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Uma trajetória de conquistas

No próximo dia 31, ao
transmitirmos a gestão
do Sintrajufe/RS para a
nova diretoria, chegaremos ao fim de um ciclo
de lutas e conquistas,
iniciado desde a fundação de nosso sindicato,
em 1998. Nossa jornada
não foi fácil. Claro que
não fizemos tudo o que
gostaríamos, tampouco acertamos sempre,
mas sempre prevaleceu
a busca pelo melhor resultado.

Nosso grande legado
talvez seja o de mostrar
que é possível fazer o que
deve ser feito com arraigada convicção e prática
democrática, tolerância,
paciência, diálogo, visão
de médio e longo prazo.
E uma recusa a voluntarismos, messianismos e
exercício de autoridade
para resolver complexos
problemas econômicos,
funcionais e institucionais, que se expressam
com freqüência numa
categoria como a nossa,
pluralista, complexa e
diversificada.
A despeito das inúmeras
dificuldades – conjunturais e internas – que
enfrentamos, nosso sindicato jamais entregou
os pontos. Buscamos
sempre a melhor solução para as demandas da

Fotos Arquivo Sintrajufe/RS

Posse da diretoria da gestão 2010-2013, que neste mês se despede do Sintrajufe/RS

categoria. Aperfeiçoamos nossa estrutura, aumentamos o número de
sindicalizados e demos
enorme representatividade à nossa entidade.
Na questão patrimonial,
as conquistas foram
igualmente importantes. O Salão Multicultural Alê Junqueira, a
nova sede administrativa e os alojamentos para
os colegas do interior já
são realidade concreta à
disposição de todos.
No plano institucional,
o Sintrajufe/RS tornou-se referência nacional
em questões de saúde
e relações do trabalho.
Mesmo nas questões salariais, nas quais sempre
enfrentamos o mais poderoso dos patrões, não

nos vergaram. Se não
chegamos ao patamar
almejado, melhoramos
muito, se lembrarmos
que, quando começamos nossa jornada, vários colegas precisavam
de
complementação
para chegar a um salário
mínimo.
A propósito, brigar por
aumento nos contracheques não é, na nossa
opinião, o único mote
de uma entidade sindical,. Nesse sentido,
nossa gratidão aos colegas que perceberam
que nossa missão maior
foi – e continuará a ser
– a de contribuir para
melhorar a vida das pessoas, em sua plenitude.
Um agradecimento especial ao escritório Sil-

veira Martins Hübner
Advogados, responsável pelo andamento dos
processos judiciais e
administrativos do Sintrajufe/RS. Sobretudo,
um grandioso agradecimento aos médicos do
trabalho Geraldo Azevedo e Rogério Dornelles, assessores de saúde
do sindicato, cujo trabalho contribuiu para
elevar a discussão sobre
saúde do trabalhador
em todo o país.
Saudamos, pois, a nova
direção do Sintrajufe/
RS. Seguiremos na luta,
atuando por meio dos
canais
democráticos
que o sindicato possui
e que, não por acaso,
ajudamos a construir e
consolidar.
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Um agradecimento especial
aos funcionários do Sintrajufe/RS
Desde a criação do Sintrajufe/RS, muito de seu crescimento e fortalecimento teve a dedicação e o empenho dos
funcionários. No dia a dia do sindicato, para atender a todas as demandas de uma base de mais de 8 mil servidores
(dos quais quase 5 mil sindicalizados), tanto políticas e de
mobilização quanto administrativas, há apenas um diretor com licença classista. Os demais liberados precisam
tirar licença para tratamento de interesse particular.
Por isso, tornamos público nosso agradecimento aos funcionários e às funcionárias do Sintrajufe/RS, um grupo
parceiro da categoria e comprometido com todas as nossas lutas e mobilizações. Esse pessoal que sempre “tocou
junto” foi fundamental na construção do sindicato forte e
respeitado que temos hoje.

Fotos Caio Monçalves / Especial

Nas duas fotos, o grupo que compõe o quadro de funcionários do
sindicato e que auxilia a direção nas mais diversas áreas para o
atendimento das demandas da categoria
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