
Agradecimento de Fim de Ano do STIMEIC
Caros companheiros e companheiras, é com muita honra que encerramos mais um ano com muitas 

atividades e conquistas que fizeram deste ano, um ano de muitas realizações para o Sindicato e principal-
mente para os nossos trabalhadores.

A princípio, gostaríamos de agradecer a todos pela participação na eleição da nova diretoria do sindica-
to – foram 95,87% de aprovação, o que nos motiva ainda mais em nossas funções sindicais. Aproveitamos 
para parabenizar esta nova diretoria, uma fusão de antigos com novos companheiros que se comprome-
teram com uma gestão ainda mais participativa, contributiva e acolhedora nas demandas de nossa base. 
Vale lembrar que pela primeira vez, atingimos os 30% necessários da cota de participação das mulheres 
em nosso sindicato, o que nos enche de orgulho termos companheiras ativas mostrando a força da mulher 
metalúrgica.

Também queremos deixar aqui registrado a participação mais efetiva do STIMEIC junto a FEM – Fe-
deração Estadual dos Metalúrgicos, após junho deste ano, a companheira Alexandra Amaral ser eleita 
vice-presidente da FEM, o que demonstra o reconhecimento desta entidade para com os trabalhos desen-
volvidos por nós durante a nossa primeira gestão quanto nova diretoria. 

Este ano foi um ano de luta árdua, mas necessária para propiciar a você trabalhador um pouco mais de 
uma vida digna como sempre almejamos, dentre eles podemos destacar a retirada dos sábados como dia 
de trabalho na Multilaser, um alívio a mais para estes companheiros e que serve como modelo a ser segui-
do pelas demais empresas.

Um exemplo importante, foi a greve ocorrida na Fagor, foram 3 dias de descaso e impasse desta pa-
tronal que virou as costas, no que forçou nossos companheiros que trabalham nesta empresa, reivindicar 
com muito suor, cansaço e luta, direitos ignorados, mas que com persistência, possibilitou um aumento 
real acima da inflação, embora por retaliação, esta empresa como um capitalista vingativo, usou de armas 
antissindicais para dispensar muito daqueles que demonstraram durante a paralisação, a força da união 
coletiva de nossos companheiros que não desistiram em nenhum momento de reivindicar o que lhes eram 
negado. Podemos destacar também, a greve ocorrida na empresa Unicoba, em que companheiros deram 
o seu recado e tiveram êxito após a paralisação.  

Mas é importante salientar que a dificuldade de negociar com as empresas a cada dia, mês e ano ainda é 
um desafio, pois a patronal em nenhum momento quer ou deseja possibilitar a obtenção de direitos, sejam 
eles financeiros ou de bem estar do trabalhador, porque simplesmente para eles, benefícios ao funcionário 
não é lucro, infelizmente não os interessam saber se você trabalhador tem problemas pessoais ou não, se 
você está bem ou não, porque lamentavelmente para a patronal você só é mais uma engrenagem da em-
presa que caso não funcione, será trocada por outra e assim sucessivamente.

Como vemos, muitas vezes, nós do sindicato, temos pela frente, obstáculos imensos para superar o 
poder da patronal, porque além de serem os detentores do dinheiro e do poder sobre seus trabalhadores, 
ainda manipulam e os induzem a ficarem contra o seu sindicato, o que em parte conseguem, pois sabem 
que deste modo, dificultam ainda mais o nosso trabalho, deturpando o verdadeiro objetivo de nossa enti-
dade que é sempre de lutar a favor do trabalhador para lhe oferecer trabalho e uma vida com dignidade.

Por isso, caro companheiro e companheira, o STIMEIC precisa a todo instante, de seu apoio, de sua 
participação e de sua divulgação para avançarmos rumo a novas conquistas e cumprimento de direitos que 
não são respeitados e mostrar para a patronal que vocês não são máquinas como sempre os tratam, mas 
sim seres humanos de carne e osso.

Queremos agradecer em nome deste sindicato, a todos vocês pela confiança em nosso trabalho e com-
partilhar a nossa gratidão por serem o nosso alicerce que nos motiva a cada momento continuar nesta 
batalha, porque ano que vem teremos mais luta, e com a união e o sentimento coletivo de todos, conse-
guiremos certamente, vencer os obstáculos que ainda insistem em nos acorrentar, mas nós somos muitos 
e juntos nossa força será suficiente para quebrarmos estas correntes opressoras.

Assim, queremos desejar a todos, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que 2014 seja ainda melhor 
para sua família, seu trabalho, sua vida, que a vontade de vencer e ser feliz não lhes faltará! Obrigado!
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