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O p r e s i -
d e n t e 
B u d a , 
diretores 

e assessores do Sin-
dicato já começaram 
a trabalhar na Cam-
panha Salarial 2014. 
Várias alternativas 
estão em estudo e, 
no dia 24/04, deve-
mos participar de 
Seminário no DIE-
ESE (Departamento 
Intersindical de Es- 
tatísticas e Estudos 
Socioeconômicos) 
sobre “Desafios e 
Perspectivas das 
Negociações em 
2014”. Tudo o que 
está sendo estu-
dado será levado à 

Assembleia Geral 
para deliberação 
dos companheiros e 
companheiras, afir-
mou o companheiro 
Buda. 

A grande sur-
presa que estamos 
tendo é o interesse 
das empresas em 
antecipar a data-
-base! As empre-
sas sempre quise-
ram mudar a data, 
mas estão voltando 
atrás. Perceberam 
que a nova data-
-base coincide com 
a Copa do Mundo... 
Ou seja, a altera-
ção da data-base foi 
uma decisão corre-
tíssima das assem-

bleias e das direto-
rias dos sindicatos 
rodoviários! 

A pressão vai 
ser grande e uma 
importante vitória 
se anuncia! Preci-
samos agora é fazer 
nosso “dever de 
casa”, ou seja, NOS 
UNIR, NO SINDI-
CATO, REIVINDI-
CAR COM FORÇA 
E LUTAR JUNTOS 
ATÉ A VITÓRIA. E o 
que será essa vitó-
ria? – Veja o comen-
tário do presidente 
Buda em sua PALA-
VRA (página 3) e a 
reportagem sobre a 
Campanha Salarial 
(página 7).

SIMULADOR 
Para atender 

à nova legislação 
das autoescolas, 
j á  c o m p r a m o s 
o SIMULADOR 
para nossa Auto-
escola Presidente 
Deyl. A rigor, como 
conta o presidente 
Buda, não era 
necessário: “pode-
ríamos fazer con-

vênio com alguma 
outra Auto Escola. 
Mas, pensando 
bem, preferi que 
nossa autoescola 
fosse completa, 
i n d e p e n d e n t e 
e tivesse o pró-
prio Simulador. O 
equipamento já 
deve estar che-
gando”. 

Em busca da UNIDADE!
Campanha Salarial 2014
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Recebemos, para um café da manhã, o 
coronel Francisco D’Ambrósio, ex-comandante 
do 20º Batalhão e candidato a deputado esta-
dual. O coronel D’Ambrósio falou sobre suas 
propostas e ideias.

“NOVA FASE” de 
nosso jornal completa 

50 edições

Palavra do Presidente 
UNIDADE É  

FUNDAMENTAL!
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Psicólogo

Palestra pelo  
Dia Internacional  

da Mulher
O cel. D’Ambrósio com o presidente Buda, 
o diretor Assis e Rodney, membro de sua 
equipe. 
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3102-5757Atenção amigo Rodoviário, faça seu 
óculos aqui com desconto em folha

Rua Antônio Rabelo Guimarães, 314 - Centro 
Nova Iguaçu - Sindicato dos Rodoviários

Nova fase de nosso jornal 
completa 50 edições

Não é fácil – nem 
barato – fazer um jor-
nal sindical periódico 
e com qualidade. Mas 
o presidente Buda e 
sua Diretoria, desde 
que assumiram, fa- 
zem esse esforço 
porque acreditam que 
o Sindicato deve ser 
transparente e que a 
categoria precisa – 
e merece – ser bem 
informada sobre tudo 
o que acontece na 
entidade. 

A nova fase do 
jornal começou em 
Dezembro de 2007, 
ainda na presidên-
cia do companheiro 
Montanha. Sob sua 
direção foram publi-
cadas três edições 
do jornal. Logo após 
seu falecimento, o 
companheiro Buda 
determinou a publi-
cação de uma edição 
especial, onde foi 
publicada a “Palavra 
do Montanha”, que 
tinha sido escrita em 
seus últimos dias 
de vida. E, falando 
à categoria pela pri-

meira vez, garantiu a 
continuidade do jor-
nal com o slogan que 
marca sua adminis-
tração até hoje: UM 
NOVO TEMPO. 

O jornal, que 
tinha 4 páginas, 
dobrou de tamanho 
(8 páginas) devido 
ao grande volume de 
notícias que a Admi-
nistração UM NOVO 
TEMPO, do presi-
dente Buda, gerava. 
Para fazer frente ao 

aumento da despesa, 
o jornal passou a ser 
impresso em “papel 
jornal”, como conti-
nua até hoje.

