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ÓRGÃO INFORMATIVO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE NOVA IGUAÇU, COM BASE
TERRITORIAL EM SÃO JOÃO DO MERITI, NILÓPOLIS, BELFORD ROXO, MESQUITA, JAPERI, PARACAMBI, MIGUEL PEREIRA,
ENGº PAULO DE FRONTIN, MENDES, RIO DAS FLORES, VASSOURAS, PATY DE ALFERES, ITAGUAÍ, SEROPÉDICA E MANGARATIBA.
UM NOVO TEMPO –Abril/2018 – Número 80

Assembleia Geral
Terça-feira, 1º de maio, 10 horas da manhã
TerçaLocal: Sede Social em Belford Roxo
D
Discussão e aprovação de Pauta de Reivindicações
que será apresentada às empresas rodoviárias

E mais:
• BINGO

Nenhum direito a menos!

Em comemoração ao DIA DO TRABALHADOR, o Sindicato vai promover – entre os rodoviários sindicalizados – um BINGO, oferecendo
os seguintes Prêmios: 1º - Geladeira Duplex,
2º - TV 42 polegadas, 3º - Fogão 5 bocas, 4º Bicicleta, 5º - Forno Microondas. Para ganhar
a Cartela do Bingo será necessário apresentar
CARTEIRA DE SÓCIO DO SINDICATO.

• PISCINA LIBERADA
A piscina será liberada para sócios e
dependentes. Importante lembrar: o uso SÓ
SERÁ PERMITIDO com trajes adequados: calção, sunga, biquíni ou maiôs. Nadar de bermuda
e/ou camiseta não será permitido.

• FUTEBOL
O campo de futebol estará à disposição
da categoria sindicalizada. Quem quiser participar deve procurar o companheiro 1º vice
presidente José Marcos (Faustão) ou o diretor
Fábio Cabral (Fabão).

• INFANTIL
Os tradicionais brinquedos – pula-pula,
touro mecânico, piscina de bolinhas, totó e corrida legal estarão à disposição da criançada.
Além disso todos terão – GRÁTIS – pipoca e
algodão doce.

• MÚSICA AO VIVO
Teremos a presença do NINO SAMPA
TECLADOS, com seleção musical atualizada.

• CANTINA EM FUNCIONAMENTO
A cantina estará em funcionamento,
com salgados e caldos a R$ 2,00.
(Cada salgado dará direito a um copo
de refresco.) Cervejas (latão) a R$ 3,00
e refrigerantes (lata) a R$ 2,00. Almoço
a R$ 10,00 (dez reais) o prato. Além
das bebidas e almoço a preço de custo,

o Sindicato vai fazer mais:
z Os primeiros 1.000 rodoviários sindicalizados que entrarem na Sede receberão, junto
FRP D &$57(/$ '2 %,1*2  ¿FKD TXH GDUi
direito a comprar – por R$ 1,00 – um latão de
FHUYHMDH¿FKDTXHGDUiGLUHLWRDFRPSUDUSHOR
mesmo preço, uma lata de refrigerante.
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Preparação para a
Campanha Salarial/2018
Apoio do DIEESE:

A turma de sindicalistas de todo o Brasil na sede do
DIEESE já comemorando os novos conhecimentos
adquiridos. O curso foi ministrado pela prof.ª Sueli
Vitorino de Jesus Barbosa, psicóloga com ampla experiência em formação sindical.

O

presidente
Buda, os
diretores
Monteiro e
Ricardo e as assistentes de Comunicação Janaína e Priscila estiveram em
São Paulo, na Sede
Nacional do DIEESE

para participar de um
curso sobre Comunicação e Expressão.
O curso foi ministrado pela companheira
prof.ª
Sueli Vitorino de
Jesus Barbosa e
serviu, principalmente para aper-

feiçoar @s companheir@s nas atividades relacionadas
com as campanhas
salariais e de sindicalização.
O
presidente
Buda avaliou que
o curso poderá ser
feito aqui em Nova
Iguaçu. Ele, os diretores e as assisten-

Apoio da CNTTT:
tes de Comunicação poderão dividir
o conhecimento que
adquiriram com os
demais diretores e
até com os rodoviários da base que se
interessarem.
Fiquem de olho no
facebook para a
abertura de inscrições.

