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Diretoria e candidatos eleitos reafirmam seus com-
promissos de campanha. As reuniões de plane-
jamento e organização do trabalho serão reali-

zadas em breve e o trabalho começa antes mesmo da 
posse que ocorrerá no final do ano.

PALAVRA DO PRESIDENTE

CONFIRA O RESULTADO DA ELEIÇÃO RODOVIÁRIA:

Consolidada a vitória, 
é hora de agradecer!

Confiram  
momentos da  

eleição rodoviária 
de 2015

A Deus em primeiro lugar. 
E logo depois a vocês, 
meus companheiros e 

companheiras rodoviários.
A CHAPA 1 (atual Diretoria 

mais 16 companheiros novos, 
que nunca tinham disputado 
um mandato sindical) venceu o 
pleito com MAIORIA ABSOLUTA 
dos votos! 

Nós, que agora somos 
DIRETORIA ELEITA, agradece-
mos todo o apoio e confiança 
que recebemos de vocês e rei-
teramos todos os compromissos 
assumidos durante o processo 
eleitoral. 

O Sindicato dos Rodoviários 
vai avançar na luta e consolidar 

as conquistas da categoria!
Aos eleitores e candidatos 

das demais chapas, faço um 
convite à UNIDADE, em nome 
da Família Rodoviária de Nova 
Iguaçu e Região. 

Agora não há vitoriosos ou 
derrotados – há apenas rodoviá-
rios e rodoviárias que precisam 
de MAIORES SALÁRIOS E DE 
MELHORES CONDIÇÕES DE 
VIDA E TRABALHO!

Vamos nos unir em torno 
desses objetivos maiores!

Um forte abraço do

Joaquim Graciano da Silva, 
Buda - Presidente

 Chapa Votos Percentual
 1 1.111 votos (56,74%)
 2 412 votos (21,04%)
 3 435 votos (22,22%)

Votar é sempre 
gratificante.  

A gente sente 
que está par-

ticipando, que 
faz parte de um 

grupo e que 
esse grupo luta, 
unido, em busca 

da vitória. 

Na foto, o  
companheiro 
Buda, exerce 

seu direito, 
como milhares 

de outros  
rodoviários. 
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De s d e  q u e 
o  c o m p a -
nheiro Buda 
assumiu a 

presidência do Sin-
dicato, sucedendo o 
ex-presidente Mon-
tanha (falecido), o 
Sindicato dos Ro-
doviários vive UM 
N O V O  T E M P O . 
Após completar o 
mandato do com-
panheiro Montanha 

O Sindicato vai continuar vivendo
UM NOVO TEMPO

(cerca de um ano e 
meio), a diretoria do 
companheiro Buda 
foi eleita pela pri-
meira vez, em 2010. 

A principal mar-
ca do NOVO TEMPO 
foi total transparên-
cia. O Sindicato não 
tinha mais segredos 
e tudo seria infor-
mado à categoria, 
através do jornal “O 
RODOVIÁRIO em 

marcha”, que teve 58 
edições sob sua res-
ponsabilidade.

Agora, reeleito 
com ampla maio-
ria – 56,74% dos 
votos – e com 16 
companheiros novos 
em sua chapa, o 
companheiro Buda 
garante que o NOVO 
TEMPO vai continuar 
valendo! 

Candidatos e 
apoiadores, 
todos parti-
ciparam do 
planejamento 
estratégio da 
campanha, 
dividindo suas 
experiências e 
seus conheci-
mentos sobre 
esse ou aquele 
assunto. 

Nas reuniões preparatórias feitas pelos candidatos, todas as dúvidas foram esclare-
cidas. Nessa foto, a companheira Delma faz uma pergunta.

Numa quinta-feira, diretores, apoiadores e eleitores da Chapa 1 pediram para fazer 
um encontro na Sede Social e se reuniram para um futebol com churrasco. Ao que 
parece, vamos ter futebol com churrasco todas as quintas-feiras!

Os candidatos 
da CHAPA 1 
reuniram-se  
várias vezes 
para unificar 
a linguagem 

e para dividir 
as tarefas da 

campanha. Ao 
fim e ao cabo o 
esforço valeu a 

pena.
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Um  d o s 
c o m p r o -
m i s s o s 
mais repe-

tidos pelos can- 
didatos da CHAPA 
1 foi: “A LUTA 
S INDICAL VAI 
SER MUITO AM- 
PLIADA!” É um 
compromisso prá 
valer! E, para que 
ele seja integral-
mente cumprido, 
a participação de 
todos os rodoviá-
rios e rodoviárias 
será fundamental!

Por isso o pri-
meiro ato do pre-
sidente Buda, logo 
após ser procla-
mado eleito pelo 
coordenador  do 
pleito, foi o de dizer 
que a eleição tinha 

acabado e que ele 
convidava a todos, 
candidatos, eleito-
res e apoiadores 
das chapas 1, 2 
e 3, para se UNI-
REM em torno da 
entidade.

“O Sindicato 
é  mais  impor -
tante que qualquer 
chapa, que qual-
quer  d isputa:  o 
Sindicato é a casa 
de lutas e conquis-
tas dos rodoviá-
rios e rodoviárias 
de Nova Iguaçu e 
Região!”, disse o 
presidente.

Sindicato dos 
Rodoviários de 
Nova Iguaçu e 
Região, um sindi-
cato de lutas, con-
quistas e vitórias!

Diretoria Eleita convida 
todos à UNIDADE
“O Sindicato dos Rodoviários é muito mais importante 
que qualquer chapa. Por isso, AGORA É UNIDADE!”

Um dia de campanha e um grande grupo de rodoviários foi conhecer a 
Colônia de Férias dos Rodoviários. Todos os visitantes se impressionaram 
com a beleza e o tamanho do sítio. A reforma das piscinas já está pratica-
mente pronta assim como o galpão para churrascos e confraternização. 

Os votos dos 
rodoviários ‘se 
esparramam’ 
pela mesa dos 
aputadores

O primeiro 
agradecimento, 

a Deus. Janaína, 
filha do presi-

dente Buda, 
canta um hino de 

louvor
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Diretoria Eleita convida todos à UNIDADE

O presidente da Federação, companheiro Antônio Tristão, o Índio, 
cumprimenta a Diretoria eleita.

Comissão Eleitoral define regras da Apuração, em conjunto com as 
chapas concorrentes

José Roberto da Silva Santana, Cara-
vele

Leonardo Oliveira Gomes, da Nilopoli-
tana.

Sebastião Tadeu, ex-fiscal da São José 
e o diretor eleito Ricardo.

Walmir Rodrigues, da Nilopolitana.

Eduardo Guedes, da Mirante. 

Mauro (Baby Look), rodoviário em 
licença

Emocionado e feliz o presidente Buda recebe o abraço do Dr. Gus-
tavo, advogado do Sindicato e do processo eleitoral

O presidente da Comissão Eleitoral Francisco Antunes proclama a 
vitória da CHAPA 1. A seu lado os companheiros Neto e Maguinho, 
membros da Comissão

T ivemos inú-
meros apoia-
dores. Com-
panheiros que 

até perderam dias de 
serviço para apoiar os 
candidatos da CHAPA 
1. Nesse espaço des-
tacamos 6 deles, na 
pessoa de quem home-
nageamos e agradece-
mos a todos. Nas próxi-
mas edições de nosso 
jornal, no espaço em 
que falaremos nova-
mente da eleição, 
vamos mostrar alguns 
outros. Aguardem!

OS APOIADORES


