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Mulheres na boleia

De acordo com o Detran/Paraná, as motoristas paranaenses são
responsáveis por apenas 12% dos acidentes registrados no Estado.

Existem hoje mais de 500 mil caminhoneiros / carreteiros – no
Brasil. A categoria, essencial à vida econômica do país, é

Mas apesar do excelente desempenho, ainda existe muito preconceito

composta, em sua maioria, por homens. Mas as mulheres, aos

e resistência. Muitas empresas se recusam a contratar mulheres para

poucos, estão ganhando espaço e sendo valorizadas como

o transporte de cargas, devido ao manuseio de equipamentos
auxiliares pesados e desconfortáveis. Quando elas conseguem uma

motoristas de carga.
Coragem e disposição são qualidades importantes para uma
caminhoneira, mas força física não é mais prioridade para guiar

vaga, ainda precisam lidar com a reação dos colegas de trabalho – um
misto de desprezo e admiração.

essas máquinas. Embora estejam cada vez maiores, os

Para homenagear o esforço e a competência das caminhoneiras

caminhões estão muito mais fáceis de dirigir.

brasileiras, a Transportadora Nossa Senhora de Caravaggio, elaborou

Além

disso,

as

mulheres

são

comprovadamente

mais

o informativo deste mês para as profissionais da estrada.

cuidadosas e responsáveis ao volante do que os homens, se
envolvem em menos acidentes e, de acordo com pesquisas
realizadas, provocam menos gastos com a manutenção dos
veículos.

Dia Internacional da Mulher
Uma homenagem a nossa mulher condutora
A

presença

da

mulher

no

quadro

funcional

da

Transportadora Nossa Senhora de Caravaggio tem a
representatividade de 2,5%.
Esta mescla compositiva, embora seja um ramo considerado
masculino, preconceituosamente, agrega valores, melhora
o ambiente de trabalho e traz equilíbrio aos relacionamentos
profissionais.

Experiente e responsável, ela enfrenta os desafios de sua atividade

No caso particular da condução de veículos, temos o

profiissional

reciclando

seu

conhecimento

e

atuando

com

exemplo de Aline Maciel Rodrigues, que além de dirigir,

consciência dos riscos.

executa todos os procedimentos de rotina de carregamento

A ética profissional faz dela um exemplo para todos deste

e descarregamento, manipulando equipamentos pesados,

segmento, que amam seu trabalho.

cumpridora de todas as normas e regras, buscando somar a

Assim, como pra ela, nossa parabenização pelo seu dia a todas as

experiência da mulher no transporte.

mulheres da Transportadora.

GRÁFICOS - Relatórios de Ocorrências - ROs - Acumulado de Janeiro e Fevereiro/2010
Estes são os gráficos referentes ao Acumulado de Janeiro e Fevereiro/ 2010 de ROs por Unidade Caravaggio e por Tipo.
% de ROs por Tipo - Acumulado/2010
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