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A FERAESP mantém canal aberto aos empregados / trabalhadores 
assalariados rurais do Estado de São Paulo e Sindicatos. 

Viu ou vivênciou alguma irregularidade no ambiente de trabalho ? 
Denuncie em nossos canais de comunicação: (14) 32143237 / feraesp@feraesp.org.br 

ou em seu Sindicato.
 A Federação e os Sindicatos irão orienta-los(a).
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EDIÇÃO ESPECIAL

FERAESP ELEGE DIREÇÃO PARA MANDATO ATÉ 2025

No dia 29 de janeiro de 2021 a Federação dos Empregados 
Rurais Assalariados do Estado de São Paulo – FERAESP, elegeu 
sua direção para o mandato entre Abril de 2021 e março de 2025, 
tendo como vencedora a chapa União e Transparência.

Está 38ª edição do JORNAL FERAESP traz o histórico  
das atividades laborais e sindicais de cada componente eleito, 
como forma de apresentação aos sindicatos de empregados 
rurais e a todos os empregados do estado de São Paulo que a 
FERAESP representa.

Presidente: Jotalune Dias dos Santos (Jota)

Jotalune Dias dos Santos, natural de São João do Piauí-PI, migrou 
para o estado de São Paulo ainda pequeno. Com 14 anos de idade 
teve seu primeiro vínculo empregatício anotado em carteira de 
trabalho, na cidade de Echaporã - SP, onde trabalhou em uma 
fazenda de gado leiteiro. Aos 18 anos ele começou a trabalhar no 
corte da cana-de-açúcar em uma usina na cidade de Tarumã - SP, 
quando então, iniciou militância no Sindicato dos Empregados 
Rurais de Cândido Mota - SP, do qual foi presidente. Ele compôs o 
conselho fiscal da FERAESP e foi eleito presidente da entidade no 
congresso de março de 2017 e 2021, tem mandato até março de 
2025. Além disso, jota, também é diretor da Central dos 
Sindicatos Brasileiros (CSB-SP).
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Nasceu em Palmares – PE (zona da mata pernambucana) em 1977, filho de trabalhadores 
rurais, migrou para o estado de São Paulo por melhores condições de vida. Após um 
período na capital paulista, mudou-se para Tiete-SP onde trabalhou, sem registro em 
carteira, no corte de cana-de-açúcar. Mudou-se para Ibaté – SP, onde exerceu 
atividades laborais na cana-de-açúcar e citricultura. Em 2002 entrou para o Sindicato dos 
Empregados Rurais de Ibaté como suplente, reeleito em 2006. Em 2010 foi eleito 
secretário geral e reeleito em 2014 para o mesmo cargo. Já em 2018 foi eleito 
presidente do sindicato. No mesmo período entre 2017 e 2021, ocupou o cargo de 
diretor de políticas sociais da FERAESP e eleito na chapa, 2021/2025, como secretário 
geral desta instituição. Também é diretor da Força Sindical - SP.

Secretário Geral: Aloísio José dos Santos Filho (Lulinha)

Diretor de Finanças e Administração: Rubens Germano (Rubão)

Diretor de Organização Sindical: Eduardo Porfirio (Polaco)

Começou a trabalhar no corte de cana-de-açúcar em 1975 na 
usina Santa Adeláide. Em junho de 1986, com um grupo de 
trabalhadores do corte de cana, funda o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Mineiros do Tiete - SP.    Exerceu atividade 
laboral no corte de cana até 1998, quando assume a presidência 
do Sindicato de Mineiros do Tiete. Em 2002, o sindicato se filia a 
FERAESP e em 2014 assume o cargo de tesoureiro da instituição 
estadual.  Em 2017, foi eleito diretor de organização 
sindical, reeleito em 29 de janeiro de 2021, no qual, exercerá, 
portanto, mandato até 2025 no mesmo cargo. Articulou varias 
greves em favor dos empregados rurais da região de Mineiros 
do Tiete nos anos de 1990 e também é, atualmente, diretor da 
Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB-SP).

