
Delegado Sindical 
Sua importância para a organização dos trabalhadores 

  

O delegado sindical ou representante 

sindical de base é o elo entre o sindicato e o 

setor de trabalho. É através do delegado sindical 

que muitas informações chegam à diretoria 

colegiada e também, da diretoria colegiada para 

os trabalhadores nas várias unidades. Nos 

momentos de mobilização e enfrentamento, é 

um importante sujeito de ação nos embates da 

luta capital x trabalho.  

Tendo o delegado sindical o papel de 

fiscalizar e denunciar para a diretoria colegiada 

os desmandos que a empresa comete nos locais 

de trabalho, este deve participar dos eventos 

promovidos pela diretoria do sindicato para se 

manter informado a respeito das lutas da 

categoria. Sabendo sempre que o seu dever é viabilizar e contribuir para as ações do sindicato 

nos locais de trabalho melhorando assim, a prática e atuação sindical! 

Como representante direto, o delegado sindical atua em seu local de trabalho como 

presença viva do próprio sindicato. Com a incumbência de representar, defender, ouvir e 

estimular os seus colegas, o delegado passa a ser um fiscal dos direitos e deveres dos 

trabalhadores filiados. A ele cabe a obrigação de observar o ambiente de trabalho, zelar pelo 

bom relacionamento entre os filiados e apontar as dificuldades encontradas pelos 

trabalhadores (as). 

A entidade sindical se torna forte quando há a participação efetiva dos trabalhadores, 

visando isso, o SINTECT-GO promove a cada ano a eleição para delegado sindical e também o 

curso de formação sindical, para preparar as lideranças para a atuação nos locais de trabalho. 

O SINTECT-GO considera que só com a formação, os trabalhadores estarão preparados para a 

disputa da hegemonia e autonomia da classe trabalhadora. 

O estatuto consolidado do SINTECT-GO prevê:  

Artigo 42° – O Sindicato terá delegados sindicais, eleitos para um mandato anual, na 

proporção de 01(um) delegado para cada 15 (quinze) trabalhadores da categoria nas unidades 

de trabalho, sendo que a cada 50% mais um desta proporção, serão garantidos o direito da 

unidade eleger mais um Delegado Sindical. 

$ 1° - É assegurada, ainda, a eleição de 01 (um) Delegado Sindical nas unidades com pelo 

menos 07 (sete) trabalhadores; 

$ 2° - Também serão eleitos suplentes na mesma proporção dos titulares; 



$ 3° - As eleições dos Delegados Sindicais, titulares e suplentes, serão realizadas até 30 (trinta) 

dias após o término dos mandatos vigentes. 

Artigo 43° - compete ao Delegado Sindical: 

a) Representar o Sindicato no local de trabalho; 

b) Levantar os problemas e reivindicações dos trabalhadores na localidade de sua 

representação, tentando solucioná-los e, não conseguindo, encaminhar à Diretoria 

Colegiada e/ou Conselho Deliberativo; 

c) Fazer sindicalizações; 

d) Distribuir os órgãos informativos do Sindicato; 

e) Participar das reuniões do Conselho Deliberativo, convocadas pela Diretoria Colegiada, 

bem como das Assembleias Gerais, Congressos e demais eventos promovidos pelo 

SINTECT-GO, sendo Delegados Natos na Assembleia Geral Ampliada ou Congresso. 

 

Artigo 44° - O Delegado Sindical poderá ser substituído por solicitação de 50% mais um da base 

que o elegeu, que deverá indicar o nome ou nomes dos substitutos. 

Parágrafo Único: A solicitação deverá ser fundamentada e encaminhada ao Conselho 

Deliberativo, garantindo-se o amplo direito de defesa e contraditório, a votação da 

substituição se dará em Assembleia convocada para este fim, sem quorum específico pela 

decisão da maioria simples dos associados presentes. 

Artigo 45° - As eleições serão feitas por escrutínio secreto ou por aclamação e serão 

declarados eleitos, aqueles que obtiverem o maior número de votos.   

Tendo em vista o fortalecimento da luta contra os avanços do capital e retirada de 

direitos dos trabalhadores, o SINTECT-GO promove a formação no sentido de preparar os 

companheiros e companheiras para os momentos de embate na luta frente ao patronato. 

Estudar a história da categoria e a história da classe se faz necessário para entender o mundo 

do trabalho e melhorar a prática sindical.  

É de fundamental importância promover a formação, pois só com a formação é que estaremos 

preparados para entender a nova realidade e saber agir sobre ela, pois o movimento sindical 

não é estático, ou seja, está em constante transformação. Para a categoria ecetista está 

colocado na ordem dia o dilema da reestruturação produtiva/terceirização e precarização das 

relações de trabalho e sindical. Temos que estar preparados e estimulados para a 

ação/movimento a partir da organização de base. Só assim avançaremos nas conquistas de 

melhores condições de vida e trabalho para a categoria. Só assim conquistaremos a tão 

sonhada hegemonia da classe trabalhadora frente ao patronato! 

Nas palavras de Helder Molina: “a formação deve ser prioridade, deve ser continuada, abordar 

outros temas, para compreender a história, a economia, a política, a sociedade, direitos sociais, 

meio ambientes, saúde, gênero, cultura, educação, o papel do Estado, do serviço público, e dos 

(as) trabalhadores (as) do serviço público federal, que devem estar a serviço da sociedade, e da 

mudança dessa realidade. Democratizar o acesso, produzir políticas para as maiorias, distribuir 



a renda, socializar os direitos, promover o bem estar e a cidadania plena” e ainda segundo 

Molina: 

A formação sindical é uma ferramenta fundamental para a construção de uma consciência 

crítica, instrumento eficaz para ação política, e pleno exercício da cidadania ativa e 

participante. A emancipação dos trabalhadores deve ser obra dos próprios trabalhadores, as 

mudanças sociais profundas só foram realizadas a custo de muita luta de nossa classe. 

 

                                  

TEMOS QUE CONSTRUIR A NOSSA HISTÓRIA 

 

O Sindicato 

(adaptado de “O Partido” de Bertold Brecht) 

Mas quem é o sindicato? 
Ele fica sentado em sua casa com telefone? 
Seus pensamentos são secretos, 
Suas decisões, desconhecidas? 
Quem é ele? Nós somos ele: você, eu, vocês, nós todos. 
Ele veste sua roupa, companheiro, 
Ele pensa com a sua cabeça 
Onde moro é a casa dele, 
Enquanto você é atacado, ele luta. 
Mostre-nos o caminho que devemos seguir 
E nós seguiremos com você. 
Mas não siga sem nós o caminho correto 
Ele é sem nós, o mais errado. 
Não se afaste de nós! 
Podemos errar e você ter razão. 
Portanto, não se afaste de nós! 
Que o caminho curto é melhor que o longo, 
Ninguém nega. 
Mas alguém o conhece 
Então é capaz de mostra-lo a nós, 
De que nos serve a sua sabedoria? 
Seja sábio conosco! Não se afaste de nós. 
 
 

Calendário 
 
Inscrições: 19 – 28 de fevereiro 
Eleições: 02 – 04 de março 
Data e local da posse e Curso de Formação Sindical serão divulgados posteriormente 
 
Autor: Ueber Barbosa - Secretário Diversidade sexual e de Pessoas com Deficiências 


