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O que é o Sindicato dos trabalhadores?

O  sindicato  são  trabalhadores(as)  organizados  em
busca  de  condições  dignas  de  vida,  cujas  lutas  são
encaminhadas  pelas  direções  sindicais,  eleitas  pelas
respectivas categorias para representá-las.

O sindicato tem compromisso de representar de forma
ética, democrática e solidária, os interesses dos trabalhadores
e,  lutar  por  uma  sociedade  com  justiça  social  e  direitos  de
oportunidades iguais para todos.

O  movimento  sindical  tem  papel  fundamental  na
sociedade,  de  ser  interlocutor  com  as  empresas  e  com  o
Governo  em  defesa  dos  direitos  dos  trabalhadores  e  das
questões de interesse da sociedade. O sindicato deve exercer
funções tanto as específicas quanto as de maior dimensão.

Funções Específicas e Gerais
Funções específicas:  Organizar  os trabalhadores e  liderar
ações para promover, defender, reivindicar e lutar pelos direitos
e interesses dos assalariados, tais como:

-  Salário;                   -  Jornada  de  trabalho;
- Condições de trabalho;                        - Férias;
- Higiene;                                                - Saúde;  
- Segurança;                                           - Carreira;
- Luta por emprego;                                - Negociação;
- Greve. 

Funções Gerais: 
- Sociais e culturais (Organizar,  representar e lutar por justiça
social);
-  Sustentabilidade  (desenvolvimento  econômico,  sociedade,
meio ambiente);
-  Econômicas  (custo  de  vida,  inflação,  salário,  desemprego,
produtividade, condições de trabalho, greve, acordos coletivos);
-  Politicas  (disputa,  luta  por  poder,  controle  estatal  e  caráter
coletivo);
- Jurídicas (ordenamento legal, reconhecimento na constituição,
nas leis,  nos acordos e tratados internacionais,  autotutela das
relações de trabalho,  com força de lei  o que é pactuado por
acordo ou convenção coletiva.

  Missão Principal do Sindicato
Ampliar  a  sua ação  institucional  e  preparar  cada vez

mais  dirigentes  para  que  tenham  uma  visão  sistêmica  da
sociedade,  incorporando  os  conceitos  de  luta  de  classe,  de
solidariedade, de dignidade, de ética, de humanismo para que
adquiram  a  consciência  crítica  para  melhor  compreender  o
papel  que  exercem  e,  representar  com  competência  os

trabalhadores.

O que o Sindicato representa para
o trabalhador?

O  sindicato  é  a  forma  de  organização  que
possibilita  aos trabalhadores  a conquista  de uma vida
com dignidade.

Nenhuma  conquista  cai  do  céu  e  nem  é
conseguida  pela  benevolência  dos  patrões.  Todas  as
nossas conquistas foram conseguidas com duras lutas e
várias delas custou a vida de muitos companheiros (as).

É importante lembrar que o sindicalismo surge e
se  consolida  graças  a  permanente  solidariedade  dos
trabalhadores que sempre lutaram por  justiça social  e
condições dignas de vida. 

  Ações Político-Sindicais e Sociais
- Tomar firme posição contra as Medidas Provisórias e
Projetos de Lei do Governo que prejudiquem a classe
trabalhadora e a sociedade;

-  Posicionar  publicamente  contra  tais  medidas  nos
meios contra tais medidas nos meios de comunicação
interna e externa das entidades;

- Manter interação com os parlamentares da região (no
âmbito  Municipal,  Estadual  e  Federal),  em  busca  de
apoio para debater e encaminhar propostas de interesse
da classe trabalhadora e da sociedade;

-  Lutar  com  competência  em  defesa  do  salário,  do
emprego e de melhores condições de trabalho; atender
o  associado  com  qualidade  e  respeito;  conquistar  a
confiança e a fidelidade do associado;
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