PREZADO AMIGO AFITESPIANO,
Grande aventureiro e entusiasta da missão de REGULARIZAR E
ASSISTIR QUEM TRAZ DA TERRA O ALIMENTO PARA
GARANTIR A VIDA.
Inicio dizendo que somos aventureiros, pois após muitos anos de F. ITESP
e antecessores, somos aprendizes “descarados”; dia a dia inventamos e
sedimentamos novos caminhos.
Trabalhamos com gente, a F.ITESP como um todo (embora às vezes nos
esqueçamos disto) e quase sempre com gente excluída dos direitos
essenciais.
Levando tecnologias, chorando, rindo, auxiliando, empurrando,
aplaudindo, corrigindo, punindo, incluindo na cidadania, enfim...vivendo.
Sempre soubemos que nosso trabalho é resgatar cidadania e fazemos isto
com maestria!
Nosso dia a dia nos obriga a estudar, atualizar e militar. Sim, somos
militantes desta causa que é a razão de toda vida laboral de muitos de nós.
Alguns se graduaram, outros tornaram mestres e doutores com temas da
causa Agrária e Fundiária. Somos bons porque aprendemos dia a dia.
No entanto, imbuídos na busca dos objetivos da Fundação ITESP, muito
descuramos em buscar NOSSOS direitos trabalhistas.
Lembro de que, em algumas oportunidades, fomos ameaçados com a
insustentabilidade da Fundação se alcançássemos ou mantivéssemos algum
direito. Emblemática foi a questão dos agregados no plano de saúde,
lamentavelmente a categoria tergiversou e abriu mão de um direito já
instalado e até hoje brigamos na justiça pela manutenção de alguns que
ousaram desafiar a ordem, pena que poucos e a luta está bem fraca. Foi...,
passou.
Felizmente, temos ousado desafiar com mais pulso aos obstáculos.
Hoje já percebemos que não adianta dizerem que somos bons. Temos que
viver dignamente, com salários e benefícios dignos, e ai poderemos ser
melhores no que fazemos.
Neste despertar de consciência dos trabalhadores, a AFITESP, sempre
gloriosa, tem papel essencial. Sempre desafiando os paradigmas impostos
pelo Estado/Patrão.
Negociamos, vendemos rifas, ficamos no vento gelado da Brigadeiro,
viajamos horas e horas, paramos, brigamos, manifestamos, ganhamos,
perdemos e, em muitos casos, judicilizamos.
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Estávamos certos, direitos negados anos a fio na pauta de reivindicações
hoje estão sendo reconhecidos pela Justiça Trabalhista.
REFORÇO, Justiça Trabalhista, para entendermos a importância desta
especializada em nossa luta.
Após tudo isto, estamos sendo recompensados com vitórias. Alguns já
estão com quinquênio implantado, outros conseguiram piso salarial
profissional e finalmente a sexta parte será implantada, esperamos que em
breve.
A luta continua! Precisamos rever nossa pauta e ajuizar mais ações. Uma
negativa não deve ser obstáculo para trabalhadores de luta! Não é pouco
para quem distribui cidadania e justiça com trabalho, competência e
envolvimento.
Esperamos descansar este período e voltar em 2019, ainda comemorando as
vitórias, mas buscando novas trincheiras, pois temos muito a avançar e os
tempos podem não ser favoráveis.
Se houver comprometimento da categoria nossa pauta será revista e
contaremos nossa história de vitórias, ainda que na adversidade!
Tenhamos um ano de 2019 abençoado!
Que lutar seja nossa opção, posto que somos livres, e a decisão de aceitar
ou lutar é de for intimo.
Estejamos atentos aos embates, não percamos de vista que direitos não
devem ser suprimidos.
Não podemos abrir mão dos direitos, posto que nos trazem dignidade, sob
pena de perdermos nossa dignidade como pessoas!
Não precisamos concordar em tudo, mas precisamos identificar o que pode
nos aniquilar e aí só unidos poderemos vencer.
Toda fala e todo ato contra o trabalhador, contra a inclusão dos
desfavorecidos, contra quilombolas e sem terras, contra a reforma agrária
MERECERÁ e TERÁ nosso posicionamento contrário e devida resistência.
Somos parte do processo e o que os afeta a nós afeta, o que os mata nos
matará, com certeza!
A LUTA CONTINUA! Comemoremos a vitoria e estejamos preparados
para novas lutas e novas vitórias!
Maria Solange
Presidenta AFITESP/SINDAFITESP
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