Aqui a equipe de Nova Iguaçu, Buda, Monteiro,
Ricardo, Janaína e Priscila, com a prof.ª Sueli Vitorino
de Jesus Barbosa e sua irmã, Inês Vitorino, que participou das atividades.

O companheiro Edvaldo, diretor do Sindicato e o presidente nacional da NCST, José Calixto Ramos.

Estamos contando também –
como sempre – com
o apoio da CNTTTConfederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes
Terrestres para fundamentar nossa
Campanha Salarial
e as atividades de
nosso Departamento
Jurídico.
O companheiro

Edvaldo, nosso diretor procurador participou do 4º Congresso Nacional da
CNTTT, realizado em
Goiânia, onde foram
discutidas diversas
estratégias jurídicas e debatidas as
“reformas” do atual
governo federal que
só trouxeram prejuízos para a classe trabalhadora.

Convite Especial para

as mulheres rodoviárias
ÏUJmR 2¿FLDO GR 6LQGLFDWR GRV 5RGRYLiULRV GH 1RYD ,JXDoX H 5HJLmR
Diretoria Executiva: Presidente – Joaquim Graciano da Silva; 1º
Vice-Presidente, José Marcos da Silva Dias; 2º Vice-Presidente, Waldemar Tibúrcio dos Santos Filho; 1º Secretário, Delma Fernandes dos Santos; 2º Secretário, Diógenes Lopes de Oliveira; 1º Tesoureiro, Guilhermino Quarterolli Fernandes; 2º Tesoureiro, Winston das Neves Oliveira;
Diretor de Patrimônio, Fábio Rodrigues Cabral Costa; Diretor Social,
Paulo Cezar de Souza; Diretor de Relações Públicas, Cláudio Monteiro
da Silva; Diretor Procurador, Edvaldo Bezerra de Sousa. Suplentes:
Amauri José do Nascimento, João Henrique da Silva Dias, Edmilson BarERVDGH6RX]D6DPXHO3DFt¿FR6DOHV6LOYDGRV6DQWRV5DJQDQ5LRV
Cruz, Ricardo Monteiro da Silva, Almir Soares de Oliveira, Edilson Lima
de Novais Júnior, André de Araújo Martins, Cosme Antônio Dias. Conselho Fiscal Efetivo: Genildo Mariano de Lima, Pedro Figueira Júnior,
Nélio dos Santos Silva. Suplente: José Cândido, Ricardo da Silva, Sueli
Pacheco Machado. Representantes Efetivos na Federação: Joaquim
Graciano da Silva, Regina Lima de Oliveira. Suplentes: Maurino Antônio
dos Santos, Nilo Sérgio Dias Rodrigues.
Sede Própria: Rua Antônio Rabello Guimarães 329, Centro, Nova Iguaçu,
RJ. CEP: 26216-140. Fone (0xx21) 2767.2048. Endereço eletrônico:
www.rodoviariosni.org.br. Base Territorial em São João do Meriti, Nilópolis, Belford Roxo, Mesquita, Japeri, Paracambi, Miguel Pereira, Engº
Paulo de Frontin, Mendes, Rio das Flores, Vassouras, Paty de Alferes,
Itaguaí, Seropédica e Mangaratiba.
Jornal de Circulação Dirigida e Distribuição Gratuita aos Rodoviários.
Tiragem: 7.500 exemplares. Diretor-Responsável: Joaquim Graciano da
6LOYD %XGD 3URGXomR H (GLWRUDomR 3UR¿WHRU$VVHVVRULD 6LQGLFDO 6&
Ltda., fone (031) 3271.9991. Jornalista-Responsável: Marco Antônio
Vale Gomes (Reg. Prof. MTE/SRTE/MG 3.515 JP). Assistente de Comunicação: Janaína Santos. Reportagem: Priscila Gomes. Diagramação:
Jairo C. Ribeiro (Reg. Prof. MTE/SRTE/MG 19.066 JP). História em
Quadrinhos: Desenhos: Jarbas Lopes. Textos: Marco Antônio Vale
Gomes. Fotos: Arquivo do Sindicato. Impressão: Sempre Editora.
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Sempre temos
uma palavra especial para as companheiras rodoviárias
de Nova Iguaçu e
Região. Nesta edição, fazemos um
convite especial:
Venham participar da Assembleia
do dia PRIMEIRO
DE MAIO – Dia do
Trabalhad@r.
Aliás,
vocês
já sabem, não é
mesmo? – Quando
queremos dizer trabalhador e trabalhadora, em condições
de igualdade (como
deve ser), escrevemos desse jeito:
TRABALHAD@R.
Assim mesmo, com
RVLQDOGH#VLJQL¿cando trabalhador e
trabalhadora!
Vejam a história-em-quadrinhos

que
republicamos
do jornal anterior,
onde duas companheiras conversam

sobre a importância
de ser sindicalizada
e acompanhar o dia-a-dia do Sindicato.

