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Maio é um mês de luta, reflexão
e de comemoração da classe
trabalhadora. No dia 1º comemora-
se internacionalmente o Dia do
Trabalhador.

Nessa mesma data, em 1886, ocorreu
uma grande manifestação de trabalhadores
na cidade americana de Chicago. Os
trabalhadores protestavam contra as
condições desumanas de trabalho e a
enorme carga horária pela qual eram
submetidos. A greve paralisou os Estados
Unidos. No dia 3 de maio, houve vários
confrontos dos manifestantes com a polícia.
No dia seguinte, esses confrontos se
intensificaram, resultando na morte de
diversos trabalhadores. As manifestações e
os protestos realizados pelos trabalhadores
ficaram conhecidos como a Revolta de
Haymarket.

Em 20 de junho de 1889, em Paris, a
central sindical chamada Segunda
Internacional instituiu o mesmo dia das
manifestações como data máxima dos
trabalhadores organizados. Em 23 de abril
de 1919, o senado francês ratificou a
jornada de trabalho de 8 horas e proclamou
o dia 1° de maio como feriado nacional.
Após a França estabelecer o Dia do

Trabalho, a Rússia foi o primeiro país a
adotar a data comemorativa, em 1920. No
Brasil, a data foi consolidada em 1924.

Cinema - Para marcarmos o dia 1º de
maio, o Sindes estreia sua primeira sessão
do Cine Sindes: pipoca com política.  O
Sindes exibirá o filme “Os companheiros”,
de Mario Monicelli, no dia 3 de maio (quinta-
feira), às 19h30min, no auditório do
Sindicato dos Bancários de Florianópolis e
Região. O filme fala sobre um operário que
prendeu seus braços em uma das máquinas
e acaba desempregado. O acidente motiva
uma organização do operariado local, que
pretendia reivindicar melhores condições de
trabalho (a redução de pelo menos uma hora
da jornada diária nas fábricas). Só que
faltava experiência para organizar a
resistência dos trabalhadores e suas

Maio dos trabalhadores
primeiras tentativas foram fracassos totais.
É a presença de um professor que mudará
toda a situação. Diante da desorganização
da comunidade local, ele assumiu a tarefa
de orientação e esclarecimento nas assem-
bleias, tornando-se a liderança intelectual do
movimento. A partir disso, ele estimula o
início de uma greve contra a exploração do
trabalho local.

Confraternização - Haverá pipoca,
suco e refri e quem gosta de chimarrão,
também pode levar seu mate. A ideia é
assistirmos o filme e realizarmos um bate-
papo descontraído sobre as relações de
trabalho, unindo diversão, integração e
política. É uma forma de integrarmos e
aproximarmos do Sindicato mais ainda a
nossa base. Venha assistir o filme e
confraternizar conosco!

Cine Sindes: Cinema com política
Para marcar o Dia do Trabalhador vamos exibir o filme:
“Os companheiros”, de Mario Monicelli
Dia 3 de maio, quinta-feira, às 19h30min,

no Auditório do Sindicato dos Bancários
de Florianópolis e Região

(rua Visconde de Ouro Preto, 308, 3º andar,  Centro,  Florianópolis)

Assembleia Geral
Extraordinária
Dia 3 de maio/2012 (quinta-feira)
às 17h30min, no auditório do SEEB
Florianópolis e Região.
pauta: Eleição para os delegados à
Plenária Interestadual dos
Trabalhadores em Entidades Sindicais:
prestação de contas e previsão
orçamentária, a ser realizada dia 23 de
agosto de 2012, em Fortaleza (Ceará).

Assembleia Geral
Extraordinária
Dia 3 de maio/2012 (quinta-feira)
às 18 horas, no auditório do SEEB
Florianópolis e Região.
pauta: Eleição para os delegados ao
Congresso para Reforma Estatutária, a
ser realizado dia 24 de agosto de
2012, em Fortaleza (Ceará).

