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Defender-se é uma obrigação de todo ser humano 
e todos devem fazê-la. 

Outro forte motivo para se sindicalizar é mostrar que 
sabe ser consciente e que os patrões têm a seu favor a 
televisão e os jornais, que só falam o que eles querem, 
mostrando á todos que os trabalhadores têm muitos 

deveres mais nenhum direito. 

Os patrões têm o governo e a 
polícia a seu favor. Através 
desses dois instrumentos, os 
patrões reprimem a luta dos 
trabalhadores! 

Companheiros e companheiras, como vocês vêem, 
não nos faltam motivos para nos unirmos ainda mais e 
lutarmos por uma sociedade mais justa, por melhores 
condições de trabalho e de vida. 
Unidos nossas reivindicações terão muito mais peso 

político. Unidos, os patrões vão 
nos respeitar. O Sindicato 
existe para isso, para unir os 
trabalhadores. 

O Sindicato é o único instrumento de defesa do 
trabalhador contra a fome e o arrocho salarial. Somos 
a arma que o trabalhador possui para lutar contra a 
exploração.  

O companheiro que já é sindicalizado, 
já sabe de tudo isso, mas aquele que 
ainda não se sindicalizou deve tentar 
entender que a luta conjunta é para 
beneficiar a todos, indistintamente!  

SINDICALISMO - tem muito companheiro que não sabe 
responder essa pergunta. Alguns porque nunca se 
interessaram pelo seu Sindicato. Outros porque estão 

entrando agora no mercado de 
trabalho e quando entraram na 
empresa para o primeiro dia 
de trabalho, ouviram dos 
patrões que o Sindicato não 
presta que os dirigentes do 
Sindicato só sabem arrumar 
confusão para os 

trabalhadores fazendo greves desnecessárias e sem sentido, 
prejudicando a produção e a própria estabilidade do 
trabalhador no emprego. 
Esta é a visão patronal do Sindicalismo que se pratica no 
Brasil e tem muito trabalhador que acredita no que o patrão 
diz. 

Mal sabe este trabalhador, que 
acreditando no que dizem os 
patrões, está prejudicando a si 
mesmo e a milhares de outros 
companheiros que acreditam no 
poder de fogo da categoria. 

É exatamente isso que interessa aos patrões: que os 
trabalhadores estejam desunidos. Só assim eles podem 
continuar explorando o trabalhador, pagando salários 
miseráveis, sugando até a última gota do sangue do 
companheiro, como se ele fosse uma laranja que você chupa 
o caldo e joga fora o bagaço.  
O trabalhador não passa de uma laranja para o patrão.  
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O QUE É SINDICALISMO? 

A história do sindicalismo no Brasil é recente.  
Ela começa praticamente quando o 
trabalhado escravo foi abolido no 
país, em 1888. 

Grupos de caixeiros viajantes 
(vendedores), Gráficos e artesões, 
formaram suas respectivas 
associações para defender os 

interesses econômicos de suas categorias. 
A primeira greve realizada no Brasil, ainda nos 
tempos de D. Pedro II, foi dos Tipógrafos (Gráficos). 

Na Europa, os trabalhadores concluíram que, unidos em 
associações, suas reivindicações teriam muito mais peso, 
muito mais força.  

Os trabalhadores europeus descobriram isso na Idade 
Média, por volta de 1600, quando ainda nem se falava em 
indústrias.  
Mas já naqueles tempos, os patrões eram organizados 
e sabiam muito bem como explorar os trabalhadores. 

Então, companheiros e companheiros, sindicalismo é 
isso: uma associação de trabalhadores que lutam para 
defender seus direitos e 
conquistar melhores salários e 
melhores condições de trabalho.  
Aí você pergunta, e quem é que 
garante as nossas conquistas? 
Resposta: Sindicato 

 

PORQUE SE SINDICALIZAR? 

Os patrões têm seus próprios sindicatos e uma federação 
poderosa.  
Eles se reúnem quase todos os dias para discutir como 
aumentar a produção sem precisar dividir os lucros com os 
trabalhadores.  
Além dos sindicatos oficiais, os patrões ajudam a manter 
algumas organizações para-militares, usadas como 

instrumentos pressão e 
intimidação dos trabalhadores.  
Um exemplo dessas organizações 
é a União Democrática Ruralista, 
uma organização criada contra a 
reforma agrária e que manda 

assassinar os trabalhadores que como vocês, apenas lutam 
pelos direitos mínimos de um ser 
humano: pão, terra e liberdade!  
Para se contrapor as essas 
organizações surgiu então o MST, que 
nas últimas décadas tem ocupado 
propriedades, muitas vezes até 
ilegalmente, à busca de um local para 
plantar, cultivar e colher o mínimo de 
alimentos para a sua sobrevivência e de 
sua família.  
Este é um dos motivos mais fortes para que cada pessoa 
entenda que ser sindicalizado é pelo menos uma forma 
mostrar que se sabe ser consciente e que sabe analisar os 
acontecimentos e entendê-los. Você que já é associado 
sabe disso, sabe que os patrões já têm sua própria defesa e 
que a única defesa dos trabalhadores é a sua consciência 
de classe e a união com outros trabalhadores, tornando a 
sua categoria mais forte.  