Nasceu em Caiuá - SP, em 1970. Começou a trabalhar no 
corte de cana-de-açúcar aos 12 anos de idade em 1982. Em 1985 
teve o primeiro registro em carteira, no cultivo da cana (Também 
trabalhou em várias culturas do meio rural). Com 16 anos 
ajudou a fundar o Sindicado dos Trabalhadores Rurais de Presidente 
Venceslau – SP, onde reside atualmente (desde 1979), assinou 
lista de presença de número 145 e é o sócio de número 90 até 
os dias atuais. Depois de 20 anos de fundação do sindicato ,
tornou – se presidente  e está no 4º  mandato. Ajudou a fundar o 
Sindicato dos Empregados Rurais de Presidente Prudente – SP ( 9º 
sindicato filiado a FERAESP) em 1997,  e foi nesta época que teve os primeiros 
contatos com a FERAESP. Eleito como primeiro secretário da federação em 
2014 e em 2017 foi eleito diretor de finanças e administração da mesma 
instituição, releito em 2021 para mandato até 2025. Foi diretor da Central 
Única dos Trabalhadores (CUT-SP) por dois mandatos. Também é militante e 
articulador da reforma agraria. Além da direção da FERAESP, Rubens é 
diretor de assalariados rurais da  Central dos Sindicatos Brasileiros 
(CSB - SP).

Junte-se à campanha para exortar países e empresas a garantir que, 
quando o Dia Mundial da Saúde chegar, em 7 de abril, as vacinas 

COVID-19 sejam administradas em todos os países, como um símbolo de 
esperança para a superação da pandemia e das desigualdades que existem 

a raiz de tantos desafios globais de saúde.

Acesse: https://www.who.int/campaigns/annual-theme/year-of-health-and-
care-workers-2021/vaccine-equity-declaration/declaration-form

e assine pela equidade da vacina no mundo.

Campanha da Organização Mundial da Saúde - OMS
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Diretor de Formação: Aparecido Bispo (Cido)

Trabalhador rural, nasceu em 1972 na cidade de Presidente Venceslau – SP. 
Exerceu atividade laboral desde criança, trabalhou na colheita de algodão, milho, 
mamona entre outras. Aos 13 anos teve o primeiro registro em carteira como cortador de 
cana-de-açúcar na usina Decasa em Presidente Venceslau. Em 1997, entra para o 
movimento sindical, foi um dos fundadores do Sindicato dos Empregados Rurais 
de Presidente Prudente- SP e Região. Em 2005, exerceu atividade no meio rural na 
cidade de Andradina -SP, onde, em 2006, foi eleito secretário geral da FERAESP, 
mandato que exerceu até setembro de 2016 quando ouve o afastamento do 
presidente à época. Neste mesmo período, foi eleito presidente do Sindicato dos 
Empregados Rurais de Andradina (2008), em 2009 tornou-se secretário de meio 
ambiente da Central Única dos Trabalhadores do estado de São Paulo (CUT-SP). Eleito 
em 2017, secretario de formação, educação e qualificação profissional pela FERAESP, e 
reeleito em 2021. Milita também em defesa da reforma agraria. 

Direto de Política Agrária e Meio Ambiente: Paulo Anisio (Paulo cabelo)

Diretor de Segurança do Trabalho: Wilson Rodrigues da Silva

Nasceu em Porecatu – PR, trabalhador rural, mudou – se para 
Guariba – SP em 1979, onde iniciou as atividades laborais aos 14 anos de 
idade no corte de cana-de-açúcar. 
Na greve de 1984, a famosa greve de Guariba, Wilson teve os 
primeiros contatos com o movimento sindical. Em 1988 foi 
eleito ao conselho fiscal do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Guariba, e,  preferido presidente em 1992. 
Foi tesoureiro da FERAESP em 2006 e em 2017 foi 
eleito secretário geral da instituição. Em 2021, foi eleito diretor de 
segurança, cargo no qual irá ocupar até 2025.

