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O
s trabalhadores marca-
ram o 31º  aniversário do 
STIEMNFOPA com 

uma grande demonstração de 
consciência da luta organizada pelos 
direitos e melhores condições no 
trabalho.

A data foi marcada com atividade simbólica do 
momento desesperador vivido pela sociedade, 
especialmente os trabalhadores, que precisam manter 
acesa a economia, a empregabilidade e sustentabili-
dade das empresas: o Sindicato distribuiu  kits de 
proteção contra o “coronavirus”, disponibilizando 
máscaras, álcool gel e camisetas, com a marca dos 31 
anos de luta da  categoria.

Jair Cohen, presidente do Sindicato, lembra a  
tragédia vivida  no Brasil, com reformas desman-
chando direitos trabalhistas e previdenciários, além 
de medidas para desestruturar a sustentação das 
entidades sindicais e criminalizar movimentos 
sociais. “Hoje só se fala em cortar direitos sociais nas 
folhas de salários, que patrões e a elite gostam de 
chamar de encargos, para eliminar conquistas como  
o FGTS, contribuição ao INSS, 13º salário, férias, 
adicionais de insalubridade e periculosidade e outras 
que demandaram longos anos de lutas. Querem 
implantar até o pagamento por hora trabalhada e não 
mais um salário mensal”, lembra Jair. 

Para nossa unidade e força mobilizadora, cumpri-
mentamos os trabalhadores que mantiveram a contri-
buição negocial para a sustentação financeira e 
estrutural do Sindicato e assegurar as condições de 
defender direitos, zelar com o seu cumprimento pelas 
empresas, fiscalizar as relações de trabalho e estar a 
pleno serviço da categoria. A maioria garante um 
Sindicato capaz de lutar, apesar daqueles que usufru-
em das conquistas sem nenhuma contribuição e se 

recusam em entender que o Sindicato é seu instru-
mento de defesa, que todos os direitos que têm não 
vieram da boa vontade dos patrões, mas das mobiliza-
ções e luta organizada. Lembramos a estes compa-
nheiros que o Sindicato é seu aliado para a defesa de 
uma relação de trabalho justa e humanizada. Quando 
alguém difama a entidade está atacando a todos os 
trabalhadores que têm a consciência e a responsabili-
dade de lutarmos pelos direitos de todos.

Cumprimentamos os trabalhadores que se associa-
ram ao Sindicato, durante nossa campanha nas áreas, 
conscientes e responsáveis de buscarem melhores 
condições de vida às suas famílias.

Aos companheiros que se solidarizam na defesa 
dos direitos o nosso mais fervoroso parabéns, que 
podem andar de cabeça erguida, como exemplo de 
solidariedade e de unidade na defesa dos justos 
direitos.


