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TÍTULO:  

Formação sindical na filiação e para filiação 

OBEJTIVO: 

Fornecer proposta de projeto de formação sindical para filiar e para o 

recém-filiado. 

RESUMO: 

A baixa participação dos filiados e o baixo índice de mobilização da 

categoria são problemas ocasionados pela falta de convicção do filiado de que 

o sistema sindical é o único meio de se obter sucesso em lutas conjuntas da 

carreira. A necessidade de se haver formação sindical logo após filiação e 

formação para estímulo de filiação. 

 

INTRODUÇÃO: 

Temos observado nas últimas assembleias, nas reuniões sindicais e até 

mesmo em grupos de WhatsApp o grau de mobilização da categoria. Fato é 

que essa falta de mobilização não é decorrente da falta de ferramentas que 

foram construídas para interlocução com o filiado. 

Veja, temos o site que está sendo atualizado diariamente com muitas 

notícias referentes a ações sindicais. Temos página no Facebook igualmente 

atualizado. Semanalmente todas as notícias são enviadas a qualquer filiado 

que deseja receber todas as informações sindicais. Em todas as reuniões do 

Conselho de Delegados todos os delegados recebem informações que devem 

transmiti aos seus filiados. Não há mais desculpas para o baixo quórum, pois 

temos agora um sistema de voto eletrônico confiável, seguro e acessível de 

qualquer lugar para que o filiado participe da Assembleia de onde for que 
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estiver. As videoconferências têm sido cada vez aplicadas e estão disponíveis 

a todos os que desejarem. 

Fato é que o filiado não possui convicção plena da importância da 

militância sindical para a obtenção dos direitos devidos pela carreira. 

Diz o dicionário: 

“Convicção - Substantivo feminino 

Ação ou efeito de convencer. 

Opinião obstinada acerca de alguma coisa, crença que se baseia em 

provas ou motivos particulares, ou como efeito do poder de convencimento de 

outra pessoa; convencimento: convicção partidária; convicção futebolística. 

Padrão considerado perfeito (convicções); princípio: nunca abandonou 

suas convicções.” 

A convicção é importante, pois ela não é abalada pelos momentos 

difíceis que passamos ou passaremos. Veja o exemplo do dicionário. 

Convicção futebolística. Não me recordo de conhecer alguém que deixou de 

torcer para o seu time só porque um ou outro time ganhou ou deixou de ganhar 

algum título. 

É esse tipo de convicção que se faz necessária no consciente sindical 

de cada fiiado. 

DESENVOLVIMIENTO: 

Considerando a necessidade de se formar essa convicção, fato é que 

esse tipo de formação não é simples, acredito que seja necessário que haja 

capacitação básica ao recém-filiado.  

Também se faz necessárias palestras sobre o sindicalismo e seus 

preceitos básicos para os que não são filiados. 

 

CONCLUSÃO: 
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É patente a necessidade de realizar esse tipo de formação sindical 

básica. Talvez através de capacitação dos delegados ou identificar pessoas da 

própria carreira que possuam capacidade e talento para serem esses 

capacitadores. 

DIRETRIZ: 

 Realizar atividade de formação sindical através de palestras de 

conceitos minimamente básicas sobre sindicalismo e movimento sindical e 

história do sindicato, a fim de formar filiados convictos da importância do 

movimento sindical. 
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