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Companheiros(as) da EDRA do Brasil e EDRA Saneamento e EDRA Óleo e Gás

TIRE A MÃO DOS MEUS DIREITOS!
C

ompanheiros da EDRA, o

momento precisa de unidade na luta

momento que estamos

para defender os direitos dos

passando na empresa merece uma

trabalhadores da EDRA.

avaliação firme. Vamos debater e
deliberar em assembleia na porta
da fábrica.
A situação dos trabalhadores está
insustentável com tudo atrasado:
férias, convênio médico, INSS e
FGTS pagamento de verba
rescisória e como se não bastasse a
empresa está atrasando o
pagamento de salários.
Os trabalhadores estão trabalhando
sem nenhuma garantia de seus
direitos básicos e isso não pode
continuar.
Vamos deliberar em assembleia
com todos os trabalhadores, pois o

ASSEMBLEIA COM
TODOS OS
TRABALHADORES

DIA 15/07/2015
07:00 DA MANHÃ

MUDANÇA DA DATA BASE JÁ!!!

PARA LER E PENSAR!
ELOGIO DO APRENDIZADO - Bertolt Brecht

Aprende o que é mais simples! Para aqueles cujo
momento chegou,
nunca é tarde demais.
Aprende o ABC: não basta, mas aprende-o! Não
desanimes!
Tens de assumir o comando!
Aprende, homem no refúgio!
Aprende, homem na prisão!
Mulher na cozinha, aprende!
Aprende, sexagenário!
Tens de assumir o comando!
Procura a escola, tu que não tens casa!
Cobre-te de saber, tu que tens frio!
Tu, que tens fome, agarra o livro: é uma arma!
Tens de assumir o comando!
Não tenhas medo de fazer perguntas:
não te deixes levar por convencido,
vê com teus próprios olhos!
O que não sabes por experiência própria,
a bem dizer, não sabes.
Tira a prova da conta:
és tu quem vai pagar!
Aponta o dedo sobre cada item,
pergunta: como foi parar aí?
Tens de assumir o comando!

