
Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo / Edição: Outubro 2021

A

OutubroOutubroOutubro

S
R

empre preocupado com a saúde e o bem-Sestar da categoria, o Sindmotoristas, por 
meio da Secretaria da Mulher, tem promovido 

encontros com as mulheres da categoria para tratar de 
um tema pra lá de importante: a prevenção do câncer de 
mama.

De acordo com a secretária Luciana Borges, um 
evento está agendado para acontecer nos próximos dias 
23 e 24 de Outubro no Rancho e Pesqueiro Arco-Íris, à 
Estrada do Cajueiro, Km 04 - Peruíbe - SP,  mas ao longo 
do mês ela seguirá visitando as garagens para debater o 
assunto com as trabalhadoras do sistema.

“Outubro Rosa é uma campanha anual realizada 
mundialmente em outubro, com a intenção de alertar a 
sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de 
mama. A mobilização visa também à disseminação de 
dados preventivos e ressalta a importância de olhar com 
atenção para a saúde, além de lutar por direitos como o 
atendimento médico e o suporte emocional, garantindo 
um tratamento de qualidade”, explicou a secretária da 
pasta.

Luciana explicou que objetivo dos encontros é 
encorajar as mulheres a realizarem seus exames. 
“Iniciativas como essa são fundamentais para a 
prevenção, visto que nos estágios iniciais, a doença é 
assintomática”, finalizou.
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De lenço ou de coroa, todas
as mulheres são vencedoras

P R E S I D E N T E
Luciana Borges
Secretária da Mulher

Se cuidar tá vendo é um ato de amor.
Com você, com sua saúde, com 
sua vida e com todas as pessoas. 
Sua vida é única. 
Prevenir é o melhor caminho!
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esse mês, o Sindmotoristas – por Nmeio da Secretaria da Mulher – 
t e m  s e  d e d i c a d o  a  l e v a r 

informação e conscientização à categoria sobre 
a importância do “Outubro Rosa”. As ações têm 
proporcionado momentos de aprendizado e, 
sobretudo, de encorajamento às mulheres a 
realizarem os exames preventivos para 
diagnóstico do câncer de mama.  

O sindicato também tem buscado meios 
para se aproximar ainda mais dos trabalhadores, 
facilitando o acesso aos benefícios e serviços 
disponibilizados pela entidade. Prova disso é a 
unidade móvel,  que tem prestado um 
verdadeiro serviço itinerante, nas garagens do 
sistema paulistano.  

Uma outra novidade para a categoria é a 

Lutas e conquistas para a categoria!

O número de novos casos de covid-19 
está diminuindo drast icamente nos 
trabalhadores do transporte rodoviário de 
São Paulo. Desde que receberam a primeira 
dose da imunização, em 18 de maio, houve 
uma considerável queda nos novos casos da 
doença, é o que aponta o mais recente 
levantamento da Secretaria de Saúde do 
Sindmotoristas.

De acordo com o documento, nesses 
últimos 4 meses a categoria registrou 6 
óbitos, o que comprova a efetividade das 
vacinas. Ao todo, desde o início da 
pandemia, foram 2.643 casos suspeitos, 
2.346 confirmados e 201 mortes pela 
doença.

No entanto, o presidente da entidade, 
o deputado federal Valdevan Noventa, 
reforça a importância de todos tomarem a 
segunda dose dos imunizantes – com 
exceção daqueles que tomaram a vacina de 
dose única.

“Os números são positivos. Mas 
sabemos que muitas pessoas não têm 
procurado os postos para tomar a segunda 
dose. Por isso, é fundamental que todos 
confiram a sua carteira de vacinação e 
compareçam ao posto de vacinação mais 
próximo da sua residência. O alerta não é 
apenas aos condutores, mas a toda a 
população em geral. Apenas com duas 
doses, para quem tomou os imunizantes do 
Butantan, Fiocruz/Astrazeneca e Pfizer, as 
pessoas terão o esquema vacinal completo e 
estarão mais protegidas”, destaca.

P R E S I D E N T E

Após vacinação,

casos de  Covid-19

diminuem na categoria
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LAZER E DIVERSÃO
PARA TODOS VOCÊS!
O trabalhador e seus dependentes podem 
usufruir das excelentes infraestruturas das 
nossas colônias de férias

Estrada do Cajueiro, KM 04 - Vatrapuã - Peruíbe

POUSADA E RANCHO ARCO-ÍRIS 

CARAGUATATUBA

parceria com a Iho Financiamentos, um 
benefício que oferece ótimas condições de 
empréstimos financeiros, atendendo todas as 
necessidades da categoria, de um modo 
simples e fácil, sem consulta ao SPC e Serasa.  

E por fim, uma notícia que deixou todos 
os diretores do Sindmotoristas felizes foi o 
último levantamento de casos de Covid-19 
na categoria. Conforme os dados, houve 
uma considerável queda nas mortes pela 
doença, o que comprova a efetividade 
das vacinas. Mas lembrar a todos que os 
cuidados devem ser mantidos, afinal, as 
vacinas não inibem o contágio, mas sim, 
enfraquecem as ações do vírus.

E assim, seguimos os nossos trabalhos. 
Confiantes e determinados em levar o melhor 
para todos!

PRAIA GRANDE

As colônias também oferecem sistema "bate-volta" de modo gratuito, ficando 
os sócios e seus familiares apenas responsáveis pelos custos de suas refeições.

Para maiores informações acesse o nosso site: www.sindmotoristas.org.br

O Rancho e Pesqueiro 
Arco-íris é o lugar perfeito 

para você e sua família 
desfrutarem de um local 

que reúne opções de lazer 
e esportivas como pesca 

esportiva, passeio a 
cavalo, entre outros.