Campanha da Organização Mundial da Saúde - OMS
Apoie os esforços da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) para 

combater a COVID-19. Faça hoje sua doação!

Acesse: https://www.paho.org/pt/topicos/coronavirus/doenca-causada-
pelo-novo-coronavirus-covid-19/fundo-resposta-covid-19-da-opas

e saiba mais em como ajudar.

Nasceu em dezembro de 1977, no municio de Quatá-SP, filho de trabalhador rural, teve seu 
primeiro registro em carteira aos 14 anos de idade na atividade do corte de cana, chegou a 
cortar 56 toneladas em um dia. Foi premiado por diversos anos consecutivos por seu destaque no 
corte de cana-de-açúcar, fato que o tornou conhecido entre os trabalhadores rurais da região de 
Paraguaçu Paulista -SP. No ano de 2007, a convite da FERAESP, juntamente com a diretoria do 
Sindicato dos Empregados Rurais de Candido Mota - SP, iniciou suas atividades no movimento 
sindical, sendo eleito presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Empregados Rurais de 
Paraguaçu Paulista no mesmo ano. Em sua primeira negociação no ano de 2008, foi deflagrada 
greve geral com repercussão em jornais nacional, o que trousse inúmeras conquistas de ordem 
social e econômica nas normas coletivas. Unificou os trabalhadores das mais diversas funções 
e garantiu a inclusão da mulher em todos os setores profissionais. No ano de 2017, foi eleito 
secretário de comunicação e relações internacionais da FERAESP, reeleito em 2021.
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Diretor de Políticas Sociais: Marcio Luiz dos Santos

Marcio Luiz dos Santos, nasceu em 1970 na cidade de Maracaí-SP, de família de 
oito (8) irmãos, começou a exercer atividades de trabalho com 10 anos de idade 
na lavoura de algodão e cana-de-açúcar. Aos 14 anos teve seu primeiro registro em 
carteira  (1985) no corte e plantio de cana, onde trabalhou até o final de 2011. Em 12 
de dezembro de 2011, ingressou no movimento sindical como presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Assis e Região. Em janeiro de 2021, foi eleito diretor de 
politicas sociais da FERAESP, cargo que ocupará até 2025.

Diretor de Comunicação: Gilson Donizete do Lago

Trabalhador rural . Nasceu na fazenda córregos das pedras no município de São 
Sebastião da Grama - SP, onde seu pai trabalhava. Iníciou suas atividades de 
trabalho na lavoura de café e macadâmia, entre 1982 e 1988, quando se mudou 
para Vargem Grande do Sul - SP, onde continuou na lavoura de café. Trabalhou 
também nas lavouras de batata, algodão, laranja e cana-de-açúcar. Em 1991, 
participou de sua primeira greve no setor canavieiro, durou 21 dias, em agosto de 
1992. Ajudou a fundar o Sindicato de Empregados Rurais de Vargem Grande, e em 
1996 foi eleito suplente do conselho fiscal da entidade, no qual ficou entre 1996 e 2004. 
Tornou-se diretor de finanças entre 2004 e 2008, eleito secretário geral entre 2008 e 
2015. Após o falecimento do companheiro e amigo Sr. Pedro Luiz Marçal, assumiu a 
presidência da entidade. Em 2017, foi eleito suplente pela FERAESP e eleito em 2021 
diretor de comunicação para mandato até 2025.

