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O BRASIL ESTÁ
PEGANDO FOGO!
O BRASIL ESTÁ

PEGANDO FOGO!
O nosso País está

literalmente em chamas.
Além de uma politica

ordinária, que visa apenas
os interesses da elite,

ainda temos as queimadas
nas estradas que estão
provocando inúmeros

acidentes, muitos deles
fatais.

Em relação à política nos
resta continuar

protestando, mas quanto
às queimadas podemos

tomar alguns cuidados que
poderão proteger e evitar
danos maiores à vida e a

natureza.

O tempo seco, a falta de
chuva ajuda, mas o que

infelizmente vem
provocando queimadas

nas matas brasileiras é a
irresponsabilidade de
algumas pessoas.  As
principais causas das

queimadas no Brasil estão
relacionadas a casos

simples como a limpeza
mais rápida ou renovação

da pastagem de
determinadas áreas de

agricultores ou até
mesmo outras causas não
controladas, como focos
acidentais de pontas de

cigarro, fuligem
incandescente de veículos
e balões. Os princípios de
queimadas que possuem a

forma mais rápida e
danosa são os provocados
pelas pontas de cigarro, já

que sua condição é em
forma plena de brasa, que
se unindo às condições da
vegetação local e ao clima

podem ser bem mais
danosas e irreversíveis.

Os impactos ambientais
causados pelas queimadas

não se resumem apenas
nos acidentes, mas

também na morte das
plantas, dos animais e

terríveis consequências

para a vida humana
daqueles que residem

próximo a essas áreas. O
grau e quantidade de

elementos tóxicos
presentes nas fumaças,

como o carbono e enxofre,
afetam o organismo
humano no presente

momento e futuramente,
provocando infecções do

sistema respiratório,
vermelhidão e alergia na

pele, irritação dos olhos e
garganta, desordens

cardiovasculares, asma,
conjuntivite, bronquite,
tosse, falta de ar e até

transtornos psicológicos.

Quem se deparar com esta
situação deve tomar
alguns cuidados. O

primeiro deles é evitar,
sempre que possível,

trafegar sob fumaça densa.
Além de acidentes, a

fumaça pode provocar
irritação nos olhos do

condutor e problemas de
respiração, como tosse ou

sufocação,
principalmente nos

motociclistas, que estão
sempre mais expostos.

Quando for inevitável
trafegar nessas

condições, deve-se
diminuir a velocidade

antes de entrar na nuvem
de fumaça e no caso de

automóveis, fechar todos
os vidros. Outra dica é
não parar, se estiver
dentro da cortina de

fumaça é melhor sair do
outro lado. Não se deve
frear bruscamente, pois

os veículos de trás
também estão com pouca

visibilidade.

Além disso tudo, vamos
torcer muito para que a

conscientização aconteça
nas estradas do nosso

País.



PROMOÇÕES – UM PROJETO QUE ESTÁ DANDO CERTO!

O Sindicato investe muito na
cobrança para que as

empresas promovam seus
funcionários. Quando vemos

os nomes publicados no
nosso jornal, não temos a

consciência da real
importância deste fato, mas
quando um companheiro ou

uma companheira são
promovidos, o salário fica

maior, dando mais qualidade
de vida para os mesmos e

seus familiares. O cargo que
ocupavam vai para outro

trabalhador, então, é mais
emprego na categoria. Além

disso, os promovidos
ganham mais uma profissão,

dando possibilidades de
exercerem os novos cargos

também em outras
empresas (em caso de

demissão).
Investir em um projeto de

incentivo às promoções, não
é apenas brigar por um

salário maior, é lutar por
mais possibilidades e contra
o desemprego que hoje faz

parte do grande mal que
assola o País. Parabéns a
todos e todas que estão

fazendo parte destas novas
possibilidades.

NOVAS PROMOÇÕES...

VIAÇÕES GUAIANAZES E CURUÇA...
De Motoristas de Micro para Motoristas do Convencional - Leonice Lopes, Aguinaldo Monteiro,
Aurélio Geraldo Alves de Lima, Josney Vicente Leite, Emerson dos Santos, Josivaldo Pereira da

Silva, Vagner Martins de Freitas, Ednaldo Marçal da Silva, Davi Ferreira Santiago Filho, Fábio Mota
dos Santos, Fábio José de Oliveira, Wilson Franco Pereira, Ademir dos Santos, Renato Haselbaue

Mirandola, Ivon Silva Gomes, Célio Leal do Nascimento, Renan Martins, Marcos Martins de Sales,
Paulo Fernando Alves, Antônio José dos Santos, Mauro Anderson de Oliveira, Clóvis Roberto
Barbosa da Silva, Edson Sirino Martins, Paulo Henrique Vieira, Adailton Aparecido Martins,

Anderson de Oliveira Santos.