É  i m p o r t a n t e 
registrar a 50ª edição 
de “O RODOVIÁRIO 
em marcha”. Como 
todos já se acostuma-
ram com o jornal, é 
bom lembrar – de vez 
em quando – de que 
se trata de um ser-
viço prestado à cate-
goria (que fica bem 

informada), e de uma 
maneira de mostrar 
a transparência da 
atual diretoria (ao 
mostrar tudo o que 
acontece no dia-a-dia 
da entidade).

O jornalista 
Marco Antô-

nio edita o 
jornal desde 

2005 com 
o apoio da 
Assistente 
de Comu-

nicação 
Janaína

Longa vida a



PALAVRA DO PRESIDENTE

NA CAMPANHA SALARIAL,
UNIDADE É FUNDAMENTAL!

Companheiras e com-
panheiros:

Mais importante que 
 tudo é a Campanha Sala-
rial que está chegando. 
Quero lembrar a todos 
e a todas que a UNI-
DADE DOS RODOVIÁ- 
RIOS É FUNDAMENTAL 
para a vitória! 

É preciso que todos par-
ticipem da Campanha. É 
preciso que todos se infor-
mem e que todos saibam o 
que acontece no dia-a-dia 

da Campanha. A isso se 
chama CONSCIENTIZA-
ÇÃO.

E é preciso que todos 
estejam MOBILIZADOS, 
ou seja, prontos a atender 
ao CHAMADO do Sindicato 
para assembleias, passea-
tas, manifestações, etc. 

E mais: é preciso não 
dar ouvidos a DIVISIONIS-
TAS e POLITIQUEIROS que 
só querem nos desunir para 
atender seus interesses par-
ticulares e partidários!

Quando não se 
tem responsabilidade 
com a condução do 
Sindicato, é fácil ser 
“estilingue”, ou seja, 
é fácil jogar pedras... 

Por isso faço um 
alerta a todos: dizer 
que tem que fazer 
isso ou aquilo, dessa 
ou daquela maneira, 

É fácil ser 
estilingue... 
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é fácil. Difícil é assu-
mir a responsabili-
dade! Difícil é pagar 
as contas! Difícil é 
responsabi l izar-se 
juridicamente! Difícil 
é administrar hones-
tamente no interesse 
da maioria!  

Acusações gra-
tuitas também são 

fáceis. É só mentir 
e pronto. Mas tem 
uma consequência: 
o Sindicato (que não 
tem nada a escon-
der) pode ir à Jus-
tiça (como já está 
fazendo) e proces-
sar os faladores por 
“injúria, difamação e 
calúnia”.  

Recursos mal 
utilizados?

Dizem que os 
recursos do Sindicato 
são mal utilizados. Por 
que não questionaram 
isso no local correto, 
ou seja, na Assem-
bleia de Prestação 
de Contas e Previsão 
Orçamentária? 

Dizem que pes-
soas são impedidas 

de se filiarem ao Sin-
dicato. Os únicos nes- 
sa situação são os 
que estão sendo pro-
cessados por dene-
grirem a imagem 
da entidade ou dos 
diretores! Pelo Esta-
tuto, quem denigre a 
imagem da entidade 
ou de algum dire-

tor pode ser excluí- 
do pela Diretoria Exe-
cutiva!

Um abraço do
Joaquim Graciano 

da Silva
Presidente do 

STTRNI e Região 
Vice-presidente 

estadual da NCST

VIVA A UNIÃO DOS 
RODOVIÁRIOS DE NOVA 

IGUAÇU E REGIÃO!
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O
 q

ue
 va

i pelo Sindicato

A companheira 
Luiza, que nos deu 
o depoimento para a 
Palavra da Rodoviá-
ria da edição anterior 
do jornal (número 49), 
perguntou se o Sin-
dicato não teria con-
dição de ter um psi-
cólogo ou psicóloga 
para atender à cate-
goria. Segundo ela, 
são muitos os casos 
em que rodoviários e 
rodoviárias precisam 
desse atendimento 
especializado, devido 
ao estresse da profis-
são e até a agressões 
sofridas no dia-a-dia. 

