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O ritmo do Sindi-
cato está real-
mente acelerado! 
E a ideia do pre-

sidente Buda e dos demais 
diretores que tomaram pos-
se no início de Janeiro é 
acelerar ainda mais. No final 
de 2015, além da eleição 
que movimentou a catego-
ria e fortaleceu o Sindicato, 
tivemos o Novembro Azul, 
a inauguração do Centro 
Ortopédico e questionamos 
a falta de clareza no Exame 
Toxicológico que passou a 
ser exigido. 

E mais:  recebemos 
denúncia (e tomamos pro-
vidências) sobre o não
-pagamento do 13º salá-
rio nas datas fixadas pela 
Lei; seguimos questio-
nando o famigerado “diri-
gir e cobrar” e, por último, 
mas não menos impor-
tante, continuamos inves-
tindo na comunicação com 
a categoria, através do jor-
nal, do site e do facebook 
da entidade. E muito mais! 
Confiram, com a frequên-
cia possível, o facebook do 
Sindicato. 

ENTRANDO EM 2016 COM 
O PÉ NO ACELERADOR! 

Os rodo-
viários têm 

mais um 
forte aliado 

para as lutas 
e mobili-

zações da 
categoria. 

O Sindicato 
acaba de 

adquirir um 
caminhão de 
som, prati-

camente um 
Trio Elétrico. 
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COMPROMISSO ASSUMIDO, 
COMPROMISSO CUMPRIDO!

Palavra do Presidente

FOI  
ASSEDIADO(A)?
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A inauguração do 
Centro Ortopédico

Nova  
Diretoria 

toma  
posse

- RJ10 Anos

A notável conquista dos rodoviários de Nova Iguaçu e Região já é reali-
dade. Apesar de ser apontada como “proposta eleitoreira” o CENTRO ORTO-
PÉDICO foi devidamente inaugurado e já se encontra em funcionamento. 

Notável também foi a homenagem prestada pela Diretoria ao nosso 
veterano diretor, que está na entidade praticamente desde a fundação, há 
57 anos. 

A nova realização da Diretoria foi denominada CENTRO ORTOPÉDICO 
GUILHERMINO QUARTEROLLI FERNANDES. Saiba tudo a respeito na 
página 7 desta edição e em próximas edições de nosso jornal.
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UM NOVO ALIADO NAS 
LUTAS DOS RODOVIÁRIOS!

O STTRNI 
começa 
o  a n o 
de 2016 

com um novo a- 
liado na luta por 
maiores salários 
e melhores condi-
ções de vida e tra-
balho para a Famí-
lia Rodoviária. É 
isso mesmo! No 
final do ano pas-
sado, o presidente 
B u d a  i n c o r p o -
rou ao patrimônio 
do Sindicato um 
poderoso cami -
nhão de som. O 
objetivo é fortale-
cer a comunicação 
do Sindicato com 
os rodoviários nas 
g a r a g e n s  e  n a s 
ruas. 

To d o  m u n d o 
vai ouvir a nossa 

voz! Os rodoviá-
r i os  em p r ime i ro 
l u g a r,  m a s  t a m -
bém os patrões, 
as autoridades e a 
população. Nosso 
caminhão de som 
— um Mercedes 
Benz 708 – estará 
nas ruas sempre 
que necessár io! 
Porque é funda-
mental que a voz 
do Sindicato dos 
Rodoviários che-
gue a todos. 

Mais um tempo 
e o caminhão de 
som estará com as 
cores do Sindicato, 
p e r c o r r e n d o  a s 
garagens e as rodo-
viárias da base terri-
torial. Já na campa-
nha do Novembro 
Azul (veja na página 

6 deste jornal) ele 
foi utilizado na Cen-
tral (Rio), em Nova 
Iguaçu e em Belford 
Roxo. Dotado com 
potente estrutura de 
som, ele mostrou a 
todos a preocupa-

O companheiro Nélio dos Santos Silva, um dos novos diretores do Sindicato, levou 
o Trio Elétrico para animar a inauguração do Centro Ortopédico Guilhermino Quar-
terolli Fernandes. Missão cumprida com sucesso! 

O poderoso caminhão de som – um verdadeiro Trio Elétrico! – adquirido pelo Sindicato. Com ele a voz dos rodo-
viários irá mais longe, nas campanhas salariais, nas mobilizações e nas diversas campanhas de utilidade pública.

