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SER VOLUNTÁRIO
FAZ DIFERENÇA



Ser voluntário
é massa!

Pessoas em todo o mundo se engajam
em ações de voluntariado por uma
grande variedade de razões. As principais
são na ajuda da redução da pobreza,
garantia a educação e saúde e no
combate às exclusões sociais. 

Trabalhar sem a intenção de receber
uma remuneração em dinheiro é um
gesto enorme de humanidade e para
uma sociedade mais justa.

Trabalho voluntário
vai muito além de

ajudar ao próximo e
traz vantagens para
carreira e para o dia

a dia de trabalho

A possibilidade de conhecer uma outra realidade;
A saída da zona de conforto;
A possibilidade de ajudar ao próximo;
O desenvolvimento pessoal;
Benefícios para a vida profissional.

O trabalho voluntário proporciona:
 

O voluntariado é motivado por valores
como justiça, equidade e liberdade. Uma
sociedade que promove e se engaja no
voluntariado é uma sociedade cidadã.

Procure informações sobre projetos
sociais no seu bairro, na empresa em que
você trabalha e seja uma fonte de apoio!

CAPA



Praia de Itapuama,
no Cabo de Santo

Agostinho

A cidade do Cabo de Santo Agostinho é uma
cidade muito procurada pelos turistas,
principalmente por ser o berço das mais belas
praias de Pernambuco. Uma delas é a praia de
Itapuama que conta com uma bela paisagem e
é vista como um dos refúgios da cidade.

Seu clima agradável costuma atrair diversos
turistas durante a alta temporada, que podem
desfrutar de bons momentos no lugar, seja
relaxando ou tomando um banho de mar.
Conta com uma boa faixa de areia dourada e
fofa, o mar é agitado, com boas ondas e águas
cristalinas, propício para a prática do surfe.

As ótimas ondas na praia de Itapuama atraem
pessoas de todo o país, inclusive por receber
diversas competições nacionais e seletivas
internacionais. Quem não prática também vai
até o local para admirar as manobras radicais
feitas pelos surfistas no mar.

Para quem prefere ficar na areia, a praia conta
com boa infraestrutura, com bares e quiosques
ao longo da orla, que servem petiscos e bebidas
à beira-mar. É uma boa opção para um
agradável dia de férias. Venha conhecer e
disfrutar uma das mais belas paisagens
pernambucanas. E lembre-se: se beber, não
dirija! 

TURISMO
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EXPEDIENTE

Dia do Funcionário
de Concessão de

Rodovia
Conheça os profissionais que fazem as

coisas andarem bem na rodovia

Muito além de obras e investimentos em melhoria e segurança viária, o que faz uma
concessão de rodovia funcionar bem são as pessoas que trabalham no local para garantir
uma viagem confortável e segura para seus usuários.

OPERADOR DE PRAÇA:
Realiza a cobrança da tarifa e tem contato direto
com o público.

OPERADOR DO CENTRO DE
CONTROLE DE OPERAÇÕES: 
Recebe as informações e acompanha em tempo
real as ocorrências na rodovia e assim dimensiona
e disponibiliza com mais rapidez e precisão os
recursos de auxílio aos usuários.

INSPETOR DE TRÁFEGO: 
Responsáveis por garantir a segurança viária dos
usuários da rodovia e a monitoração da faixa de
domínio. Realizam o guinchamento de veículos
por meio do guincho leve.

RESGATISTA: 
É a primeira pessoa a auxiliar as vítimas em
estado de urgência e emergência, prestando o
atendimento pré-hospitalar e acompanhando-as
no transporte até o hospital.

HOMENAGEM