Pois aí está, 
Luiza, a resposta à 

rodoviariosni

A distribuição do jor-
nal continua exigindo mais 
esforços dos companhei-
ros diretores do Sindicato. 
E os rodoviários já estão 
telefonando quando o jor-
nal demora a aparecer... E 

tá certo! Quem não recebe 
regularmente o jornal, deve 
ligar para o Sindicato e falar 
com o presidente Buda, 
ou com os companhei -
ros Bezerra, Monteiro ou 
Fabão. É importante saber 

onde o jornal não está che-
gando, para que possamos 
aperfeiçoar a distribuição. 
Vamos ver algumas fotos 
da úl t ima distr ibuição. 
Participaram os diretores 
Bezerra, Monteiro e Fabão.

 Ponto de rendição da Vera Cruz em Belford Roxo. Ponto de rendição na Central.

Ponto de rendição da Nilopolitana, em Austin  Retorno dos carros da Tinguá, na Praça do Batuta.

REFORMAS
As obras não param, no Sind icato. Aproveitando o feriado do Carnaval, 

o presidente Buda autorizou reformas que se faziam necessárias tanto no 
Departamento Médico como no Depar tamento  Jurídico da entidade. E, como 
é de seu feitio, compareceu pessoalmente para ver se estava tudo correndo bem.

Os diretores Winston e 
Samuel Pacífico coor-
denam os trabalhos da 
reforma feita durante o 
feriado de carnaval.

O presidente Buda fez 
questão de conferir se 
o “nivelamento” estava 

perfeito...

Horários  
dos Médicos 
e Dentistas

Confira no site do Sindicato, sem-
pre que precisar, os nomes e horários 
dos médicos e dentistas que atendem 
à Família Rodoviária Sindicalizada.

www.

.org.br

sugestão que você 
fez ao companheiro 
Buda. O Dr. Rodolfo, 
psicólogo, atende 
no Sindicato, todos 
os sábados, de 8 às 
13 horas. Sempre 
que algum rodoviá- 
rio, ou rodoviária, 
faz alguma sugestão 
séria e possível de 
ser atendida, o presi-
dente Buda faz ques-
tão de atender. “É 
simplesmente nossa 
obrigação”, resume 
e le.  E completa: 
“agradeço à compa-
nheira Luiza ter cha-
mado minha atenção 
para essa necessi-
dade”.

Psicólogo à 
disposição

O Dr. Rodolfo Teles atende o companheiro Gilberto da 
Silva, motorista da Evanil.
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O
 q

ue
 va

i pelo Sindicato

Para atender à 
exigência do Código 
Nacional de Trân-
sito, a Autoescola 
Presidente Deyl, do 
nosso Sindicato, já 
adquiriu o simulador 
para que os alunos 
tenham o melhor 
treinamento possí-
vel. 

Segundo o pre-
sidente Buda, “a 
compra desse equi-
pamento até não era 
obrigatória. Podería-
mos proporcionar o 

Mais uma 
a ç ã o 
social em 
benefício 

de um companheiro 
rodoviár io .  Desta 
vez o beneficiado foi 
o companheiro Sid-
ney, mais conhecido 
como “Macarrão”, da 
empresa Linave. Ele 
ganhou uma cadeira 
de rodas. Na foto, ele 
está ao lado do pre-
sidente Buda e dos 
companheiros Assis, 
Bezerra, Cunha e 
Faustão.

Tivemos o pra-
zer de receber 
o Coronel Fran-
cisco D’Ambrósio 

para um café da manhã, na 
Sede do Sindicato. O coro-
nel D’Ambrósio foi Coman-
dante do 20º Batalhão, aqui 
em Nova Iguaçu e sempre 
tratou dignamente a Famí-

O Dr. Eliseu, nosso médico do Trabalho; o cel. D’Ambrósio; o presidente 
da Federação, companheiro Índio e o nosso presidente, companheiro 
Buda.

lia Rodoviária. Agora é can-
didato a deputado estadual 
pelo PSDC e veio colocar 
seu nome à disposição da 
categoria. Estavam presen-
tes o coronel Marcos Aurélio, 
seu coordenador de campa-
nha, sua secretária Natália 
Cristina e outros membros da 
equipe.  

O presidente Buda 
ao receber o coronel 
D’Ambrósio fez questão de 
registrar que o Sindicato é 
apartidário, já que repre-
senta todos os rodoviários, 
de todos os partidos, mas 
que sempre recebe, com 
prazer, candidatos a cargos 
públicos que queiram con-
versar com a entidade e que 
se disponham a discutir e 
apoiar as reivindicações da 
categoria.