ção  da  en t i dade 
com a saúde dos 
rodoviários. 

Com a proxi-
midade da Cam-

panha Salarial, va- 
mos utilizá-lo na 
divulgação de nos-
sas reivindicações 
e na mobilização 
da categoria. 

Preparem-se! 
O ano de 2016 

só está começando 
e já estamos com a 
“mão na massa”!
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PALAVRA DO PRESIDENTE

COMPROMISSO ASSUMIDO, 
COMPROMISSO CUMPRIDO! 

Companheiras e Compa-
nheiros: 

A maioria de vocês já sabe, 
mas não custa repetir e informar 
àqueles que ainda não sabem: 
o CENTRO ORTOPÉDICO 
DOS RODOVIÁRIOS já está 
em funcionamento. Sabem?... 
Aqueeeele Centro que a oposi-
ção dizia que era “eleitoreiro” e 
que seria esquecido depois da 
eleição? – Pois é, está em fun-
cionamento. 

É uma coisa de que eu me 
orgulho: todo compromisso que 
o Sindicato assumiu, em minha 
gestão, foi cumprido ou está 
em obras, caminhando para a 
inauguração. Nesse caso está 
a Colônia de Férias dos Rodo-
viários, em Austin. (Vamos nos 
lembrar de alguns desses com-
promissos já cumpridos: Consul-
tório Oftalmológico, retorno da 
Autoescola, Farmácia do Rodo-
viário, Curso de 2º Grau à Dis-
tância, Convênios de descontos 
com Faculdades, Convênios 
diversos com Laboratórios de 
Análises, etc., etc.)

Mas quero falar hoje é do 
Centro Ortopédico. A Diretoria 
decidiu dar ao Centro o nome 
do nosso diretor mais antigo, 
que presta serviços à categoria 
desde que o Sindicato foi fun-
dado, há 57 anos.

“CENTRO ORTOPÉDICO 
GUILHERMINO QUARTEROLLI 
FERNANDES” é o nome de 

nossa nova conquista. E por que 
prestamos essa homenagem? 
— Como vocês verão, a seguir, 
a resposta é simples.

 O companheiro Guilher-
mino, ou Guilherme, como 
todos o chamam, é nosso dire-
tor-financeiro. Vai fazer 82 anos 
e entrou na Diretoria em 1959. 
Foi um dos fundadores do Sin-
dicato, juntamente com o com-
panheiro Omar, conhecido por 
muitos como “Santo Antônio”.  
Exerceu várias funções na enti-
dade e ocupou diversos cargos. 
Foi Suplente, Diretor Social, 
Secretário Geral e Vice-Presi-
dente. Depois, assumiu a Direto-
ria Financeira, de onde não saiu 
mais. 

Seu trabalho duro e sua 
conduta moral irrepreensível têm 
muito a ver com a saúde econô-
mica de nossa entidade; com o 
fato de não devermos um cen-
tavo a quem quer que seja; e de 
termos podido adquirir, à vista, o 
Sítio onde estamos construindo 
nossa Colônia de Férias; a casa 
onde instalamos nosso Centro 
Ortopédico; as obras de reforma 
que fizemos (e que estamos pla-
nejando fazer) na Sede Social e 
na Sede Administrativa, a com-
pra do caminhão de som (veja 
na página 2), etc., etc.

Por tudo isso eu acredito 
que essa homenagem ao compa-
nheiro Guilherme veio até tarde. 
Ele já merecia há muito tempo! 

Agora, que 2016 se inicia, quero 
dizer a todos vocês que nossa luta con-
tinua. Aliás, a luta dos trabalhadores 
nunca termina. A gente vence uma bata-
lha e logo começa outra. A busca por 
maiores salários e melhores condições 
de vida para nós e nossas famílias é 
permanente. 

Isso todos nós devemos levar em 
conta. E devemos nos lembrar que, 
agora, está começando a batalha pela 
Campanha Salarial 2016. Devido à crise 
que o mundo inteiro atravessa (até os 
gigantes Estados Unidos, Europa e 
China estão sofrendo suas consequên-
cias) a Campanha Salarial não vai ser 

fácil.
Para vencê-la vamos precisar – 

mais do que nunca – de união em torno 
do Sindicato e de firmeza para não per-
mitir retrocessos em nossa marcha. 
Lembrem-se disso, companheiras e 
companheiros e – VAMOS EM FRENTE!