Venha, participe e aproveite para divertir-se um pouco,
concorrer a brindes e passar um belo feriado no Sindicato!
o rodoviário em marcha

PALAVRA DO PRESIDENTE
E

“Todo esforço para garantir
os Serviços do Sindicato”
Companheiras
e Companheiros:
Vocês, como rodoviários bem informados que são (lendo e participando do
facebook do Sindicato), sabem que o
Governo Federal –
apoiado pela maioria
dos patrões – vem
tentando esmagar a
classe trabalhadora
brasileira e seus sindicatos.
Uma das armas
que estão utilizando
p R ³VXIRFR´ ¿QDQceiro das entidades
e o “desemprego gigantesco” dos trabalhadores e de suas
famílias.

Nesse
sufoco
¿QDQFHLURGDVHQWLGDdes, muitas têm dispensado funcionários e cancelado serviços como Médicos,
Dentistas, Advogados, Jornalistas, Enfermeiros e muitos
outros.
No desemprego, “eles” não dizem
uma palavra! Só que
já temos mais de 13
milhões de desempregados. Já pensaram no que quer
dizer 13 milhões de
pais e mães de família sem salários para
alimentar, vestir e
WUDWDU GH VHXV ¿OKRV
H¿OKDV"

Aqui, no Sindicato dos Rodoviários
de Nova Iguaçu e
Região, estamos tentando preservar, a
todo custo, os serviços que prestamos
aos trabalhadores.
Por outro lado,
estamos percebendo
que a categoria começa a indignar-se
com os desmandos e
abusos do Governo.
( QmR TXHUHP GH¿nit ivament e, f ic ar
sem o seu Sindicato!
Isso é muito
importante no momento que vivemos, em que temos
que fazer também a
CAMPANHA SALA-

RIAL e garantir nossos direitos. Por isso
o lema de nossa
campanha salarial
é “SOZINHO NÃO
SOU NINGUÉM.
JUNTOS É QUE
SOMOS FORTES”
Vamos ser fortes juntos! Venha
participar da União!

Um abraço do
Joaquim Graciano
da Silva, BUDA
Presidente do
Sindicato e
Vice-Presidente
Estadual da NCST

Não vamos nos esquecer: União
no Sindicato é fundamental para
fazer valer a nossa força!
É isso mesmo pessoal!
Os patrões seguem dessa
forma: unidos, articulando
cada passo dado e discutindo juntos como avançar
para aumentar seus lucros
enquanto exploram a classe
trabalhadora. TEMOS QUE
FAZER O MESMO!

Essa é a única forma
de virarmos esse jogo para
não continuar em desvantagem. RESISTIR é preciso, mas essa resistência
tem que vir da união de
TODOS. De nada adianta
o Sindicato segurar essa
barra sozinho, é a mesma

coisa de nada.
Participem das Assembleias e frequente seu Sindicato, assim discutimos
JUNTOS uma forma de
defender nossos direitos.
Só assim conseguiremos
resistir e blindar nossas
conquistas.

“Sai daí borra-bota!”
BOA! O SINDICATO
ESTÁ ORGANIZANDO
NOSSA CAMPANHA
SALARIAL!
FALA BAIXO

o rodoviário em marcha

É ASSIM QUE SE FAZ!
TEMOS QUE NOS DEFENDER COM UNHAS E DENTES!

PORQUÊ SENÃO
A GENTE ENTRA
PELO CANO!

EU PREFIRO
ENTRAR
PELO CANO!

SAI DAÍ,
BORRA-BOTA!

VOCÊ ESTÁ ME
FAZENDO ROER
TODAS AS UNHAS!
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Se você não denunciar o
descumprimento de seus
direitos (para o Sindicato
tomar providências), quem
vai denunciar?