SUZANTUR – SANTO ANDRÉ
De Motorista de Micro para Motorista Convencional – Anderson Pereira e Edmilson Conte.
De Manobrista para Motorista de Micro – Ailton Alves Ferreira, Alex Sandro de Souza Paula,

Paulo Marcelo Pereira, Márcio Mendes Vasconcelos, Daniel Felix de Oliveira, Evangelista Evandro
da Silva, José Carlos de Lima e Douglas Galvão.

De Cobrador para Manobrista – Marino Carneiro, Rakson Ribeiro de Paula e Rovilson Garcia.
De Abastecedor para Manobrista – Felipe Siamerink.

De Lavador para Manobrista – Gilberto Nunes.

VIAÇÕES RIACHO GRANDE E TRIÂNGULO
De Motorista de Micro para Motorista Convencional – Tiago Santos Alves, José Pereira Silva,

Ângelo Antônio de C. Graneiro, Jaismar da Silva Queiroga e Antônio Carlos P. da S. Filho.
De Cobrador (a) para Motorista de Micro – Anatalício Santana Lima, Luceni Francisca Pereira, Alex

Sandro Martins e Antônio Bastos de Souza Filho.
De Assistente de Tráfego para Motorista de Micro – Adonias Lopes Filho.

De Manobrista para Motorista de Micro – Paulo Roberto F. da S. Rezende e Carlos André Messias
Correia.

VIAÇÃO SÃO CAMILO
De Motorista de Micro para Motorista Convencional – Jorge Cunha de Oliveira Silva, Djalma

Rodrigues da Silva, Laércio Godoi, Laércio Araújo Gomes, Francisco de Assis da Costa, Antônio
Fernando Fonseca, Laércio de Oliveira, Claudemir Penha, Luiz Fabiano Nogueira Lima, José Rivaldo

Cardoso Leite, Luiz de Souza Lopes e Adair Antônio Silva.

VIAÇÃO VAZ
De Manobrista para Motorista de Micro – Jailton Jesus dos Santos.

PARABÉNS AOS NOVOS ELEITOS DA CIPA
Expresso São Bernardo do Campo – Titular: Euzébio Batista Sucupira. Suplente: Marcélio

Batista Casimiro. Ota Transportes – Titular: Claudemir Moreira Batista. Suplente: Piter Cézar
de Arruda. Empresa Urbana Santo André – Titulares: Alan Pedro da Silva e Emerson Damião

Souza. Suplentes: Zacaria Miguel da Silva Neto e Antônio Carlos Ferreira. Via Varejo (Filial
1500) – Titulares: Estéfano Duarte de Melo, Edson Mendes de Souza e Marconi Alves dos

Santos. Suplentes: Cléber Lopes Xavier, Denilson Borges dos Santos e José Nogueira de Souza.



Na terça, 17 de outubro, o
nosso Sindicato completa 64

anos de existência. A dura luta
de um passado honrado e

lembrado em nossas
conquistas nos remete a um
presente cheio de desafios.

Trabalhadores rodoviários que
hoje são lideranças, ontem

foram “soldados” em batalhas
que trouxeram benefícios

louvados em todo território
nacional e até internacional. A

categoria rodoviária do
Grande ABC ainda é

reconhecida pela classe
trabalhadora como um farol

de luz em meio aos
desmandos de alguns

empresários e da atual classe
política que manda no País.

Muitas lutas, muitas vitórias e
também algumas derrotas.

Assim o tempo foi passando,

Projeto Mente Livre – Abrace esta ideia!
O projeto “Mente Livre” é uma intervenção com músicas, atividades físicas, palestras e entretenimentos diversos. A ideia é

melhorar a saúde mental dos trabalhadores rodoviários, que nos últimos anos vêm sofrendo com doenças relacionadas aos picos
de estresse. Estas doenças têm elevado o número de afastamentos, além de aumentar a insatisfação no trabalho.

Com base nos  depoimentos dos trabalhadores,  criamos o projeto para aliviar as tensões do dia-a-dia, minimizando a
depressão, aumentando os níveis de autoestima com boa conversa, relacionamento interpessoal e atividades que promovem

alegria e conscientização sobre a importância de uma mente saudável.

Quem estiver interessado nesta proposta, entre em contato com o companheiro João Roberto (Papa Légua) – diretor da nossa
entidade.