Um abraço do

Joaquim Graciano da Silva, Buda

Presidente do Sindicato

Vice-Presidente  
estadual da NCST

“A luta continua”
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Depois de uma 
eleição exem-
plar — onde 
a categoria 

mostrou-se consciente 
e muito séria, discu-
tindo as propostas e 
não aceitando pro-
vocações baratas, a 
chapa que venceu o 
pleito tomou posse 
oficial nos dias 30 
de dezembro e 7 de 
janeiro. No dia 30, os 
novos diretores assu-
miram o mandato e 
fizeram sua primeira 
reunião, no Salão Mul-
tiuso da Sede Social. 

Nesse dia o presi-
dente Buda fez ques-
tão de repetir a todos, 
especialmente aos 
que tomavam posse 
pela primeira vez: “não 
estamos aqui para nos 
servir e sim para servir 
à categoria rodoviá-
ria. Cada um de nós 
se dispôs a dar seu 

tempo e se esforçar 
para melhorar os salá-
rios e as condições de 
vida da Família Rodo-
viária de Nova Iguaçu 
e Região”.

No dia 7 de janeiro 
houve a Solenidade 
oficial, onde os novos 
diretores e os diretores 
reeleitos receberam 
suas carteiras e ouvi-
ram palavras de incen-
tivo e de apoio. Nessa 
solenidade estiveram 
presentes, nos presti-
giando, o companheiro 
Omar José Gomes, 
fundador de nosso 
Sindicato e atual presi-
dente da CNTTT-Con-
federação Nacional 
dos Trabalhadores em 
Transportes Terrestres 
e o companheiro Antô-
nio de Freitas Tristão, 
o “Indio”, presidente 
da nossa FITTR-Fede-
ração Interestadual 
dos Trabalhadores em 

Nova Diretoria toma posse e faz sua primeira reunião

O presidente Buda e o companheiro Omar, funda-
dor do nosso Sindicato e atual presidente da CNTTT, 
órgão nacional dos rodoviários brasileiros.

O presidente Buda, em seu discurso de posse, reafir-
mou os compromissos assumidos e destacou a serie-
dade com que o Sindicato trata todos os assuntos da 
Família Rodoviária. 

 A vice-prefeita, Dra. Dani Nicolasina, representando 
o prefeito Nelson Bornier e os companheiros Buda e 
Omar.

O companheiro Omar falou, emocionado, de sua vida 
sindical e de sua satisfação ao ver o Sindicato que 
ajudou a fundar em tão boas mãos. Na foto, ainda, a 
vice-prefeita Dra. Dani e o consultor sindical Francisco 
Antunes de Oliveira Filho.

MUITO A COMEMORAR! MUITO A FAZER!
10 Anos

- RJ
Os presidentes Sacramento, Mariano e Buda, dos rodo-
viários do Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Nova 
Iguaçu.

Diretores do nosso Sindicato participaram do Seminário de 
Comemoração aos 10 anos da NCST/RJ. 
MUITAS “VIÚVAS” PARA TIRAR...

A Mesa, composta por Autoridades e convidados de honra, que presidiu a Solenidade de Posse da Diretoria do Sindicato 
para o quinquênio 2016/2020. No momento da foto ouvia-se e cantava-se o Hino Nacional Brasileiro e o Hino do Rodoviário.

Senhor Jesus Cristo, queremos agradecer por tudo o que recebemos. 

Saúde, Trabalho, Família, Amigos e Companheiros.

Queremos agradecer pela nossa convivência e queremos pedir forças 

para trabalhar e alcançar as metas a que nos propusemos.

Agradecemos pela força e pela fé que nos tem permitido ultrapassar 

barreiras e dificuldades, na busca permanente pela Justiça Social.

E, finalmente, pedimos pela Família Rodoviária de Nova Iguaçu e 

Região. Que ela seja contemplada com a conquista de seus objetivos e 

reivindicações.
Amém.

O RAÇÃO DA POSSE



Páginao rodoviário em marcha 5

Em 2015, a Nova Central Sin-
dical de Trabalhadores do Rio de 
Janeiro completou 10 anos de ativi-
dades, ao lado de 12 milhões de tra-
balhadores e mais de mil entidades 

sindicais em todo Brasil. 
Um grande Seminário foi reali-

zado no final do ano para comemorar 
a data. Estiveram presentes inúme-
ros dirigentes sindicais, como o pre-

sidente nacional da NCST, José Cali-
xto Ramos; o presidente da CNTTT, 
Omar José Gomes; representantes 
de outras centrais sindicais e da 
OAB/RJ.

