
MulheresMulheres

Quem são as 

do Suport-ES



Graziele Aparecida
Cubas Andrade

Também conhecida comoTiele

Trabalha no financeiro
do Suport-ES há 15 anos 

Tem 42 anos 
É do signo de Peixes

Casada 

Mãe de dois meninos: 
Daniel, 12 anos, e Davi, 6 anos
Formada em Administração

Faz atividade física (jump) toda semana 

Sonho em fazer uma viagem
para o exterior 

Ser mulher e trabalhar com portuários é desafiador

Se gritar, ela sai correndo 

Mulher precisa de atenção

O trabalho sindical é de extrema importância

Seu lema: Quem vive procurando a razão de tudo,
acaba abrindo mão de viver o inexplicável

Lugar de mulher é onde ela quiser

Não dispensa um bom filme

Gosta de frango assado
e suco de graviola



Rochely Simões
Bussular Sena

Na intimidade é Chely

Coordenadora administrativa
do Suport-ES há 10 anos

Tem 48 anos É do signo de virgem
Casada há quase 20 anos
Mãe de dois rapazes: Diego, 19 anos 
e Victor, 16 anos. E da yorkshire Mel 
Formada em Ciência da Computação

Gosta de filé com fritas e drinks

Adora viajar e quer conhecer
todos os continentes

Já fez comerciais de TV e
campanhas de publicidade

seu lema de vida é desistir jamais
Ser mulher e trabalhar com portuários é uma honra

Só de pensar em atividade física já fica cansada

Mulher precisa de amor, carinho e respeito

Para ela, o trabalho sindical é gratificante

No trabalho não pode faltar café

Lugar de mulher é onde ela quiser

O grande orgulho são os filhos



Bárbara Lima
Lopes Wanderley

A famosa Bárbara Girl

Assistente administrativo
(Jurídico) no Suport-ES há 11 meses

Tem 37 anos Capricorniana
Solteira
Mãe da Maria Eduarda, 3 anos e
cuida do Tito (cachorro maltês)
Formada em Ciências Biológicas e Direito

Não dispensa uma praia e
quer fazer muiiiitas viagens 

É devota de Nossa Senhora Aparecida

seu lema de vida é sempre buscar a felicidade
Ser mulher e trabalhar com portuários é inovador

É bailarina, mas está de férias

Mulher precisa de respeito

Para ela, o trabalho sindical é gratificante

Tem orgulho e gratidão pela filha

Lugar de mulher é fazendo
tudo o que a deixa feliz

Fica brava com mentira

Flamenguista

Camarão no prato Coca-cola zero no
copo são sinais de felicidade



Não dá conta de gente pessimista

Daniele Dias
da Silva 

É a nossa Dani

Diretora da Secretaria da Mulher 

Tem 37 anos É do signo de virgem

Solteira

Formada em Administração e
está cursando Matemática

Não recusa pão de queijo e suco de maracujá

Sonha ser doutora em Matemática

seu lema de vida é nunca desistir
Ser mulher e trabalhar com portuários é um privilégio

É a louca da limpeza

Mulher precisa ser quem ela quiser

O trabalho sindical é pensar em um todo

Lugar de mulher é onde ela se
sentir bem e onde ela quiser estar

Gosta de fazer caminhada

Mãe da gatinha Mimi

Adora se jogar no sofá e fazer nada
Tem orgulho de ser portuária

Não podem faltar respeito e amizade no trabalho



Ednália Maria
Nascimento Pires 

Também conhecida como Edna,
Baianinha e Baixinha

Faxineira no Suport-ES há 8 anos

42 anos 
É do signo de capricórnio 

Solteira

Mãe de três moças: Amanda, 26
anos; Catiele, 25, e Juliana, 22

Flamenguista

Formada em Serviço Social, seu grande orgulho

É avó do Miguel, 8 anos;
Valentina, 6, e Nicollas, 2

Não suporta mentira
O fim de semana ela dedica à sua mãe, de 79 anos

Sonha ter um carro 

A mulher precisa de dignidade

Adora moqueca e suco de graviola 

Foi integrante do MST por 22 anos. Morou 10 anos
embaixo de uma lona às margens da BR-101

