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O SINDUR, vem até você, trabalhador(a), para explicar e demonstrar a 
importância que o sindicato tem na sua vida laboral, e sem que perceba impacta na 
segurança e na qualidade de vida de sua familiar. Para isso, listamos 5 motivos que 
demonstram a importância do SINDUR junto a categoria profissional que representa. 

TRABALHADORES SINDICALIZADOS
GANHAM MAIS E TÊM MAIS BENEFÍCIOS01

Um estudo do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea) comprovou 
que os trabalhadores unidos em seu sindicato têm média salarial acima dos que não 
são sindicalizados. Por meio de uma simples comparação das médias das 
remunerações diretas, foi possível encontrar uma diferença entre trabalhadores 
sindicalizados e não sindicalizados. De acordo com o estudo, essa diferença equivale 
a R$ 562,28, em termos absolutos, em favor dos sindicalizados, ou 33,5%, em termos 
relativos. 

Ainda de acordo com o estudo, os trabalhadores de categorias organizadas tem 
mais facilidade em negociar benefícios, 36% se beneficiam dos convênios médicos, 
contra 20,3% dos não sindicalizados; 63,9% dos trabalhadores sindicalizados têm 
acesso ao vale-alimentação, contra 49,3% dos não sindicalizados; e 54,4% dos 
sindicalizados contam com vale-transporte, contra 49,1% dos não sindicalizados. 

Os sindicatos utilizam sua força coletiva para negociar melhores salários, 
melhores condições de trabalho e também uma gama de benefícios que não seriam 
conquistados caso fizessem uma negociação individual com o patrão. O sindicato, 
além de sua representatividade por meio dos trabalhadores, possui conhecimento dos 
meios de negociação, a realidade de cada empresa, o que ela pode oferecer a mais e 
conhece também o funcionário e sabe o que ele espera das negociações. 

POR QUE PRECISO ESTAR FILIADO?
5 MOTIVOS PARA ENTENDER E COMPREENDER

A IMPORTÂNCIA DA FILIAÇÃO SINDICAL 



TRABALHADORES ORGANIZADOS EM SINDICATOS
TEM LOCAIS DE TRABALHO MAIS SEGUROS02

Você sabia que o Brasil o quarto país no mundo com mais casos de acidentes de 
trabalho, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS)? Aqui acontece 
um acidente de trabalho a cada 48 segundos e uma morte em acidente a cada 3 horas 
e 40 minutos. Esses dados são o resultado de um processo relacionado à forma como 
o trabalho é organizado e gerido. É aí que entra o papel do sindicato, a pressão dos 
trabalhadores e de seus representantes influenciam positivamente o processo de 
negociação coletiva e de construção de legislações, alterando e melhorando 
significativamente as condições de vida e de trabalho da classe trabalhadora. Ou seja, 
os locais de trabalho dos trabalhadores organizados pelo sindicato são mais seguros. 

Uma pesquisa do DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos, sobre as cláusulas de negociações coletivas relativas a saúde e 
segurança no trabalho representam aproximadamente 20% do total de cláusulas 
registradas, em nosso ACT com a ENERGISA representam 24%. Em março de 2020, 
quando identificaram os primeiros casos da Covid-19 no estado, o SINDUR, foi o 
primeiro sindicato a solicitar da empresa medidas protetivas e cuidados para seus 
trabalhadores.
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ATUAÇÃO DOS SINDICATOS DIMINUI A
ROTATIVIDADE DE TRABALHADORES
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A alta rotatividade dentro das organizações é um dos muitos problemas 
enfrentados pelos trabalhadores brasileiros. Uma avaliação do Instituto Brasileiro de 
Coaching – IBC, mostra que a baixa remuneração, falta de benefícios, ausência de 
oportunidade de crescimento na carreira, estresse e sobrecarga de trabalho são 
alguns dos principais motivos da alta rotatividade do mercado de trabalho e que levam 
o trabalhador a pedir demissão ou ser demitido pela falta de motivação, que se reflete 
diretamente na produtividade do funcionário.

A participação da entidade sindical neste cenário é de fundamental importância 
não só para os funcionários, mas também para a empresa. Nas negociações coletivas, 
os sindicatos conseguem garantir itens econômicos, sociais, educacionais, de 
medicina e segurança no trabalho, programa de participação nos resultados - PLR e 
inúmeras outras demandas de forma a trazerem benefícios em montante superior às 
leis e outras normas diversas, com isso, garantem um funcionário motivado e saudável 
contribuindo para o crescimento financeiro da empresa e diminuindo seus custos com 
demissões e treinamentos de trabalhadores recém contratados. 



TRABALHADORES SINDICALIZADOS
TÊM OUTROS BENEFÍCIOS SOCIAIS
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O SINDUR dispõe de um apartamento em São Paulo para seus filiados, 
dependentes e acompanhantes que, por motivo de saúde, precisem realizar 
tratamento fora do Estado de Rondônia. 

Com o objetivo de auxiliar e diminuir os custos dos trabalhadores e dependentes 
com estadia e deslocamento, o apartamento está localizado no centro da capital de 
São Paulo, próximo aos melhores e mais bem equipados hospitais do país. O 
apartamento tem 03 quartos é todo mobiliado e banheiros individuais, locado em um 
condomínio fechado e com segurança 24 horas. Tudo pensado para o bem-estar e 
conforto de seus usuários.

A direção do SINDUR resolveu tomar essa iniciativa, após verificar que havia um 
número expressivo de trabalhadores e dependentes que precisavam realizar 
tratamento fora do nosso estado e devido ao custo elevado (e não coberto pelas 
empresas empregadoras).

Portanto, não perca tempo, procure o seu sindicato e participe! Você é o 
sindicato em movimento!!!
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FISCALIZAÇÃO DOS SINDICATOS GARANTEM QUE
DIREITOS TRABALHISTAS SEJAM RESPEITADOS04

A inspeção social é mais um dos benefícios de se manter associado ao SINDUR, 
ele representa os trabalhadores não só nas negociações coletivas, mas também atua 
como agente fiscalizador do cumprimento das cláusulas acordadas no Acordo coletivo 
de trabalho (ACT) e também aquelas já previstas na legislação trabalhista. Você sabia 
disso?

A entidade sindical é um fiscal atento, pois em contato com o trabalhador toma 
conhecimento das infrações que vão desde desrespeito às leis mais básicas até 
queixas de assédio moral a trabalho escravo, e faz a denúncia às autoridades 
fiscalizadoras e ao Ministério Público. Neste sentido, o sindicato se coloca como 
intermediador das relações do trabalho, assumindo um papel que o trabalhador 
sozinho não poderia exercer por medo de perder o emprego. Então, o sindicato 
fiscaliza e toma as medidas necessárias, trabalhando em sigilo absoluto, evitando 
assim a exposição de um trabalhador. 
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