Transportes Rodoviá-
rios.

Também estive-
ram conosco a vice- 
p r e f e i t a  d e  N o v a 
Iguaçu, Dra. Dani Nico-
lasina, representando 
o prefeito Nelson Bor-
nier; o Vereador Car-
los Roberto Ferreira, 
o “Ferreirinha”, ex-ro-
doviário e ex-diretor do 
Sindicato; o Dr. Antô-
nio Sérgio Damas-
ceno, presidente do 
CETRAN; o Dr. Edélcio 
Tirado Ludovice, dire-
tor do SEST/SENAT; 
a Dra. Sílvia Maria 
Lantimant, diretora da 
Granfino; o sr. Jorge 
Murilo Correa, supe-
rintendente da Transô-
nibus, representando o 
Dr. Narciso Gonçalves, 
presidente da entidade 
patronal. 

Ti vemos  a inda 
o prazer de receber 

os companheiros diri-
gentes rodoviários Ma- 
riano e Waldeck, de 
Duque de Caxias; Mar-
celo e Maguinho, de 
Angra dos Reis; e José 
Carlos Sacramento e 
Bustamante, do Rio de 
Janeiro. Sacramento 
representava ainda o 
companheiro Sebas-
tião José, presidente 
da Nova Central do 
Rio de Janeiro.

Na Mesa que 
coordenou a cerimô-
nia, tivemos ainda as 
presenças queridas da 
companheira Solange 
de Miranda e do Dr 
Joaquim Cerca, funcio-
nários mais antigos da 
entidade, que repre-
sentavam seus com-
panheiros de traba-
lho. E o companheiro 
Francisco Antunes, o 
Chicão, que presidiu o 
processo eleitoral em 
nossa entidade.

Nova Diretoria toma posse e faz sua primeira reunião

Uma das diretoras reeleitas, a companheira Regina, 
assina o Livro de posse. Regina, além de ser Repre-
sentante junto à Federação, é uma das coordenado-
ras do Departamento Feminino do Sindicato.

No dia da posse 
oficial, 3 de 

janeiro/2016, 
os diretores se 

reuniram na Sede 
Social para assinar 

o Livro de Posse 
e para fazer a 

primeira reunião 
da Diretoria. Fala-

ram o presidente 
Buda e o assessor 

jurídico do Sindi-
cato, Dr. Gustavo 

Palladino.

JOSÉ MARCOS DA SILVA DIAS, mais conhecido 
como “Faustão”, é outro diretor que nunca havia se 
candidato antes. Tomou posse como 1º Vice-Presi-
dente.

Um dos novos diretores, Ricardo da Silva, “cheio de 
gás”, para a missão que acabava de assumir. Em 
segundo plano, os diretores Guilherme e Winston.

O presidente Joaquim Graciano da Silva, o “Buda”, 
assume seu segundo mandato como presidente do 
Sindicato, comprometendo-se a manter o crescimento 
do patrimônio físico e de conquistas da entidade.

MUITO A COMEMORAR! MUITO A FAZER!

Da mesma forma que os traba-
lhadores se unem em um sindicato, 
os sindicatos também se unem às 
entidades superiores, como as cen-
trais, as federações e confedera-
ções. 

O presidente Buda, que também 
é vice-presidente estadual da NCST/
RJ, juntamente com os diretores 
Monteiro, Fabão e Ricardo, partici-
param do Seminário comemorativo, 
levando o abraço dos rodoviários 

de Nova Iguaçu e Região à NCST/
RJ e a todas entidades lá presentes. 
Nosso Sindicato se orgulha de fazer 
parte dessa história, construída atra-
vés de muita luta, dedicação e com-
promisso com o trabalhador!

NOVA IGUAÇU, PRESENTE

Diretores do nosso Sindicato participaram do Seminário de 
Comemoração aos 10 anos da NCST/RJ. 
MUITAS “VIÚVAS” PARA TIRAR...

A Mesa, composta por Autoridades e convidados de honra, que presidiu a Solenidade de Posse da Diretoria do Sindicato 
para o quinquênio 2016/2020. No momento da foto ouvia-se e cantava-se o Hino Nacional Brasileiro e o Hino do Rodoviário.
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Co m  c e r t e -
za, depois 
de todo o 
“ b a r u l h o ” 

que fizemos em no-
vembro, alertando 
os rodoviários sobre 
os  cu idados  com 
sua Saúde, todos 
hoje estão bem mais 
cientes de que com a 
saúde não se brinca. 