Lugar de mulher é em todo lugar

Faz caminhada e lê livros 

E ainda cuida de duas calopsitas:
Beijando e Florzinha 

No trabalho sindical tem que ter espírito de luta



Erli Alves
Araújo 

Faxineira no Suport-ES há 11 anos

Tem 49 anos Capricorniana
Solteira 
Mãe da Jaqueline, 32 anos, e Ariany,
de 22. E também da Shih-tzu Mel
Completou o ensino médio 

Adora estrogonofe e refrigerante 

Torce para o Fluminense 

Seu lema de vida: antes de tudo, ame-se!

O trabalho sindical é bom e a comunicação,
respeito e clima agradável não podem faltar

Gosta de nadar e de sair com os amigos 

Mulher precisa de carinho, atenção e afeto

Tá sempre pensando em trabalho

Lugar de mulher é onde ela quiser

Ver a família bem conforta seu coração

Carinhosamente chamada de Erlizinha 

Não aguenta ver a casa bagunçada

Orgulho: tudo que conquistou é fruto do seu esforço 

Comprar a casa própria
é o seu maior sonho



Marcela Melo
Darrouy

Também é a Cela

Advogada há 1 ano e meio
no Suport-ES

Tem 39 anos É do signo de áries 
Casada 
Mãe do Henrique, 4 anos, e da gata
Patolina
Pratica canoa havaiana e Ioga

Não dispensa um filé à parmegiana

Quer aprender a fazer cerâmica

seu lema de vida é nunca desistir 

Mulher precisa de respeito, amor e compreensão

O trabalho sindical é um instrumento de luta coletiva

Lugar de mulher é onde ela quiser estar

Flamenguista

Água de coco sempre cai bem Futilidade
não é com
elaRespeito e comunicação não podem

faltar no ambiente de trabalho

Ser mulher e trabalhar com portuários é motivo de
orgulho. Adora contribuir positivamente na defesa
de direitos e interesse coletivos da categoria.



Casada 
Mãe da Isadora, de 5 anos

Cristiane Brandão
de Sousa

Mais conhecida como Cris

Jornalista do Suport-ES
há 20 anos

Tem 44 anos 
Libriana

Pratica pilates e diz que vai
voltar pra canoa havaiana

Camarão e vinho branco ela não recusa 

Gosta de trabalhos manuais
(papelaria)
Adora uma festa (participar
e organizar)

Mulher precisa ser valorizada

O trabalho sindical é a melhor forma de
garantir os direitos dos trabalhadores

Lugar de mulher é onde ela quiser
e do jeito que ela achar melhor

Não aguenta arrogância e grosseria
Respeito, diálogo e transparência não podem
faltar no ambiente de trabalho

Ser mulher e trabalhar com portuários é um desafio

A família é a maior bênção da sua vida



Rogeria Nascimento
Gonçalves 

Também chamada de Magrela
Faxineira no Suport-ES há 1 ano

Tem 58 anos 
É do signo de Leão Divorciada 

Mãe da Juliana, 33 anos, Victor, 31 e
do Matheus, 23. Também cuida da 
 Nina (border collie)
Começou Pedagogia, mas não terminou 

Faz caminhadas quando dá

Gosta de vinho suave 
Quer comprar uma moto

O trabalho sindical é gratificante
Ser mulher e trabalhar com portuários é resistência

Não suporta falsidade e dedo-duro

Mulher precisa de liberdade

Viver em paz é o que conforta seu coração 

Respeito não pode faltar no ambiente de trabalho

Lugar de mulher é onde ela quiser

Seu orgulho são seus filhos

Acredita em Deus e quer ser feliz


