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Palavra do Presidente
VIGÍLIA DA ESPERANÇA: Estamos batendo às portas de um novo ano. É tempo de Réveillon.

 A expressão tem tudo a ver com nossas obrigações, pois o vocábulo vem do francês réveiller, que significa 
"acordar, deixar de dormir", e do latim velare que, traduzido, que dizer "fazer vigília", ou ainda do termo vigilare, cujo 
sentido é "velar, cuidar, não dormir”.
 Humildemente, podemos afirmar que, ao longo de 2013, cumprimos esta missão delegada pela categoria. Na 
verdade, nestes 26 anos de vida do SITRATUH-Florianópolis, fizemos coisas inovadoras e nunca antes patrocinadas, 
quando – junto com integrantes da classe – saímos à rua para pedir respeito, salários condignos e melhores condições 
de trabalho. Ou seja, a diretoria deu seu grito, deu seu alerta. Infelizmente, porém, a classe patronal continuou não 
dando ouvidos.
 E os reflexos de tal intransigência já se mostram claros e irreversíveis pela possibilidade de faltar mão de obra 
neste verão 2013-2014, basicamente, pela baixa remuneração que continua sendo praticada.
Mas, é hora de réveillon. Estamos acordados, deixando de dormir, fazendo vigília, velando e cuidando de todo e 
qualquer integrante da categoria. 
 Como aquele lobinho: Sempre Alerta! Sem pestanejar, pois este é o único caminho para acabar com os 
paradoxos do nosso tempo e construir edifícios mais altos e sólidos. Estradas largas. Aprendendo a ganhar a vida, mas 
não deixar de vivê-la. Por isso, realizamos a primeira festa de Natal para os nossos associados, algo também inédito em 
nosso meio.
 Na virada, vamos nos apressar para novas conquistas e manter nossas esperanças vivas e sempre renovadas, pois 
não podemos esquecer que a vida não se mede pelo número de vezes que respiramos, mas pelos extraordinários 2014 
momentos que passamos juntos.
 Como diz a poetisa, Elisa Lucinda “Sei que não dá pra mudar o começo, mas, se a gente quiser, vai dar pra mudar 
o final”. 
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 O novo ano bate às portas. Tempo de refletir. Tempo para ratificar princípios e anseios. Tempo de voltar a 
dizer que a família SITRATUH-Florianópolis condena o ambiente de dependência e tirania. Tempo de rechaçar a 
nacionalização do universo e o controle de todas as atividades humanas.
 Tempo de dizer que o capital é necessário para construir fábricas, hospitais, hotéis, bares, restaurantes. 
Mas sabemos a diferença sutil entre dar a mão e acorrentar uma alma, traduzida pela intransigência odiosa que 
se entranhou no nosso setor.
 É tempo de dar peixe, mas também de permitir pescar, sem castigar ou confiscar a liberdade.
É tempo de descobrir que se pode levar 2014 anos para ser a pessoa que se deseja ser.
É tempo de saber que jamais se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens e que 
seria uma tragédia se ela acreditasse nisso.
 Nós temos esperanças! Aliás, 2014 esperanças, como a de ter, afinal, o 
vendedor da força de trabalho participando verdadeiramente da riqueza 
social e que lucro não seja o único ingrediente a mover homens 
do capital.
 Que cada um “plante seu jardim e decore sua 
alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga  flores”.

SITRATUH-FLORIANÓPOLIS,
2014 vezes a favor do homem por inteiro!
Boas Festas! 

MENSAGEM DE FIM DE ANO
É tempo de plantar jardins...