F o r a m  q u a t r o 
dias de evento e um 
mês inteiro de cam-
panha, divulgando in- 
formações e mobili-
zando. Fizemos isso 
nos diversos depar-
tamentos do Sindi-
cato, nas rodoviárias 
de Nova Iguaçu e 

Novembro
A campanha No- 

vembro Azul foi, sem 
dúvida, um tremendo 
sucesso! Foram exa-
tos 1.348 rodoviá-
rios atendidos dire-
tamente e mais de 
7.000 atendidos indi-
retamente, através 
de consulta médica, 
atendimento odonto-
lógico e medição de 
glicose e pressão.

A Família Rodo-

interessado.
Fizemos tam-

bém medições de 
Glicose e Pressão, 
além da aplicação 
de Flúor e Limpeza 
Dental no trailer 
da  Be lo  Odonto . 
Todos os que parti-
ciparam do evento, 
receberam brindes 
e lembranças em 
kit’s montados pela 
equipe do Sindicato. 
Foram distribuídos, 
além das camisetas 
especia is ,  cente-
nas de aparelhos e 
cremes de barbear, 
além de toalhas indi-
viduais. 

Os diretores, pre- 
sentes em todos os 
dias de evento, con-
versaram com os 
rodoviários e dis-
tribuíram cerca de 
7.000 folhetos, aler-
tando sobre os peri-
gos do câncer da 
próstata e a impor-

tância de se preca-
ver. Distribuíram tam- 
bém 7.500 exempla-
res da última edição 
de nosso jornal “O 
RODOVIÁRIO em 
Marcha”.

O presidente Bu- 
da faz questão de 
agradecer a todos 
que contr ibuí ram 
com o evento, desde 
os funcionár ios e 
funcionárias do Sin-
dicato, até os geren-
tes das rodoviárias 

(que permitiram nos- 
so acesso), aos ope-

Nilópolis, na Central 
do Brasil e fecha-
mos o último dia em 
nossa Sede Social, 
f a l a n d o  p a r a  o s 
aposentados que lá 
estavam para rece-
berem suas  Ces- 
tas Básicas. 

Todos os inte-
ressados receberam 
informações sobre o 
câncer de próstata 
e como detectá-lo a 
tempo. Nosso uro-
logista, Dr. Milton, 
prestou informações 
e colocou-se à dis-
posição, no Departa-
mento Médico, para 
atender mais reser-
vadamente qualquer 

radores (motor is-
tas e locutores) do 
nosso caminhão de 
som. “Todos vocês 
foram importantes pa- 
ra que o Sindicato 
projetasse, mais uma 
vez, sua imagem 
para a categoria e 
para as cidades. Uma 
imagem de serie-
dade, organização 
e preocupação com 
a saúde de cada 
um dos membros de 
nossa Família Rodo-
viária”.

O Dr. Milton, dá os parabéns à companheira Janaína, 
coordenadora-geral de nossa Campanha Novembro 
Azul. Segundo ele e todos os que ouvimos, “a campa-
nha do Sindicato foi histórica!”

A companheira Mônica, aplicando um dos testes de 
glicemia.

A equipe da Secretaria Geral do Sindicato, um dos pon-
tos fortes da campanha. Da esquerda para a direita, 
Sônia, Bianca, Luciana e a diretora Delma. Logo atrás 
os diretores Monteiro e Fabão.

Importante registrar a união e a colaboração de todos. 
Diretores e funcionários do Sindicato trabalharam lado 
a lado (como sempre, aliás), para o sucesso do “nosso” 
NOVEMBRO AZUL.

O consultório 
móvel da Belo 
Odonto - nossa 
parceira - tam-
bém foi usado. 
Muitos rodo-
viários foram 
atendidos pela 
Dra. Andréia.

viária de Nova I- 
guaçu e região pôde 
ver de perto como o 
Sindicato se preocu- 
pa com a sua saúde. 
O envolvimento foi 
de todos, desde o 
presidente Buda até 
os funcionários, pas-
sando pelos direto-
res e pelos ativistas 
que nos ajudam no 
dia-a-dia.

