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PALAVRA DO PRESIDENTE

Eleições no Sindicato
boletim, estamos publicando o
CRONOGRAMA ELEITORAL
(veja no outro lado desta página).
São passos para todos os que se
interessarem em fazer chapa e
disputar a eleição.

Companheiras e companheiros:
Como eu venho dizendo
desde que assumi a presidência do Sindicato (para completar
o mandato onde eu era vice), a
entidade vive UM NOVO TEMPO.
Tempo de transparência total,
tempo onde o rodoviário tem livre
acesso à entidade para reivindicar, sugerir, criticar ou aplaudir e
para usar a Assistência que oferecemos à Família Rodoviária de
Nova Iguaçu e Região.
Em setembro teremos eleição para a diretoria do Sindicato.
E a prova do NOVO TEMPO está
aqui. Tanto no jornal de Junho/
Julho, como neste boletim de
Agosto, estamos anunciando
amplamente os prazos e condições do processo eleitoral, de
acordo com o Estatuto do Sindicato.

Quem não entender alguma
coisa e quiser mais explicações,
pode vir ao Sindicato e falar
diretamente comigo ou com o
assessor jurídico, Dr. Guilherme
Palladino, que receberá todos os
esclarecimentos solicitados.
É como eu já disse e repito:
TRANSPARÊNCIA TOTAL! DEMOCRACIA MESMO! Aqui o
rodoviário tem direitos que são
respeitados!
Um abraço do

O Edital de Convocação da
eleição será publicado no dia 15
de agosto, no Jornal do Brasil (se
ele tiver parado de circular será
publicado em “O Globo”). E, neste

Joaquim Graciano da
Silva, Buda
Presidente

No jornal de Junho/Julho (número 16), estão todas
as informações, sobre quem pode e quem não pode se
candidatar ou de quem pode e quem não pode votar.
Fique por dentro!

e

e:

Veja, no outro lado desta página, o Cronograma Eleitoral que o Sindicato vai seguir no Processo Eleitoral, de
acordo com o nosso Estatuto.

L

CRONOGRAMA ELEITORAL
Rodoviário
consciente tem
mais valor e é
mais respeitado!

RODOVIÁRIO SINDICALIZADO
É RODOVIÁRIO RESPEITADO!
Não nos cansamos de
repetir a frase-título dessa matéria. Em todos os nossos jornais
lá está ela, em destaque, no alto
da primeira página. E por que
tanta insistência?
O Sindicato, ao querer que
todos os rodoviários sejam sindicalizados, busca, em primeiro
lugar, FORTALECER A CATEGORIA PARA PODER FALAR
MAIS ALTO E MAIS GROSSO
COM OS PATRÕES. Porque a
união faz a força e, se todos os
rodoviários estiverem juntos e
unidos, nossa força será maior
e poderemos conquistar mais.
Além disso, como já dissemos na outra página desse
jornal, os associados gozam de
diversos privilégios exclusivos –
Assistência Médico-Odontológica, Clube de Lazer na Sede
Social, acesso à assessoria técnica na hora de renovar a CNH
(em breve voltará a auto-escola,
apenas para sócios), possibilidade de frequentar o Departamento Feminino, acesso à Sede
Campestre (convênio com a Piscina 2 Irmãos) e muito mais!
Fique esperto!
Associe-se ao Sindicato
dos Rodoviários de Nova Iguaçu
e Região!
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