A GLÓRIA DO PASSADO É A LUZ DO FUTURO –
RODOVIÁRIOS, 64 ANOS DE SINDICATO...

nossa estrutura crescendo e
os problemas do cotidiano
tomando conta dos nossos

afazeres. Um dia acordamos e
constatamos que a

modernidade chegou, fomos
pegos pela tecnologia e a

única saída foi nos adaptar.
Foi neste momento que

percebemos que os
empresários mudaram suas

táticas, evoluíram, mudaram a
forma de trabalhar, mas ainda

pensam no lucro cada vez
maior e na mão de obra cada

vez menor. Na política nos

deparamos com a falta de
escrúpulos. A manipulação da
direita tirou um governo do

povo e colocou a elite no
poder. A partir daí, a cada dia

estamos perdendo mais.
O que fazer?

Este é o nosso desafio. Agora
é a hora de ampliar os meios
que irão, de uma forma ou de
outra, inserir nos políticos e

empresários que sem o
transporte o Brasil não anda e

que sem o cobrador o
transporte urbano não

funciona direito, ou seja, o ser

humano é uma peça
fundamental para que a

mobilidade seja viável no
nosso País. E, acima de tudo,

que sem luta nós estaremos à
mercê dos desmandos da

classe empresarial.
Companheiros e

companheiras, agora vocês
são os responsáveis pelo

futuro desta classe
trabalhadora. Não esqueçam

que Sindicato também é o
sinônimo de uma vida melhor,

de benefícios, de reflexão.
Lutem carregando os

estandartes dos louros do
passado, mas com a visão das
dificuldades e das mudanças
inerentes do presente. Afinal,
são 64 anos de uma existência

gloriosa.

PARABÉNS RODOVIÁRIOS, O FUTURO CHEGOU!



Nosso Sindicato vai
completar 64 anos!

Vamos
comemorar! Boa ideia!

64

Um viva ao nosso
Sindicato!!!

Às nossas lutas e
conquistas!

DIA 12
No dia 12 de outubro comemoram-
se três datas, embora poucos se

lembrem de todas elas: Nossa
Senhora Aparecida (padroeira

oficial do Brasil), o Dia das
Crianças e o Descobrimento da

América.
Nosso feriado nacional, no entanto,
deve-se somente à primeira data, e,

embora a devoção à santa venha
desde o século XVIII, só foi

decretado em 1980.
O descobrimento da América foi feito
por Cristóvão Colombo em 1492 e o

dia das crianças foi criado na
década de 20 pelo deputado federal
Galdino do Valle Filho, pois ele dizia
que neste dia as crianças teriam que

ser homenageadas.  No ano de
1960, a fábrica de brinquedos

“Estrela” se uniu com uma empresa
de cosméticos para bebê para fazer

uma promoção conjunta para as
crianças, para aumentar as vendas,
e foi a partir daí que começou a se

comemorar o dia das crianças no dia
12 de outubro.

No dia 17 de outubro, o nosso
Sindicato vai completar 64 anos de

existência.
Lutamos, resistimos e aqui estamos

construindo a história de uma
categoria de luta e muita garra.

Parabéns Rodoviários do Grande ABC.

COMEMORAÇÕES
DE OUTUBRO

DIA 17

ATENÇÃO AOS
ATENDIMENTOS DO
GREENLINE PARA
MATERNIDADE EM

NOSSA REGIÃO
Hospital Beneficência Portuguesa

de São Caetano do Sul - Rua - Nossa
Senhora de Fátima, 497 - Santa

Paula - Telefone: 4227.8200.

Hospital Master Clin - Rua - Dr.
Galvão Guimarães, 72 - São
Mateus, São Paulo Telefone:

2177.4444.

Hospital e Maternidade Notre
Dame – Intermédica (antigo

Hospital NeoMater) – Rua Aurélia
Salazar Jorge, nº 303 – Rudge

Ramos – São Bernardo do Campo –
Telefone: 4366.1800.

DESPENCOU O
PREÇO DO EXAME

TOXICOLÓGICO
NO SINDICATO

R$ 220,00 –
PARA SÓCIOS
R$ 230,00 – PARA

NÃO SÓCIOS.

Atenção
Os interessados devem ligar na sede ou
subsedes. É necessária a cópia da CNH
(Carteira Nacional de Habilitação) e a
Carteirinha de Sócio do Sindicato. Os

nãos sócios também poderão realizar o
exame, mas com um preço

diferenciado.

A SUBSEDE DE
SÃO BERNARDO

VAI MUDAR...

 A Subsede de São Bernardo/
Diadema vai voltar para o antigo
endereço. A partir de segunda,

16 de outubro, os trabalhadores
serão atendidos na Rua Luiz
Setti, 63 – Centro – SBC. Por

conta da mudança, a subsede
estará fechada entre os dias 09 e

14 de outubro. Quaisquer
problemas durante este período

procurem a sede da nossa
entidade em Santo André.

Agradecemos a compreensão de
todos.


