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SINDICALISMO

SITTRA  
Em sintonia 

com a sociedade
A defesa intransigente dos interesses da categoria 

e uma sintonia direta com a sociedade são 
compromissos inarredáveis do Sindicato dos 
Trabalhadores em Transportes Rodoviários do 

Município de Anápolis

Arrojadão estreia na Manchester

Com apresentações, aos sábados, das 19 às 21:30 e, 
aos domingos, das 19 às 21:00hs, o programa Ar-
rojadão estreou no dia 30/03/2019 e foi novame-
ne ao ar no dia 31/03/2019 na Rádio Manchester 

de Anápolis (GO), sob a batuta do líder sindical e comuni-
cador, Adair Rodrigues, o Arrojado. “Agradeço a Deus por 
mais essa oportunidade em minha vida. Agradeço tam-
bém a toda a diretoria dessa grande emissora por nos con-
fiar esse espaço e quero dar um muito obrigado a todos os 
profissionais da casa pelo apoio e pelo carinho que me têm 
dispensado. Sinto-me profundamente honrado por fazer 
parte dessa maravilhosa e competente equipe e agradeço 
também, sensibilizado, a todos os melhores ouvintes do 
mundo pela participação e pela audiência do Arrojadão. 
Abraço arrojado a todos!”, revelou Adair Rodrigues ao co-
mentar sua estreia na Rádio Manchester. Sucesso! Adair Rodrigues e o companheiro Cardoso: audiência garantida

SITTRA defende união por Anápolis

O Arrojado Adair Rodrigues, presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Município 

de Anápolis (SITTRA), prestigiou a sessão da Câmara Muni-
cipal do dia 10/04, onde também estavam o presidente da 
Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Sandro Mabel, 
o prefeito Roberto Naves, vereadores, lideranças políticas e 
comunitárias e populares. A tônica da sessão girou em torno 
da necessidade de se manter incentivos fiscais para novos in-
vestidores e da preocupação com a forma como o governo es-
tadual vem conduzindo o debate em torno desse tema. Adair 
Rodrigues defende a união de esforços das lideranças polí-
ticas, empresariais e comunitárias como o melhor caminho 
para garantir a atração de novos investimentos para Anápolis.

No plenário lideranças e populares prestigiaram o evento Adair Rodrigues: “Sociedade unida jamais será vencida”

Sandro Mabel, Leandro Ribeiro e Roberto Naves na Câmara


