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28 de dezembro

O “Zé” Pais deixou-nos

De forma inesperada, perdemos no passado sábado, dia 26 de dezembro, o nosso colega José
Luís Coelho Pais, vice-presidente da direção.
Trabalhador de seguros desde 1973, na então seguradora Comércio Indústria, abraçou em 1983
o projeto sindical enquanto membro dos sucessivos executivos, até ao dia de hoje.
Ao longo deste período, foram muitas as tarefas que desempenhou enquanto membro do
executivo, com especial incidência nas áreas dos tempos livres e do desporto, em particular, no
primeiro caso, na organização e apoio às colónias de férias dedicadas aos filhos e filhas dos
trabalhadores de seguros.
Mais tarde, foi chamado à presidência da direção do Instituto de Educação Técnica de Seguros –
INETESE - função que desempenhou com empenho e denodo.
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Avocado, posteriormente, para a área da negociação coletiva, foi e, era, um dos pilares de todo
o imenso processo, hoje bem corporizado nos diversos Contratos Coletivos de Trabalho, nos
Acordos Coletivos de Trabalho e nos Acordos de Empresa, em cuja negociação existem,
certamente, as suas marcas de ponderação, mas, igualmente, de firmeza quando estavam em
causa os interesses legítimos dos trabalhadores e das trabalhadoras.
Desempenhou desde 1998, um papel fundamental na elaboração dos Estatutos, primeiro da
FEBASE, e depois do Mais Sindicato, sempre na perspetiva da criação de um sindicato aglutinador
da área dos seguros e da banca. Esse desempenho e empenho, merece um elevado destaque,
pela forma como se bateu pelas ideias de construção de um modelo de sindicato, ágil, moderno,
agregador, e com respostas práticas para os anseios de todos aqueles que trabalham, ou que
venham a trabalhar neste setor financeiro.
Com a sua súbita e inopinada partida, perdeu o movimento sindical democrático um dos seus
principais defensores, e perdeu o STAS uma das suas referências. Ficámos todos mais pobres!
Uma palavra de profundo pesar à família, em particular à esposa, à filha (nossa colega na
Fidelidade) e à neta.
Uma palavra final de agradecimento pelos votos de pesar transmitidos pelos trabalhadores e
trabalhadoras de seguros, através das redes sociais, mensagens e telefonemas, pelo secretário
geral da UGT, pela presidente da Mesa da Assembleia Geral do Mais sindicato, bem como, por
outros ex-sindicalistas que se associaram a este momento de luto. Uma nota final para aqueles
e aquelas que acompanharam o “Zé” Pais à sua última morada, com destaque para a
solidariedade bem manifestada com a presença de uma delegação do Mais Sindicato, e do SISEP,
ambas lideradas pelos seus presidentes, no primeiro caso igualmente em nome da FEBASE, e
ainda pelos diversos membros dos órgãos do STAS ali presentes.
Descansa em paz “Zé” Pais!
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