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CAMPANHA SALARIAL
MANIFESTAÇÃO EM CONGONHAS
DIA 19.11.2013, ÀS 7 HORAS
VAMOS MOSTRAR A NOSSA FORÇA!
LUTAMOS POR:
- 11% DE AUMENTO SALARIAL
- ABONO COPA E PAGAMENTO DE PPR
- INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE
- REDUÇÃO DA JORNADA PARA 40 HORAS
COMPAREÇA!
“A COPA DO MUNDO COMEÇA
PELOS AEROPORTOS”
Contate-nos:
São Paulo: (11) 5536-4678 / 80
Colônia:
(13) 3494-2741
Campinas: (19) 3232-3409

E-mail:
info@aerosp.org.br

Site:
www.aerosp.org.br

FILIE-SE AO
SINDICATO. JUNTOS,
SOMOS MAIS FORTES!

A NECESSIDADE DO SINDICATO
-Bertold BrechtMas quem é o sindicato?
Ele fica sentado em sua casa com o telefone?
Seus pensamentos são secretos, suas decisões desconhecidas?
Quem é ele?
Você, eu, vocês, nós todos.
Ele veste a sua roupa, companheiro, e pensa com a sua cabeça.
Onde more é a casa dele, e quando você é atacado, ele luta.
Mostre-nos o caminho que devemos seguir e, nós seguiremos com você.
Mas não siga sem nós o caminho correto.
Ele é sem nós o mais errado.
Não se afaste de nós.
Podemos errar e você ter razão, portanto não se afaste de nós!
Que o caminho curto é melhor do que o longo, ninguém nega.
Mas quando alguém o conhece e não é capaz de mostrá-lo a nós,
de que serve a sua sabedoria?
Seja sábio conosco!
Não se afaste de nós!

Bertold Brecht foi poeta, teatrólogo e dramaturgo que lutava pela emancipação
social da humanidade. Nasceu em 1898 na Alemanha e morreu em 1956. Suas
peças, poesias e demais obras literárias formam um dos maiores legados do
século XX por expressarem as lutas, os protestos, a rebeldia e os ideais dos
cidadãos comuns que viveram um dos momentos mais ricos da história da
humanidade.
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