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Sindicatos 
Começando:  
Pesquise sobre sindicatos em sua área de especialidade: 1. Quais são os sindicatos mais 

importantes/mais poderosos da sua área? Quais são suas reivindicações e que tipos de ações eles 

realizaram nos últimos anos? Compartilhe com seu/sua colega as informações encontradas. Os 

papéis e as práticas sindicais em seus países de origem diferenciam-se? 

 

Figura 1 

Atividade 1: 
Esclareça a importância de sindicatos em sua área de especialidade. O que mudou em seu país nos 

últimos anos quando se trata de direitos dos trabalhadores? Compare com seu parceiro/sua 

parceira. 

Atividade 2: 
Por que você acha que algumas pessoas entram em greve e outras não? Você mesmo/mesma 

participaria de uma greve? Que tipo de ações você consideraria excessivas? Encontre um exemplo 

específico (por exemplo: greve dos pilotos da Lufthansa ou dos maquinistas da Deutsche Bahn). 

o bônus / os bônus      

desempregado  

o plano de saúde/os planos de saúde     

a indenização / as indenizações 

o subsídio de férias / os subsídios de férias      

a conferência / as conferências 

o direito a férias    

o estágio / os estágios 

a licença-maternidade / a licença-paternidade      

o treinamento de aprendizes / os treinamentos de aprendizes 
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a hora extra / as horas extras      

a segurança do trabalho 

 a promoção (salarial)    

o sindicato / os sindicatos 

o aumento salarial / os aumentos salariais 

o voluntariado 

o subsídio de doença 

a greve / as greves 

o seguro previdenciário (da empresa) 

a melhoria na segurança do trabalho 

o salário / os salários                      

a elevação do padrão de vida 

o horário de trabalho (semanal) 

a redução da jornada de trabalho      

despedir alguém 

a legislação em igualdade de gênero      

rescindir     

o falso autônomo     

o salário mínimo     

as férias anuais 

a discriminação    

cumprir/respeitar um contrato 

Após cuidadosa reflexão... 

Depois de pesar prós e contras... 

O que me parece é que... 

Se eu não estiver vendo isso de modo totalmente errado, ... 

De acordo com minha opinião/perspectiva... 

Eu não sou um especialista nessa área, mas... 

Eu acho / penso / quero dizer… 

Disto só posso concluir que... 

Talvez eu ainda mude de opinião, mas... 



C   
Ciências da Natureza e Medicina: Vida cotidiana dos cientistas naturais 

  3 

Eu suponho que.../Eu parto do pressuposto de que… 

Estou (completamente) convencido de que... 

A meu ver, é que... 

Poderia ser dito que.../Poder-se-ia dizer*... 

*No português brasileiro, a mesóclise é usada somente em contextos muito formais e, mesmo 

nessas situações, é consideravelmente pouco usada. 

Atividades complementar: 
Expliquem uns aos outros/umas às outras os regulamentos do mercado de trabalho de seus 

países, na medida em que sejam relevantes para suas áreas de atuação ou seu ambiente de 

trabalho. Em seguida, preparem uma pequena dramatização para o próximo encontro: 

A: Um/Uma de vocês será o/a sindicalista, o outro/a outra será um/uma representante de uma 

grande empresa do país ou do governo e vocês querem entrar em negociação coletiva. Que 

problemas poderiam surgir e que consequências as negociações poderiam ter? 

B: Como alternativa, imagine que você seria um assistente de laboratório e teria ido trabalhar 

doente (você precisou fazer isso, pois estava empregado como colaborador autônomo/de 

plantão). Por estar doente, você não pôde se concentrar bem e quase causou um grave acidente 

químico. Agora, a empresa quer processar você judicialmente. Você leva o caso ao sindicato para 

descobrir o que fazer. Seu parceiro/sua parceira é representante sindical e irá instruir você sobre 

como proceder.  

 

Fonte 
Figura 1 https://www.flickr.com/photos/rogerblackwell/15858580416  
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