
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PROJETO  

SENALBA NA SALA DE AULA 

 

SENALBA – Caxias do Sul/RS 



 
 

 

 

PALAVRA DO PRESIDENTE 

 

Desde a posse no dia 30 de agosto de 2018, desenvolvemos importantes 

projetos, liderados por profissionais cada vez mais capacitados, em busca do 

fortalecimento da nossa representatividade frente as categorias que representamos. 

Vivenciamos um período de desafios na esfera Sindical e, por isso, 

intensificamos nossos esforços para apoiar o trabalhador na superação de obstáculos em 

seu dia a dia. Atuamos em sinergia, com ações em todas as frentes, contando com a 

participação ativa dos trabalhadores que compõem a nossa base.  

Promovemos palestras, desenvolvemos estudos e pesquisas e propiciamos o 

aprofundamento do conhecimento das nossas equipes por meio da participação em 

missões. Trabalhamos, ainda, para oferecer sempre os melhores benefícios aos nossos 

representados, por meio de atendimentos cada vez mais assertivos principalmente na 

área da saúde sem taxa de participação do associado, na área jurídica em defesa dos seus 

direitos trabalhistas.  

Investimos na implementação de avanços tecnológicos com o APP do 

sindicato e Redes sociais fortes, além de várias outras iniciativas voltadas para a 

melhora do atendimento e apoio aos trabalhadores. Nas páginas a seguir, apresentamos 

destaques dos trabalhos conduzidos, mantendo as diretrizes estratégicas de integração. 

Continuamos trabalhando fortemente para nos tornarmos uma entidade perita – isso 

significa exercer com excelência todas as atividades inerentes à nossa atuação. É dessa 

forma que esperamos manter a confiança dos trabalhadores e, assim, gerar a influência 

necessária para impactar positivamente para todos. 

 

Claiton Augusto Vargas Melo – Presidente 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

SENALBA NA SALA DE AULA 

 

                   O SENALBA Sindicato confia na educação como um caminho para a defesa dos princípios 

republicanos, do Estado Democrático de Direito e da Constituição.  

O projeto SENALBA NA SALA DE AULA tem o objetivo de levar aos alunos do ensino 

médio e universitário noções de Direito e Cidadania, com ênfase no funcionamento do Sindicato. 

Frente que o ponto chave para o desenvolvimento reflexivo e a busca pelo 

desaparecimento das desigualdades sociais, é a educação. Ser cidadão é ter consciência de que é 

sujeito de direitos. Direitos à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade, enfim, direitos civis, 

políticos e sociais. A cidadania pressupõe também deveres. O cidadão tem de ser consciente das suas 

responsabilidades enquanto parte integrante de um grande e complexo organismo que é o Estado, para 

cujo bom funcionamento todos têm de dar sua parcela de contribuição. Somente assim se chega ao 

objetivo final, coletivo: a justiça em seu sentido mais amplo. A educação funciona, sem nenhuma 

dúvida, como garantidora e formadora desta consciência cidadã. 

Só esse exercício vai mudar o rumo do nosso pais. Ela começa pela educação. Não temos 

neste projeto a pretensão de mudar a grade curricular das instituições, mas sim de colaborar o quanto 

nos for possível para ampliar a discussão de direitos e deveres e garantias de modo a exercitar a 

cidadania. 

O presente projeto em que o jovem terá o privilégio de conhecer seus direitos e deveres e 

de tornar-se um cidadão respeitador para com suas obrigações. 

O SENALBA já realizou uma aula piloto do projeto na turma do magistério do colégio 

estadual Cristovão de Mendonça.  



 
 

 

 

 

 

Dito isto, solicitamos espaço para falar com os alunos da presente instituição e desenvolver 

o presente projeto. Inclusive usamos o APP ZOOM com sala de até 100 pessoas. 

Entre em contato através Fone/WhatsApp: 54 991071526 ou 984110119 com Claiton 

Melo. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Claiton Augusto Vargas Melo  

Presidente 

 