Assembleia Geral
Extraordinária
Dia 3 de maio/2012 (quinta-feira)
às 18h30min, no auditório do
SEEB Florianópolis e Região.
pauta: 1) Informes; 2) Eleição de
delegados para o Congresso
Nacional da Fites, a ser realizado
dias 25 e 26 de agosto de 2012,
em Fortaleza (Ceará).
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1) Como é a realidade no seu local
de trabalho?
- Enxugamento do quadro de trabalhadores/
sobrecarga de trabalho.
- Falta politização dos dirigentes e da base.
- Retirada de direitos.
- Adoecimento e assédio moral.
- Ambiente de trabalho tenso e falta de
motivação.
- Divisão entre os empregados.
- Discriminação.
- Relação boa/não há disputa de correntes.
- Falta um fórum para discutir os problemas do
dia a dia
- Sindicato investe em formação, o que facilita
a relação dirigente/empregado.
- Assédio horizontal.
- Frustração frente às expectativas.
- Processo de deteriorizaçao das entidades
sindicais; dificuldade de mobilização dos
empregados.
- Diretoria se mantém indiferente às condições
de trabalho dos empregados.
- Empregados têm dificuldade de executar o
trabalho diário em razão dos problemas
políticos das diretorias.
- Direções sindicais têm resistência aos
empregados com postura política e que se
posicionam dentro do local
de trabalho. Somente são aceitos aqueles que
defendem a posição da direção.
- As entidades têm priorizado a contratação de
trabalhadores “burocráticos” que apenas
executam as determinações da direção, sem
questionamento.
- O discurso do dirigente virou retórica.
- O desrespeito aos direitos dos sindicatários
é generalizado, seja nos sindicatos com maior
clareza e formação,
seja nos sindicatos com diretorias com pouca
formação política.
- Diretorias burocratizadas. O empregado é
aquele que está em contato direto com a
categoria. O empregado
conhece mais as demandas da categoria que a
diretoria. O diretor tem a necessidade de impor
sua autoridade
frente aos empregados.
- A divisão da diretoria acarreta em problemas
na execução do trabalho diário. A ausência de
uma política
administrativa na entidade gera conflitos na
hora da execução das tarefas.
- Diretor tem “ciúme” do reconhecimento
adquirido pelos empregados perante à base.
- Empregado em entidade sindical não tem a
clareza sobre a necessidade de ser
sindicalizado.
- Dirigentes sindicais utilizam a máquina
sindical em beneficio próprio.

- As direções não são preparadas para
administrar as entidades sindicais.
- Há uma ausência de planejamento das direções
no tocante as demandas do dia a dia. Tudo é
no “afogadilho”,
criando uma tensão do empregado na hora da
execução do trabalho a ser feito.
- As direções não investem em condições de
trabalho.
- Os trabalhadores em entidades sindicais são
vítimas de assédio pelos associados do
sindicato. As direções
sindicais, muitas vezes, colocam “panos
quentes”.
- Prática de trabalho temporário dentro das
entidades sindicais.
- Sindicato tem se afastado do seu papel
histórico.
- Assédio sexual.
- Resistência das diretorias em discutir
prevenção de Acidente do Trabalho.
- Sindicato virou empresa. Um “negocio” para
os dirigentes.
- Nepotismo.
- Terceirização de setores.
- Empregados tem medo de se expor e perder o
emprego.
- Falta de solidariedade entre os trabalhadores
em entidades sindicais.
- Os próprios trabalhadores não reconhecem o
Sindes por falta de consciência política ou por
medo de
represálias.
- Se o sindicato está com problemas financeiros,
os primeiros a pagarem são os trabalhadores.

2) O que você acha que deveria
mudar?
- O sindicatário se identificar como categoria.
- Realizar um levantamento da categoria: quem
somos, onde estamos, etc.
- Necessidade de buscar a unidade para
assegurar a manutenção das conquistas.
- Realizar atividades entre os empregados,

visando fortalecer a união.
- Os dirigentes sindicais devem assegurar aos
seus empregados os mesmos benefícios que a
categoria a qual
representa possui.
- As direções devem ter clareza sobre o duplo
papel que desempenha (empregado/
empregador).
- Prioridade de formar as bases.
- Os dirigentes sindicais devem ter coerência
política entre o discurso e a prática.
- Trabalhar a necessidade da importância da
luta coletiva.

3) Qual a sua sugestão para que
essa mudança aconteça?
- Estabelecer fóruns para discutir os problemas
do dia a dia.
- Seminários, debates e cursos de formação.
- Celebração de uma CCT para os trabalhadores
que não tem acordo firmado.
- Elaboração de um PCS unificado.
- Buscar sensibilizar os dirigentes sindicais
através do diálogo, conscientização e, não
obtendo êxito, buscar a
Justiça.
- As entidades sindicais devem incentivar e
liberar seus empregados para participar de
atividades promovidas
pelo movimento sindical.
- O empregado precisa se posicionar acerca
das condições de trabalho e sobre suas
reivindicações.
- Incentivar a discussão sobre saúde
ocupacional.
- Acabar com as terceirizações que só
precarizam as condições do trabalhador.
- Debater o papel dos sindicatos e dos
trabalhadores em sindicatos.
- Que o Sindes realize um formulário para ser
aplicado no sentido de conhecer sua base e
saber quais os
efetivos problemas pelos quais são acometidos
os trabalhadores em sindicatos.

Problemas e soluções apontadas pelos sindicatários e dirigentes sindicais
no 2º Seminário de Trabalhador de Saúde do Trabalhador do Sindes
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