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LIUNA LOCAL 183

DEZENAS DE REFORMADOS HOMENAGEADOS
EM EVENTO SINDICALISTA
“LiUNA é um orgulho para Portugal”,diz líder da UGT

TERESA LANCASTRE

DIREITOS RESERVADOS

D

ezenas de pensionistas
canadianos e luso-descendentes marcaram
presença em mais um Dia do
Reformado, promovido pela
LiUNA Local 183. O evento
aconteceu na sexta-feira, dia 5
de julho, no DownsviewPark,
em Toronto, e contou com a
participação do Secretáriogeral de uma das maiores centrais sindicais de Portugal, a
União Geral de Trabalhadores
(UGT). Carlos Silva enalteceu a
relação entre os dois sindicatos
e disse que a LiUNA“é um
orgulho para Portugal”.
“A LiUNA representa o sentido da inclusão e da defesa dos
trabalhadores da construção
civil na província do Ontário e
na América do Norte. Se atendermos aos 60 mil filiados,
verificamos que cerca de 70%
são portugueses. Olhando para

este número e para o setor da
construção civil, percebemos
que a LiUNA é um esteio na
defesa dos trabalhadores. É um
orgulho para Portugal e para os
seus dirigentes”, elogiou Carlos
Silva.
A par do dirigente português, outros líderes sindicalistas foram convidados para o
evento. Foi o caso de CarmenP
rincipato, Business Manager da

LiUNA Local 506, que também
enalteceu a atividade do sindicato da construção civil e os
benefícios atribuídos aos respetivos sócios pensionistas.
“Tenho orgulho em poder
fazer parte desta festa. Quero
agradecer oficialmente ao Jack
Oliveira e à sua equipa por também ter convidado os reformados da LiUNA Local 506. Sintome parte da LiUNA 183, e tenho

orgulho no sindicato, não só
porque somos amigos, mas
porque sei que a única preocupação do Jack e do Joe são os
seus associados. Que grande
dia!”, descreveu Principato.
O esforço e a experiência dos
reformados da LiUNA Local 183
foram aspetos continuamente
reforçados. Jack Oliveira,
Bussiness Manager do sindicato
da construção civil, falou sobre
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a sua própria história de vida,
para enaltecer o percurso dos
pensionistas e respetivos familiares.
“É o dia mais importante da
LiUNA. Hoje estamos aqui a
construir em cima dos alicerces
que estes pensionistas deixaram. Agradeço também às
esposas, que tiveram um papel
importante na vida destes
ex-trabalhadores. Não era fácil.
Eu sou filho de um trabalhador,

COMUNIDADE

9

o meu pai também foi sócio da
LiUNA nos anos 70, e lembro-me dos sacríficos que a minha
mãe fez. Compreendo melhor
do que ninguém as dificuldades
que estas senhoras enfrentaram”, descreveu o Bussiness
Manager.
“Hoje presto-lhes homenagem, porque nunca teríamos
chegado aqui sem eles”, acrescentou Joe Mancinelli,VicePresidente Internacional e
Gerente Regional para o Canadá
Central e Oriental da LiUNA.
“Nunca nos podemos esquecer
que foram eles que lutaram por
coisas simples que hoje damos
por adquiridas. Lutaram, nos
anos 50 e 60, por direitos
humanos básicos, por respeito
no trabalho, por um copo de
água num dia quente, como o
de hoje. Foram eles que nos
trouxeram isso”, lembrou.
O discurso de contentamento foi transversal a todos os
presentes. Membro da LiUNA
Local 183 há 43 anos, António
Simões, mestre de obras reformado, elogiou a atual direção,
que acaba de renovar o mandato por mais quatro anos. “Os
benefícios são bons, temos
ajuda para os óculos, para o
dentista, para medicamentos.
A pensão também está boa. Se
não tivéssemos a pensão do
sindicato, a pensão do governo
não chegava para nada”, garantiu. l
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