SINDICATO ABERTO
E DEMOCRÁTICO
O STTRNI está sempre
de portas abertas para receber
os rodoviários e rodoviárias de
Nova Iguaçu e região, sejam ou
não sindicalizados. Isso deveria ser uma obrigação de todas
as entidades, não é mesmo?
– Mas são muito poucos
os sindicatos onde o trabalhador de base fala com o
presidente ou outro membro
da Diretoria na hora em que
precisar.
O Sindicato é a segunda

casa de cada rodoviário/a! É
nossa casa de lutas e conquistas! Por isso é importante
que os canais de entendimento entre diretoria e base
estejam sempre abertos. E,
no Sindicato, todos eles estão
abertos democraticamente.
AQUI É ONDE O TRABALHADOR FALA E TEM
RESPOSTA. Pode ser uma
resposta positiva ou negativa,
mas terá a resposta e a explicação para ela.

que o nosso Sindicato tem um dos melhores esquemas de
comunicação à disposição da categoria?
— Temos esse jornal, mais um site, mais um facebook e
HVWDPRVSUHSDUDQGRRLQVWDJUDP&RQ¿UDPRVHQGHUHoRV

NOSSAS LUTAS – 54
54
Permitindo-se uma adaptação do ditado
“Quem não chora, não mama”, nosso
jornal apresenta a historinha:

QUEM LUTA,
O
NÃ

O
NÃ
Oi, Geraldinho,
tudo tranquilo?
– Muito dinheiro
no bolso?

7iDÀPGH
me gozar,
Louro?

Não, claro que não!
Estou perguntando só
porque não vi você nas
Assembleias da Campanha
Salarial do ano passado.
Como já
estamos
próximos
à nova
Campanha
Salarial...

Ah! Qual é, cara? Assembleia não
resolve coisa nenhuma.
É só a diretoria apresentando uma
proposta e uns gatos pingados de
RSRVLomRUHEDWHQGR&RPRHXFRQÀR
ara
na Diretoria, deixo as decisões para
eles. O q
que neg
negociarem tá bom.

Mas Geraldinho,
as coisas não são
assim, não! Você tá
muito enganado!

Fone:
E-mail: sttrni@hotmail.com
(0xx21) 2767.4109 Site: www.rodoviariosni.org.br
2767.2048
Jornal:
wwww.facebook.com/sindicatorodoviarios.novaiguacu

AULAS DE MÚSICA E
CANTO NO SINDICATO
O maestro Edir
acaba de fazer
convênio com o
Sindicato
para
ensinar música
à Família Rodoviária. “E, se
possível,
montar nossa Banda
Sindical ou nosso
Coral”, disse o
presidente Buda.

O presidente Buda
acaba de fechar um novo
&RQYrQLRSDUDEHQH¿FLDU
a Família Rodoviária Sindicalizada: quem quiser
– crianças, jovens, adultos e veteranos da 3ª
idade – poderão apren-
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der a tocar um instrumento musical ou cantar
em coral!
É isso mesmo!
Se tudo der certo teremos uma BANDA e um
CORAL no Sindicato! As
inscrições precisam ser

feitas pessoalmente, no
Sindicato (sedes Administrativa ou Social).
z O custo é de R$ 60,00
para sócios e dependentes e R$ 80,00 para os
não associados, sendo
que a taxa de matrícula
corresponde à primeira
mensalidade.
z As aulas vão acontecer todas as quartas
feiras, em três turnos:
manhã, tarde e noite.
z O s ins t rument os :
Flauta Doce, Trompete
(Piston), Saxofone. Clarineta, Trombone, Violão, Guitarra, Violino,
Bateria, Teclado, Canto,
Técnicas
Vocais,
e
Canto Coral.

Em 1º lugar, Sindicato não é a Diretoria.
Somos
todos nós, juntos. Em 2º lugar, se
Som
g
a gente
não vai às Assembleias os patrões
(qu
(que mandam seus espiões, é claro), podem
pen
pensar
que não estamos nem aí e... pior:
eles vão acabar achando que...
...não temos força e vão negar tudo.
E não são só os patrões.
Veja o que o Governo tem feito:
arrochos e mais arrochos!!!
Essas coisas a gente não deixa pros
outros resolverem, não. É a gente que
tem que ir e meter os peitos, e falar
igual ao companheiro Buda:

... É DE NOSSA
SSA
LUTA QUE VEM
A!
A VITÓRIA!

o rodoviário em marcha