O coronel D’Ambrósio 
declarou-se até emocionado 
com a recepção, ao ver tan-
tos amigos e velhos compa-
nheiros, conhecidos desde 
1975. Disse que sua princi-
pal motivação para candida-
tar-se é a insegurança que 
percebe entre a comunidade 
da Baixada e que suas por-
tas sempre estarão “escan-
caradas” para o Sindicato e 
a Família Rodoviária.

Nossos diretores 
Guilherme e Buda, 
a funcionária 
Lourdes e o cel. 
D’Ambrósio.

O diretor Wins-
ton, o Dr. Eli-

seu e o coronel 
D’Ambrósio.

A equipe do Sindi-
cato que participou 
do café da manhã, 
com o Dr. Elizeu, 
os diretores Assis e 
Delma e o presidente 
Buda.

SIMULADORSIMULADOR
treinamento em con-
vênio com alguma 
outra autoescola. 
Mas preferi garantir 
a independência de 
nossa Autoescola. A 
Família Rodoviária, 
como eu já disse e 
repeti, merece “do 
bom e do melhor”... 
O Simulador chega 
em pouco tempo e 
estará à disposição 
de todos. Até para 
fazer convênios com 
outras autoescolas, 
se sobrar tempo...”

CADEIRA 
DE RODAS

Ações sociais 
como essa ou como a 
distribuição de cestas 
básicas para os apo-
sentados mais caren-
tes, não são obrigação 
de qualquer Sindi-
cato. Mas quando 
uma entidade é bem 
administrada e seus 
recursos são geridos 
honestamente, sem-
pre é possível aju-
dar esse ou aquele 
companheiro(a) mais 
necessitado. Bola prá 
frente, companheiro 
Macarrão!

Doação de cadeira de roda para associado Sidney, 
conhecido como Macarrão
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Prob lemas como 
esse acontecem quase 
que diariamente no Sin-
dicato e nossa diretoria 
tem resolvido todos eles, 
a contento. Foi o que 
aconteceu, mais uma vez, 
contrariando os que insis-
tem em denegrir o Sindi-
cato, dizendo que nós não 
resolvemos nada... Pois 
bem, resolvemos. Mais 
uma vez. 

Em um trecho 
do Êxodo, o profeta 
fala “diga ao povo 
que marche”. Pois 
nosso “O RODO-
VIÁRIO” continua 
“ m a r c h a n d o ”  e 
informando a cate-
goria e nossa dire-
toria esteve em São 
Paulo, participando 
da 8ª Marcha dos 
Trabalhadores em 
defesa da Pauta 
Trabalhista. 

A Marcha foi 

um sucesso – reu-
niu cerca de 40.000 
trabalhadores de 
todas as catego-
rias, de todos os 
estados brasileiros. 
E os rodoviários de 
Nova Iguaçu esta-
vam lá, com faixas 
e cartazes.

A Pauta Traba-
lhista inclui o fim do 
fator previdenciá- 
rio; jornada de 40 
horas semanais, 
sem redução sala-

rial; continuidade 
da política de valo-
rização do salário 
mín imo ;  po l í t i ca 
de valorização dos 
aposentados; arqui-
vamento do Projeto 
de Lei da terceiri-
zação; correção da 
tabela do Imposto 
de Renda; mais 
investimentos em 
saúde, educação e 
segurança e melho-
ria do transporte 
público.

Os d i re tores 
de nosso Sindicato 
que estiveram na 

Marcha disseram 
que “além de pres-
sionar o Governo 
Federal e o Con-
gresso a negociar 
a pauta dos traba-
lhadores, a Marcha 
serviu para mostrar 
à sociedade a uni-
dade dos traba-
lhadores e nossas 
r e i v i n d i c a ç õ e s ” . 
Mas observaram 
que só a Marcha 
não será suficiente. 
“É preciso que os 
trabalhadores se 
conscientizem e se 
mobilizem mais.”

A piscina é aberta para associados e dependentes. É 
preciso apresentar a carteirinha do Sindicato e estar 
com trajes apropriados.

O
 q

ue
 va

i pelo Sindicato

Ro d o v i á r i o s  d a 
Penha estiveram no 
Sindicato para rela-

tar um problema de horá-
rios na empresa. Segundo 
eles, a empresa estava 
utilizando trabalhadores 
do 2º turno para fazer o 1º 
turno. E o pessoal do 1º, 
mesmo chegando na hora 
marcada, tinha que aguar-
dar até cerca de 10 horas 
para “pegar serviço”. Aí só 
iam “largar” lá pelas 5 ou 6 
horas da tarde. 

