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Em 2011, o Sindes fechou mais de 
20 acordos coletivos de trabalho em 
sindicatos. Nas reuniões, embates 
e mobilizações alguns fatos mar-
caram a Campanha Salarial deste 
ano.

Fatos que se repetem no dia a dia, não 
somente na Campanha Salarial e que esta-
mos trazendo aqui neste editorial para refle-
tirmos juntos com vocês sobre os rumos que 
o movimento sindical está tomando. Entre 
expressões como “cala a boca, isso é uma 
ordem”, “trabalhador de sindicato não pode 
ganhar mais que diretor”, muitas tentativas 
de mexer em cláusulas já reconhecidas há 
mais de 10 anos em alguns sindicatos, as 
diretorias vão contra tudo o que nós sindi-
catários acreditamos e ajudamos a construir: 
a luta dos trabalhadores. Muitas atitudes dos 
dirigente sindicais nos desestimulam a vestir 
a camisa, a sermos militantes. Porque sim, 
somos uma categoria diferenciada de tra-
balhadores, vendemos nossa mão de obra, 
mas também muitas vezes estamos na linha 
de frente com as direções dos sindicatos nas 
lutas. Porém, nem sempre somos reconhe-
cidos por isso. É inadmissível que, quando 

é a nossa vez de nos organizarmos, sejamos 
hostilizados ou as direções se sintam ofendi-
das. Somos todos trabalhadores em busca de 
melhores condições de vida. Teoricamente 
deveríamos estar do mesmo lado. No en-
tanto, o que se percebe no meio sindical é o 
aumento do assédio moral e do afastamento 
de trabalhadores dos sindicatos por doenças 
de trabalho. Pensando nisso, o Sindes está se 
organizando e fará um esforço em 2012 para 
realizar, nos locais de trabalho, uma pesquisa 

sobre a saúde dos trabalhadores em sindica-
tos. Para isso, precisaremos do apoio de to-
dos. Para que nós sindicatários continuemos 
acreditando na luta, não podemos aceitar 
situações de assédio e/ou desrespeito como 
natural, como parte das relações de trabalho. 
Não podemos aceitar que nas entidades sin-
dicais se reproduzam as práticas do capital 
privado, que visa o lucro e a exploração dos 
trabalhadores. Em casa de ferreiro o espeto 
não pode ser de pau. 

Mas, não só de momentos tensos e ruins 
2011 se fez. Tivemos avanços em acordos 
coletivos e muitos importantes momentos de 
debate na nossa categoria. O Sindes esteve 
presente na Plenária da Fites em Recife de 12 
a 14 de agosto, estreitando os laços da nossa 
luta nacionalmente. Em 2012, o Sindes dará 
sequencia às atividades e as lutas realizadas 
em 2011. Vamos, neste fim de ano, come-
morar a vida, tomar fôlego, confraternizar 
junto aos amigos e familiares para retomar-
mos as atividades em 2012 com mais força 
e união! Um bom final de ano para todos. 
O Sindes em 2012 estará novamente junto 
com você na luta, porque direito não se tira, 
se amplia! 

Em casa de ferreiro o 
espeto não pode ser de pau

No dia 25 de novembro 
a Direção do Sindes se reuniu 
para debater o planejamento das 
atividades para seus filiados a 
serem realizadas em 2012.

Aprovamos uma agenda mínima que 
ainda pode sofrer alterações. Todos as 
atividades serão divulgadas com antece-
dência para que o maior número possível 
de filiados possa participar. Veja abaixo 
algumas das atividades aprovadas e des-
de já vá se agendando e se programando 
para participar! 

Março
Dia 29 - Realização do segundo Semi-

nário de Saúde do Trabalhador do Sindes. 
A atividade acontecerá durante todo o dia.

Dia 29 - Realização de encontro para 
troca de experiências entre os Sindes que 
atuam no Estado e conversa sobre a esta-
dualização do Sindes (após o Seminário de 
Saúde do Trabalhador).

Maio
Dia 3 - Cine Sindes: pipoca com polí-

tica, às 18h30min, com exibição de filme 
sobre a temática do Dia do Trabalhador.

Dia 31 - Realização do segundo curso 
de Formação do Sindes.

Agosto
Dia 30 - Realização de debate com as 

forças políticas que atuam no movimen-
to sindical, com participação das centrais 
sindicais.

Setembro
Início da nossa Campanha Salarial.

Novembro
- Continuidade do Cine Sindes: pi-

poca com política, abordando temas em 
destaque no mês como Dia da Consciên-
cia Negra e violência contra a mulher.

Dezembro
Confraternização de fim de ano.

Planejamento Estratégico aprova atividades do Sindes para 2012
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Retrospectiva 2011

Assembleia aprova 
pauta de 

reivindicações de 
2011, dia 21 de julho

Debate 
Mulheres de 

Luta sobre 
gênero e 

homofobia, dia 
29 de agosto

Curso de formação sindical
do Sindes com  Emílio

Genari, dia 28 de outubro

Sindes apoiou o seminário Nosso Eu  
Africano, ministrado pelo jornalista 

Osíris Duarte dia 18 de maio

Imagens de alguns dos  momentos que vivenciamos neste 2011

Seminário sobre Saúde do Trabalhador, 
dia 5 de maio 

Debate com Dieese 
sobre negociação 
coletiva dia 31 de março


