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 O Sindviários, a DR e o CRE da CET-
SP, diante da barbárie ocorrida contra um 
companheiro, um irmão de ofício, um jovem 
ainda no começo da vida adulta, um ato de 
plena selvageria e nenhum propósito, sem 
nada poder fazer, frente ao distante fato 
ocorrido em outro estado, isso é bem 
verdade, mas que poderia ocorrer com 
qualquer um de nós, na difícil tarefa de coibir 
a insensatez humana cada vez mais 
presente no trânsito brasileiro, entendem por 
bem a realização de uma missa de intenção 
na igreja de Santa Cecília, no dia 03 de junho 
às 17h30.

 Também como forma de manifestação 
e homenagem ao Agente de Trânsito de 
Araguaina no Tocantins, Agenilson Pereira 
Jorge, 27 anos, no dia 03 de junho de 2016, a 
partir das 14:53hs, horário que o mesmo foi 

covardemente alvejado, faremos um twitaço 
com a hashtag #AgentesDeTransitoDeLuto 
em nossas redes sociais, demonstrando ao 
mundo a nossa indignação e nosso profundo 
sentimento de pesar com essa barbárie 
ocorrida.

 Se sabemos que, pouco podemos 
fazer contra um ato covarde e bárbaro, vale 
dizer que felizmente, temos a certeza de que 
estes agressores sem alma, que por vezes, 
leva-nos até nossa vida, são uma parcela 
muito pequena em nosso universo de 
trabalho.

 Nessa certeza, continuamos a fazer 
nosso trabalho com profissionalismo e 
cordialidade, buscando sempre uma melhora 
nesse trânsito cada vez mais caótico.

AGENDADA A MISSA DE INTENÇÃO NA IGREJA DE SANTA CECÍLIA NA SEXTA-FEIRA ÀS 17h30
twitter oficial do Sindviários: @sindviarioscut

#AgentesDeTransitoDeLuto


