comida 
t ípica que se originou da 
Áfr ica e se, tornou, como 
tantas outras heranças, 
brasi leiríssima.

A CONFRATERNIZAÇÃO FOI TOTAL!
O presidente Buda e seus compa-

nheiros da atual Diretoria, sem-
pre fizeram questão de ressaltar 
que o mais importante, no DIA 

DOS RODOVIÁRIOS, é a confraternização 
da Família Rodoviária. Neste ano, quando 
nosso Dia aconteceu justamente em um 
sábado, o comparecimento foi o maior que 
já registramos. Rodoviários e rodoviárias 
compareceram em massa, trazendo familia-
res e amigos para festejarem o Dia!

Teve o pessoal da “pelada”, batendo 
bola e empolgando a torcida. Teve roda de 
samba, acompanhada de cerveja gelada, 
refrigerantes e petiscos. 

Tivemos também, para os fãs, boa 
música em vários ritmos diferentes, para 
animar os presentes.

FLÚOR E LIMPEZA BUCAL
Alves. Elas atenderam cente-
nas de rodoviários e depen-
dentes.

A boa notícia se com-
pleta com a informação do 
presidente Buda, de que “o 
Consultório Móvel da Belo 
Odonto e nossos profissio-
nais vão estar nas portarias 
de todas as garagens das 

empresas que se interessa-
rem em disponibilizar o novo 
serviço do Sindicato a seus 
empregados”.

É o Sindicato dos Rodo-
viários de Nova Iguaçu e 
Região intensificando – ainda 
mais – a Assistência Médico/
Odontológica que presta à 
Família Rodoviária!
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A hora do 
s o r t e i o 
foi o mo-
m e n t o 

mais esperado da 
festa, os rodoviá-
rios e rodoviárias 
lotaram o Audi-
tório da nossa 
Sede Social! Todo 
mundo ficou na 
expectativa para 
acompanhar o sor-
teio e ver quem 
seriam os sortudos 

SORTEIO
que ganhariam os 
brindes. 

Foram cerca de 
R$ 50.000,00 em 
prêmios, compra-
dos pelo Sindicato 
e sorteados entre 
os rodoviários e 
rodoviárias presen-
tes. Somaram mais 
de 80 brindes, 
entre eletrodomés-
ticos, geladeiras, 
fogões, televiso-
res, bicicleta e uma  
moto 0 km!

B u s c a m o s 
sempre valorizar e 
reconhecer o tra-
balho de toda a 
categoria rodoviá-
ria de Nova Iguaçu 
e Região. O Sindi-
cato tem condições 
de prestar essas 
homenagens e, 
se Deus permitir, 
continuará tendo. 

A atração principal do DIA DO RODOVIÁRIO foi essa moto Honda, 0 km, 
desejada por todos os presentes...

Na hora do sorteio, atenção total. Até os  ferros 
elétricos e panelas eram cobiçados por todos, 
que ficavam super-atentos...

A companheira Janaína, assistente de Comunica-
ção do Sindicato e o companheiro Monteiro mis-
turando os bilhetes que seriam sorteados.

Uma parte dos brindes sorteados. Foram exata-
mente 88 brindes, todos adquiridos pelo Sindi-
cato, que vive um NOVO TEMPO, com finanças 
saneadas e compromissos em dia.

Vejam o tamanho de uma das geladeiras sortea-
das. Na foto o companheiro Santana, da Cara-
vele com os companheiros Buda e Monteiro. 

A euforia do companheiro FIDÉLIS e de seus 
amigos justificou plenamente o investimento do 
Sindicato. Ano que vem tem mais!

Janaína (à esquerda) esteve em todas: foi home-
nageada, ajudou na organização da festa, ajudou 
no sorteio, etc. Na foto recebe os parabéns da 
colega Mirian.

Nosso diretor Guilherme Quarterolli cumprimen-
tou seus amigos e acompanhou todos os deta-
lhes da confraternização.

A euforia de todos os premiados era contagiante. 
É bom ganhar!

O companheiro Monteiro; Leo Peclat, secretário 
de Saúde de Japeri, o presidente Buda e o rodo-
viário que ganhou um dos 88 brindes sorteados.

Jeniffer tirou o bilhete premiado da moto e fez 
questão de tirar uma “casquinha” antes de entre-
gar a moto ao ganhador...

O OBJETIVO É 
PRESTIGIAR  

A FAMÍLIA  
RODOVIÁRIA  

DO JEITO QUE 
ELA MERECE!