Fazemos ques-

tão de deixar explí-
cito nosso sincero 
agradecimento a to- 
dos que nos aju-
daram a realizar o 
“Novembro Azul”. Fo- 
ram 4 dias de even-
tos (26, 27, 28 e 
30 de novembro) 
e muita dedicação 
para realizar um tra- 
balho focado na saú- 
de do trabalhador 
que representamos.

O presidente 
Buda; o aposen-

tado Lunilton Car-
los; a 1ª Secre-

tária Delma, o 
Dr. Milton, nosso 

urologista; e o 
diretor Guilherme, 

no evento da 
Sede Social.

A camiseta do 
NOVEMBRO AZUL 
do Sindicato foi um 

sucesso à parte. Cria-
ção do designer Jairo 

Ribeiro, da equipe 
de Comunicação do 

Sindicato. A camiseta 
foi disputadíssima e 
foi usada com orgu-

lho pela equipe e por 
rodoviários.

O mês azul!
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A partir de a- 
gora, a Família Ro-
doviária Sindicaliza-
da está muito mais 
amparada pelo Sin-
dicato. 

C o n s e g u i mos 
implantar mais um 
serviço em favor da 

Centro Ortopédico  
Guilhermino Quarterolli Fernandes

categoria - a Clí-
nica Ortopédica dos 
Rodoviários! É o 
dinheiro do rodoviá-
rio voltando para ele 
em forma de benefí-
cio!

A Família Rodo- 
viária e autoridades  

inauguraram, jun- 
tos, a nova conquista 
dos rodoviár ios e 
rodoviárias de Nova 
Iguaçu e Região.

O  m o m e n t o 
mais marcante foi o 
descerramento da 
placa comemorativa, 

que deu o nome ao 
espaço que se inau-
gurava: Centro Orto-
pédico Guilhermino 
Quarterolli Fernan-
des. Todos foram 
unânimes em reco-
nhecer que a home-
nagem foi mais que 
merecida. Como dis- 
se o presidente Bu- 
da, foi um simples 
reconhecimento aos 
inúmeros e bons 
serviços prestados 
à entidade e à cate-
goria pelo compa-
nheiro e diretor Gui-
lherme.

Nosso muito o- 
brigado a todos que 
compareceram e, é 
claro, aos que tor-
ceram e confiaram 
no compromisso as-
sumido pela atual 
Diretoria do Sindi-
cato. Nosso Sindi-
cato é assim: feito 
de lutas, conquistas 
e vitórias!

O presidente Buda e o diretor Guilhermino (que até o momento não sabia que seu 
nome estava na placa), descerrando a placa comemorativa da inauguração. Ao lado 
o vereador Gilson Cunha e o diretor do Centran, Dr. Sérgio Damasceno.

Todos queriam tirar uma foto com o patrono do Centro, 
companheiro Guilherme. Uma das que conseguiram foi 
a diretora Delma.

Da esquerda para a direita – Guilherme e Buda (Dire-
toria), Dr. Joaquim Cerca e Solange (funcionários mais 
antigos do Sindicato), Dr. Damasceno, do Centran; e 
Paulo Renato, o popular “Vovô”, responsável pela obra 
de adaptação do imóvel para o funcionamento do Cen-
tro Ortopédico.

O companheiro Cunha; o Dr. Damasceno, presidente 
do CENTRAN; o diretor Winston das Neves; o presi-
dente Buda; o vereador Gilson Coutinho e o diretor 
Guilherme, patrono do Centro Ortopédico. 

O ato de inauguração aconteceu na Sala de Espera do 
Centro, que ficou pequena para tanta gente. Os convi-
dados se espalharam pelo Centro, conferindo todas as 
belíssimas instalações.

A funcionária Cida, do RH; o diretor Winston; a amiga 
Mariane e Cris, secretária do presidente Buda. 

Algumas opiniões sobre o Centro Ortopédico

É de vital importância essa conquista 
dos Rodoviários de Nova Iguaçu. 
Vocês têm um Centro Ortopédico 
completo! Poucos sindicatos têm 

toda essa estrutura. O trabalho do presi-
dente Buda o fez chegar aonde chegou. Ele 
não fica só nas palavras. Muitos prometem 
e não fazem. Ele faz. 

A Família Rodoviária deve se sen-
tir dona desse Centro e ter orgulho dele! 
Espero que a Família Rodoviária reconheça 
o trabalho desta diretoria e dê forças para 
que ele continue. 