Dos 14 companhei-
ros que vieram à entidade, 
montou-se Comissão que 

HORÁRIO 
AMPLIADO 
E “PF” NA 

SEDE SOCIAL

Continua o fun-
cionamento ampliado 
dos serviços na Sede 
Social. Às quartas e 
domingos, a piscina 
é aberta até as 18 
horas. E, aos sába-
dos, até às 17 horas. 
O funcionamento 
começa às 9 horas, 
em todos os três 
dias. 

O pessoal que 
deixa o serviço às 
14 horas pode mar-
car com a família e 
se encontrar na Sede 
Social para aprovei-
tar a piscina até mais 
tarde. E o pessoal 
que “pega” serviço às 
14 horas, pode apro-
veitar a piscina pela 
manhã. Bom, né?

Nesses dias (quartas, sábados e 
domingos) estamos servindo um deli-
cioso PF, muito caprichado. E ainda 
temos frangos assados para quem pre-
ferir.

ALMOÇO

8ª MARCHA

SINDICATO NÃO RESOLVE?

Reunião na Penha, entre rodoviários, inspetores da empresa e 
diretores do Sindicato. Mais um problema resolvido à base do diá-
logo e da negociação sindical.

Como disse o pre-
sidente Buda, é fácil ser 
“estilingue” e fazer acu-
sações ou insinuações 
contra a Diretoria. Difícil é 

convencer os rodoviários 
porque a maioria sabe 
que o Sindicato é atuante, 
negocia e resolve os pro-
blemas... 

PRESIDÊNCIA

Problema 
resolvido

foi à empresa, acompa-
nhando o presidente Buda 
e os diretores Assis e Mon-
teiro. 

Na empresa, em reu-
nião com o inspetor-geral 
Rodolfo e o inspetor-esca-
lante Max, ficou resolvido 
que, doravante a escala e 
os horários seriam respei-
tados, desde que os tra-
balhadores chegassem no 
horário. E que não haveria 
retaliação contra os que 
compareceram ao Sindi-
cato para pedir apoio. Sem 
contar que o pagamento do 
dia seria feito normalmente.
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O s e g r e d o 
e s t á 
n e s t a 
p a l a v r i -

nha mágica: UNI-
DADE! É isso que a 
classe trabalhadora 
busca desde que as 
primeiras campa-
nhas salariais acon-
teceram. Quando 
se consegue a UNI-
DADE, vem a vitória. 
Quando não se con-
segue, vem a derrota 
ou tudo fica como 
estava.

É justamente 
essa UNIDADE que 
precisamos cons-
truir aqui, em Nova 
Iguaçu e nas demais 
cidades que com-
põem nossa base 
territorial! 

Temos o apoio 
d o  c o m p a n h e i r o 
Antônio Tristão, o 
Índio, presidente da 
Federação. Segura-

Campanha Salarial 2014

EM BUSCA DA UNIDADE!
mente temos também 
o apoio da NCST-
-NOVA CENTRAL, à 
qual somos filiados.  
O mais importante, 
no entanto, é a UNI-
DADE DOS RODO-
VIÁRIOS!

O que todos 
querem é a continui-
dade dos aumentos 
reais que nosso Sin-
dicato vem conquis-
tando nos últimos 
anos, um significativo 
AUMENTO REAL 
nos Pisos Sala-
riais, um GRANDE 
aumento real na 
Cesta Básica, dis-
cussão séria sobre o 
fim da dupla função, 
PLR, manutenção 
e/ou melhorias nas 
demais cláusulas da 
Convenção em vigor, 
etc., etc. 

Como o compa-
nheiro Buda já disse 
em sua PALAVRA, à 

página 3 deste jornal, 
“a nova data-base, 1º 
de junho, aprovada 
pela categoria, em 
Assembleia Geral, é 
ESTRATÉGICA”. Só 

depende de nós uti-
lizá-la corretamente, 
unitariamente, sem 
divisionismos, sem 
partidarismos, sem 
interesses pessoais 

ou políticos. 

Portanto, com-
panheiros,  vamos 
nos preparar! Vamos 
rejeitar divisionis-
mos ou pressões dos 

que fazem o jogo 
dos patrões. Vamos 
em busca de nosso 
AUMENTO REAL 
e de uma CESTA 
BÁSICA DIGNA!

