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Solidários hoje, companheiros para sempre!!!
Sindicato faz campanha para ajudar o companheiro Hugo Leonardo (Japão) da GRE - Cemat

DESAFIODESAFIO

 Mesmo estando realizando uma campanha de 
solidariedade para ajudar o filho do companheiro 
Cleber Silva Bezerra, da GST_CMSE (Coord. de 
Manut. de SE/UT), o Sindicato não poderia ficar de 
braços cruzados diante da grave situação vivenciada 
pelo companheiro da GRE, Hugo Leonardo Ishi dos 
Santos (Japão) e seus familiares.
 No dia 28/07/11, o companheiro Hugo esteve 
no Sindicato buscando nossa ajuda para a realização 
de uma ação entre amigos, com a finalidade de 
arrecadar fundos para custear as passagens dele e 
de sua mãe para estarem junto com o irmão, Wilson 
Alexandre Ishi dos Santos, durante seu tratamento 
médico contra a leucemia (box em anexo). 
Atualmente, Wilson está na cidade de Mitsukaido 
Shi, na província de Ibanaki Ken, Japão, onde será 
realizado seu tratamento.
 As passagens custam aproximadamente R$ 
11.000,00, e será necessário comprar ida e volta, 
pois do contrário não será concedido o visto de 
urgência ao Hugo e sua mãe. Neste momento, mais 
do que nunca, este companheiro precisa da nossa 
ajuda.
 Sem a nossa colaboração não será possível 
ao Hugo e sua mãe estarem junto ao Wilson e seu 
filho, Carlos Eduardo, de 03 anos, neste momento 
tão difícil de suas vidas.
 Para a realização desta rifa em prol do 
compaheiro Hugo, o Sindicato esta doando “01 TV 
LCD 40”  para a realização de mais esta “Campanha 
de Solidariedade”. Este prêmio será rifado e o total 
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Companheiros e Companheiras,

arrecadado inteiramente revertido para ajudar no 
pagamento das despesas com a viagem e estadia do 
Hugo e sua mãe no Japão.
 Serão rifados 2000 números por R$ 10,00 cada 
e o sorteio será pela milhar do 1º prêmio da loteria 
federal do dia 29/10/11. Caso não haja ganhador 
no 1º prêmio, estará valendo o 2º prêmio e, assim, 
sucessivamente até o 5º prêmio. Se não houver 
acertador nesta data, valerá o próximo sorteio da 
loteria federal.