 
O Sindicato dos Gráficos de Taubaté e Região, conta, 
com cerca de 800 associados dos seus cerca de 3000 
trabalhadores da base territorial, que recebem todo tipo 
de assistência médica por intermédio da Cooperativa de 
Trabalho Médico, UNIMED e UNIODONTO a custos 
acessíveis a todos os sindicalizados.  

Temos advogados para os atendimentos na área 
trabalhista, convênios para LAZER: 
colônia de férias, rede de hotéis 
SISNATURCARD com instalações 
em todo o Brasil, além de Convênios 
Universitários; UNIP; FATEA, 
ANHANGUERA, SALESIANAS e 
MICROCAMP, para cuidar da formação Universitária e 
profissional dos sindicalizados e de seus dependentes.  

É claro que só podem desfrutar destes benefícios, 
aqueles que são sócios do Sindicato a pelo menos seis 
meses, porque é o associado quem ajuda a manter esse 
pessoal à disposição dos trabalhadores e seus familiares 
(esposa, filhos, etc.).  

Isto não quer dizer, entretanto que o Sindicato não se 
preocupa com quem não é sindicalizado.  

Por exemplo, este ano, conseguimos uma das melhores 
Convenções Coletivas para os sócios e também para os 
que não são associados. Afinal, para o Sindicato o 
trabalhador não é uma laranja.  

É para isso que o Sindicato existe, para batalhar pelos 
trabalhadores de uma forma geral. Imaginem se todos os 
trabalhadores da base territorial do 

Sindicato fossem associados. É muito importante que 
todos entendam que precisamos ser unidos para sermos 
cada vez mais forte. 

 

 
 
Agora você sabe que sindicalismo 
se faz através de uma associação 
de trabalhadores. Sabe também 
que o Sindicato tem como uma de 
suas obrigações á garantia das 

conquistas dos trabalhadores.  

E quais as vantagens que o Sindicato oferece?  

Muitas vezes, quem não é sindicalizado faz esta 
pergunta.  

O Sindicato não oferece vantagens, mas sim, direitos.  

Direitos que surgem conforme a necessidade individual 
de cada trabalhador ou sua família, ou coletivamente nas 
campanhas salariais.  

A coisa funciona da seguinte forma:  

O Sindicato reúne os trabalhadores para discutir em 
assembléia uma pauta de reivindicações que vai desde 
aumento salarial até a redução da jornada de trabalho, 
passando por assistência médica, transportes, 
alimentação, etc.  

A pauta de reivindicações é aprovada pela assembléia 
dos trabalhadores e discutida (negociada) com a 
bancada patronal (com os patrões).  

Se houver acordo, tudo bem. As 
mãos se apertam.  
Mas caso não haja acordo, os 
trabalhadores podem recorrer à greve 
para garantir seus direitos.  
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Neste caso, cabe ao Sindicato orientar os 
trabalhadores e defender seu direito de greve. 

Como vêem os companheiros Sindicato é a reunião, 
a união e a força dos trabalhadores em defesa de 

seu bem comum, é a voz 
calada do trabalhador 
minado em seus direitos, 
pressionado em seu 
trabalho e explorado em 
seu suor. 

Bom, depois de assinado o 
acordo com os patrões, o 

Sindicato deve fiscalizar o cumprimento dos itens 
conquistados pelos trabalhadores. Em outras 
palavras, a função do Sindicato não termina com o 
fim da greve ou com a assinatura do acordo com os 
patrões. 

O Sindicato funciona o tempo todo e durante todo o 
ano. Muitos companheiros ainda pensam que o 
Sindicato só funciona durante as campanhas 
Salariais, e que tudo vem de mão-beijada.  

As campanhas salariais são apenas uma das fases, 
e realmente a mais difícil, mas nunca a única fase.  

Durante todo o ano o Sindicato atende aos 
associados em seus diferentes problemas: médico, 
acidente e doenças do trabalho (saúde do 
trabalhador) com o preenchimento de CAT, 
jurídicos, etc. 

COMO FUNCIONA O SINDICATO? 

Como qualquer sociedade, também o Sindicato tem uma 
direção: presidente, secretário, tesoureiro e demais diretores 
membros, todos eleitos pelos trabalhadores sindicalizados. 
Isto é, eleitos pelos trabalhadores que mensalmente pagam 
uma pequena taxa ao Sindicato, necessária para sua 
manutenção. 

Tem só um problema: alguns companheiros acham que os 
patrões estão com a razão 
e saem por aí falando que 
os dirigentes do Sindicato 
vivem na maior mordomia e 
que gastam o dinheiro dos 
associados em bobagens. 
Esta imagem foi criada 
pelos patrões e pelos 
ditadores que dominaram o 
país durante 21 anos. 

Infelizmente, alguns companheiros acreditam nessas 
histórias sem saber que estão sendo enganados pelos 
patrões que na realidade só querem uma coisa: confundir os 
trabalhadores e afastar todo mundo do Sindicato, para que 
eles, os patrões, continuem 
explorar os trabalhadores 
impunemente. 

É aquela velha história da 
laranja. 

Este contudo é o 
pensamento daqueles que 
não são sócios, porque o 
companheiro associado sabe dar valor ao seu Sindicato e à 
união de classe. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
 
 

 