• Sem carência para os rodoviários sindicalizados
• Cobre carência de outros planos
• Mais informações com a diretora Roberta Suzano:
- 3371.5642 / 7805.3408 (Nextel)
- Ou pelo fone grátis 0800.022.5642

ABAV ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA À VIDA - Avenida Retiro da Imprensa, 860 - Bairro Piam  - Belford Roxo

Pequena mensalidade e 
você tem asseguradas 
todas as providências 
relativas ao funeral 
do associado(a), côn-
juge e filhos menores.

Federação presente CNTTT presente

O c o m p a -
n h e i r o 
A n t ô n i o 

Tristão, o Índio, 
presidente de nos- 
sa Federação, es- 
teve em nosso Sin-
dicato e reafirmou 
o apoio da Federa-
ção.
“   Sempre defendi 
a Unidade na Luta. 
É o meio infalí-
vel de conquistar 
maiores salá-
rios e melhores 
cond ições  de 
trabalho para os 

O c o m p a -
n h e i r o 
Omar José 

Gomes, presidente 
da CNTTT-Confe-
deração Nacional 
dos Trabalhadores 
em Transportes Ter-
restres, fundador 
e atual vice-presi-

rodoviários.  A ca- 
tegoria rodoviária 
de Nova Iguaçu 

pode contar co- 
migo, como sem-
pre contou!”

dente de nosso Sin-
dicato, também está 
apoiando decidida-
mente nossa Cam-
panha Salarial.

Em conversa 
com nosso jornal, 
ele garantiu que 
está como sempre 
esteve: ao lado dos 

rodoviários de Nova 
Iguaçu na luta por 
maiores salários e 
melhores condições 
de vida e trabalho. 
E mandou uma 
mensagem a todos:

“Convido todos 
os rodoviários de 
Nova Iguaçu a par-
t i c iparem a t iva-
mente da Campa-
nha Salarial, indo 
às Assembleias, se 
informando e cer-
rando fileiras com 
o presidente Buda. 
Só assim chegare-
mos à vitória!”

UNIDADE NA LUTA
Rodoviários de Nova Iguaçu
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NOSSAS LUTAS – 38
“Dei baixa e  

agora quero voltar”
OLHO VIVO

Mulher Rodoviária:
Venha prá cá,  
você também!

Quanto mais mulheres sindicalizadas, mais fortes seremos! 

Ligue para a Secretaria do Sindicato (2767.4973) e veja 
como é fácil virar uma rodoviária sindicalizada!

RODOVIÁRIA SINDICALIZADA É RODOVIÁRIA RESPEITADA!

Companheiras rodoviárias: 
Para integrar cada vez 

mais as mulheres rodoviárias 
às atividades de seu Sindicato, 
nosso Departamento Feminino 
vai promover o I Encontro das 
Mulheres Rodoviárias de Nova 
Iguaçu e Região com o objetivo 
de trocar ideias. Nesse I Encon-
tro vamos falar sobre a saúde 
da mulher. 

Contaremos com a pre-
sença de acadêmicos da Uni-
versidade Estácio de Sá, sob 
a coordenação da professora 
Fátima Cristina Alves de Araújo, 
enfermeira e Mestra em Saúde 
Coletiva.

Estarão presentes 
também: 

l membros da Superinten-
dência de Mulheres de Belford 
Roxo, sob a coordenação da 
companheira Vera Amaral; 

l membros da Coordenção de 
Políticas Públicas para Mulhe-
res de Queimados, sob a coor-
denação da Dra. Eliane Leôn-
cio; 
l companheira Luciane Almei- 
da, diretora do Departamento 
Feminino do Sindicato dos 
Rodoviários de Queimados;
l companheira Delma Fer-
nandes dos Santos, diretora do 
nosso Depto Feminino; 
l companheira Regina Lima 
de Oliveira, diretora de nosso 
Depto. Feminino e organizadora 
do evento. 

Teremos, ainda, estandes 
com exposição de trabalhos 
artesanais feitos com materiais 
reciclados. Quem se interessar 
poderá aprender a reutilizar cai-
xas de leite, garrafas pet, etc.

Participe! Oriente-se e con-
corra ao sorteio de diversos 
brindes!

I ENCONTRO 
DAS MULHERES 
RODOVIÁRIAS

DIA 26/04/2014
9 horas

SEDE SOCIAL
(Bairro PRATA - BELFORD ROXO)

INSCRIÇÕES NA SECRETARIA 
DO SINDICATO

OU PELOS TELEFONES:  
2767-4973 e 2767-4109

QUEM AMA CUIDA E SE CUIDA!