Dr. Sérgio 
Damasceno

Presidente do CENTRAN/RJ

Essa iniciativa do Sindicato é de 
extrema importância, conside-
rando as deficiências que a gente 
tem, principalmente na área da 

ortopedia. 
O Centro Ortopédico Guilhermino 

Quarterolli Fernandes, do Sindicato dos 
Rodoviários, vai preencher um déficit  que 
atrapalha a qualidade de vida, principal-
mente de nossos profissionais. Tendo um 
tratamento melhor terá um melhor retorno 
à atividade de trabalho. Acho que é uma 
grande conquista. 

Dra. Rosa Emília  
da Conceição

Psicóloga da Transônibus.

Uma iniciativa ousada do presi-
dente Buda. O Centro Ortopé-
dico é bom para a Família Rodo-
viária e até mesmo para a cidade 

porque vai ajudar a desobstruir o atendi-
mento ortopédico nas clínicas públicas. 

Eu, como vereador, posso dizer que 
a Prefeitura faz seu “dever de casa”, mas 
esse Centro vai ajudar o esforço público, 
não só em Nova Iguaçu, mas em toda a 
região. 

Parabéns a todos vocês!  

Gilson 
Cunha

Vereador em Nova Iguaçu.
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NOSSAS LUTAS – 49

O Exame Toxicológico 
Se você não denunciar o 

descumprimento de seus 
direitos (para o Sindicato 

tomar providências), quem 
vai denunciar?

Foi assediado(a), no 
trabalho ou fora dele? 

Existem o as-
sédio sexual 
e o assédio 

moral. O sexual a- 
contece mais com 
as mulheres e o 
moral atinge a to-
dos, indiscrimina-
damente.

Podem ser pa- 
rentes, podem ser 
chefes, podem ser 
simples colegas.

O que fazer 

nessa hora? 
Calar a bo- 

ca e esperar pas-
sar? 

Nunca! Mas 
aí você (que foi 
assediado ou as-
sediada) pensa: 
“eu não tenho pro-
vas, vai ser minha 
palavra contra a 
do meu chefe ou a 
do meu marido ou 
de minha mulher. 

Quem vai acreditar 
em mim?”

Resposta? 
– O Sindicato. 

O Sindicato vai 
acreditar em você 
e, juntos, você e 
nossos advoga-
dos, irão em busca 
das provas neces-
sárias. Os advoga-
dos sabem como 
fazer isso. 

No caso das 
c o m p a n h e i r a s 
mulheres, se prefe-
rirem, podem pro- 
curar nosso Depar-
tamento Feminino 
e receberão toda a 
orientação e apoio 
necessário para 
apresentar queixa 
policial, se for o 
caso. 

Em dezembro 
perdemos o compa-
nheiro Walter Rodri-
gues Belmudes. Dei-
xou uma saudade 
grande entre seus a- 
migos e colegas ro-
doviários. Mas, quem 
era o Walter? – Um 
rodoviário de bom 
caráter, bem humo-
rado, muito preocu-
pado com a cate-
goria, à qual serviu 
durante 20 anos – de 
1.972 a 1.992. 

Um abraço,  
companheiro Walter

Em entrevista ao 
nosso jornal, em Abril 
de 2010, ele nos con-
tou que trabalhou nas 
empresas Tinguá, Eva- 
nil, Rápido Brasileiro 
e outras. No Sindicato 
foi Diretor-Social, Dire-
tor-Procurador, Secre-
tário Geral na gestão 
do presidente Deyl e 
Vice-Presidente em 
um dos mandatos do 
companheiro Monta-
nha. Aí foi pra casa 
descansar e curtir a 

família. 
Fez uma grande 

viagem sindical que 
durou 68 dias e foi 
pa t roc inada  pe la 
O I T- O r g a n i z a ç ã o 
Internacional do Tra-
balho. Saiu de Nova 
Iguaçu para Brasília, 
indo para o Canadá, 
depois México e 
depois Estados Uni-
dos, voltando ao Rio, 
em seguida.

Em sua entre-
vista, deixou um 
recado: 

O companheiro Walter Rodrigues Belmudes, quando 
veio ao Sindicato para rever os amigos, em abril/2010. 

“A todos os moços 
e moças rodoviá-
rios: sejam associa-
dos ao Sindicato. É 
muito importante pa- 
ra todo o trabalha-
dor ter uma casa 
de luta forte e inde-
pendente. Todos de- 
vem se associar e 
frequentar a casa, 
participando de to-
das as atividades 
que puderem”.


