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Você está convidado(a)!

rodoviários de Nova Iguaçu e Região. Espero todos lá!”

No próximo dia 26 de fevereiro de 2010, vamos ter a posse festiva da NOVA DIRETORIA
– UM NOVO TEMPO. Vai ser na
Sede Social do Sindicato, em Belford Roxo, a partir das 9 da manhã, até as 17 horas. Segundo o
presidente BUDA (veja sua Pala-

vra no verso desse boletim) “é a
oportunidade que teremos de comemorar, com os companheiros
e companheiras, a vitória na eleição e a continuidade das mudanças que estão resgatando nosso
Sindicato, fazendo-o voltar a ser
a casa de lutas e conquistas dos

Piscina e campo de futebol
soçaite liberados. Para usar o
campo é preciso marcar antecipadamente com o diretor social Nilo.
A NOVA DIRETORIA vai oferecer
duas cervejas para cada adulto
(querendo mais, estarão à venda
pelo preço de custo), tira-gostos,
salgadinhos e refrigerantes à vontade.

11
0
2
/
o
r
i
e
r
e
v
e
f
Sábado, 26 de
ras
o
h
0
0
:
7
1
s
à
De 09:00
o)
x
o
R
d
r
o
f
l
e
B
(
Sede Social

PALAVRA DO PRESIDENTE

Você está convidado(a)!
Companheiras e
companheiros:
Como foi dito na
edição anterior de
nosso jornal, a Posse Solene da NOVA
DIRETORIA foi realizada em dezembro/2010 (para atender ao calendário
oﬁcial), em recinto
pequeno, onde seria
impossível convidar
todos vocês. Mas eu
já havia garantido que

haveria uma posse
festiva – para todos
os rodoviários e rodoviárias associados,
na primeira data disponível.
Pois bem. A data
é agora: sábado próximo, dia 26 de fevereiro. Conto com a
presença de todos os
que puderem comparecer. Seja o dia todo,
seja de manhã, seja
à tarde. Não deixe de

dar uma passadinha
lá para receber nosso
abraço e agradecimento pelo apoio que
nos deram na eleição.
Será um convívio de amigos, de
companheiros e colegas de trabalho,
com piscina, futebol,
jogos de cartas, música ao vivo e muita
animação. Não deixe
de comparecer: será
muito importante!

O RODOVIÁRIO
DE CRISTO
Nossa vida é de
reivindicações, pedidos
e lutas, mas deve ser,
também, de agradecimento pelas graças alcançadas. Por isso em
todos os terceiros sábados de cada mês, a
partir do próximo dia 19
de fevereiro/2011, haverá Culto em Ação de
Graças na Sede Social
do Sindicato, em Belford Roxo, a partir das
18 horas.

Esse culto faz parte
do projeto “O RODOVIÁRIO DE CRISTO” e terá,
em cada sábado, um
preletor diferente. Neste sábado, 19, vamos
ouvir o Pastor Paulo
André Landini, da Igreja
Assembléia de Deus do
Parque São Basílio, em
Campo Grande.
Todos estão convidados. Vamos agradecer
e renovar nossas preces!

Não se esqueçam da
Campanha Salarial/2011
ESTAMOS EM PLENA CAMPANHA
SALARIAL! É A HORA DE LEMBRAR
AOS PATRÕES QUE, SE O TRABALHO
DE NOSSA CATEGORIA É ESSENCIAL,
OS SALÁRIOS E AS CONDIÇÕES DE
TRABALHO DOS RODOVIÁRIOS DEVEM
SER, NO MÍNIMO, DIGNOS E DECENTES.
PARA ISSO SÃO IMPORTANTES
A CONSCIENTIZAÇÃO, MOBILIZAÇÃO
DE TODOS E A PRESENÇA NAS
ASSEMBLÉIAS DA CAMPANHA!
Um abraço do
Joaquim Graciano da
Silva, BUDA
Presidente
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