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SINDICATO SOLIDÁRIO
Porque toda vida importa!
O mundo mudou dras camente diante de
um vírus letal e sem fronteiras. Diante desta
ameaça real e de um cenário de incertezas,
onde milhões de pessoas sofrem com a
ausência de necessidades básicas, é
tempo de solidarizar, é tempo de
humanizar. Diante deste cenário,
a Contraf-CUT reúne todas as
campanhas e ações dos
Sindicatos de todo o país
numa grande corrente
de unidade, amor e respeito
à vida, com o lançamento da
campanha SINDICATO SOLIDÁRIO.
A ideia do SINDICATO SOLIDÁRIO
surgiu do mais amplo sen do da palavra:
SOLIDARIEDADE. Não há um sen do maior
neste momento, em que as relações
humanas se transformaram e as ações
solidárias mostraram a sua força. O conceito
da existência humana e a que isso se
des na está interligada com a luta
sindical pela sobrevivência do trabalhador
e da vida humana.
Este é um grande elo. O elo forte em defesa
da vida. Porque sem vida, não tem trabalho.
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Doe!

Faça a sua parte!
A Contraf-CUT criou uma plataforma para que este
passo de humanidade se mul plique. A plataforma de
comunicação da campanha Sindicato Solidário contará
com hotsite, infopress, vídeos e informações para
sensibilizar e propagar a importância da nossa real
par cipação em uma campanha de ajuda ao próximo.
No hotsite do Sindicato Solidário você encontrará
informações sobre as campanhas de solidariedade em
andamento em todos os sindicatos e federações do
país e a lista das Associações e/ou ONG's indicadas
pelos sindicatos para as contribuições solidárias.
A maior arma contra o vírus que se alastra
rapidamente é o isolamento social. Mas, mesmo
distantes, podemos nos unir contra a indiferença
humana. Não temos as respostas de como sairemos
desta grande crise, mas sabemos que é possível
caminhar para um mundo mais humano.

COMO AJUDAR?
Algumas vezes até temos a intenção de doar e não
sabemos para quem e nem onde. Então, é aí que entra
a campanha, com o mapeamento das Associações e
ONG's mais próximas de você ou de seu Sindicato,
através de indicações de todos, você irá saber para
quem doar algum item de alimento (não perecível),
produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal ou
valores em espécies.

Acesse o site www.sindicatosolidario.com,
faça o seu cadastro e faça parte desta importante ação
em prol da humanidade.
INFOPRESS - SINDICATO SOLIDÁRIO é uma publicação de responsabilidade da Secretaria de Comunicação da CONTRAF/CUT com a colaboração das Federações e Sindicatos (Confederação Nacional dos Trabalhadores do
Ramo Financeiro - Rua Líbero Badaró, 158, 1º Andar - Centro/São Paulo CEP: 01008-000 Fone: (011) 3107-2767 I Presidenta: Juvandia Moreira Leite Secretário de Comunicação: Gerson Carlos Pereira
Coordenadores da Campanha Sindicato Solidário: Almir Aguiar, Magaly Fagundes e Rosalina Amorim I Texto e Revisão & Arte e Diagramação: Secretaria Comunicação. CONTRAF-CUT I JAN/2020.