Primeiro Suplente: Fabio Julio Albino

Trabalha no meio rural deste os 9 anos de idade, atuou na colheita do algodão e 
laranja. Aos 17 anos de idade começou a trabalhar no corte de cana-de-açúcar na 
usina Maringá e Santa Cruz em Arararaquara - SP, trabalhou como bituqueiro 
(catador de cana), e, atualmente é operador de colhedeira.
Exerceu atividade laboral  no grupo moreno de Luís Antônio -SP por 5 anos, e, em 
2014, por conta das más condições de trabalho iniciou uma greve em conjunto de 
outros empregados e recebeu o apoio da FERAESP que os orientou, foi seu 
primeiro contato com o movimento sindical. Mudou-se para Tanabi – SP, onde 
trabalhou na usina moreno de Monte Aprazível - SP na colheita de muda para plantio. 
Em 2015, a partir da  intervenção judicial que afastou a diretoria do Sindicato dos 
Empregados Rurais de Tanabi - SP,  assumiu a presidência do sindicato, e, reeleito em 
2019. Em 2017 foi eleito 1 º suplente de direção da FERAESP, reeleito em 2021.       

Tenha acesso a noticias, estudos e mais, sobre os assalariados rurais. Acesse: www.feraesp.org.br
Siga a FERAESP no facebook: https://www.facebook.com/Feraesp e Instagran: feraesp_rurais



Entre em contato com a FERAESP através dos canais de comunicação: (14) 3214-3237  e e-mail: feraesp@feraesp.org.br
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Segundo Suplente: Valdeci da Mata

Nasceu em outubro de 1966 e é  trabalhador rural. Valdeci exerceu atividades 
laborais na cultura de frutas, hortaliças e cana-de-açúcar. Em 1982, assumiu a função 
de delegado sindical no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaboticabal - SP. 
Em 1993, foi eleito diretor da entidade e atualmente é vice-presidente do sindicato.
Em 2021 foi eleito segundo suplente da FERAESP, cargo que irá ocupar até março de 
2021.

Terceiro Suplente: Luciano Alves da Silva

Trabalhador rural, nasceu em 1982, começou a trabalhar em diversas lavouras aos 12 anos 
de idade, tendo seu primeiro registro em carteira no ano de 2001. Trabalhou em diversas 
empresas do subsetor sucroenergético, onde está registrado até os dias atuais.
Entrou para o movimento sindical em 2010, foi eleito para o conselho fiscal do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Paraguaçu Paulista – SP no mesmo ano e eleito em 2014 como 
secretário geral da mesma entidade. Em 2021 foi eleito suplente de direção da FERAESP, 
com mandato até 2025. Além disso, Luciano é representante do sindicato de Paraguaçu no 
comitê da bacia hidrográfica do médio Paranapanema. 

Efetivo: Espedito Ferreira de Matos

Nascido em Capelinha – MG, região do Vale do Jequitinhonha, mudou-se para Santa 
Cruz das Palmeiras - SP com 16 anos de idade, onde começou a trabalhar na colheita do 
algodão em 1973. Após suas atividades no algodão, trabalhou no corte de cana-de-
açúcar até 1996. Através de uma greve e formação do sindicato da cidade, Espedito 
iniciou sua trajetória no movimento sindical em 1991. O sindicato somente seria
reconhecido formalmente em 1996, perido que Espedito assume a presidência da 
entidade. Nos momentos iniciais como líder sindical, Matos, teve muitos problemas 
com as chamadas “coopergatos” (cooperativa de índole duvidosa)de mão de obra, 
assim,  junto ao ministério do Trabalho (hoje pasta da Economia), o sindicato 
conquistou o direito de registrar os empregados nas empresas, acabando com a 
terceirização há época. Em 2001, o sindicato filiou-se a FERAESP, onde Espedito 
atuou como segundo secretário e foi do conselho fiscal. Em 2017, com a nova direção, 
foi eleito novamente ao conselho fiscal e reeleito em 2021.

Conselho Fiscal
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Efetivo: Adão Aparecido Alves

Adão nasceu em Minas Gerais na cidade de Chapada do Norte. Começou a 
trabalhar em 1989 no corte de cana-de-açúcar.
Foi através da influência da FERAESP que Alves entrou para o movimento 
sindical, foi do conselho fiscal em outro mandato da federação e, atualmente 
, é presidente do Sindicato dos Empregados Rurais de Bariri-SP desde 2008, 
quando o Ministério Público destituiu a antiga diretoria.
Em 2017 foi eleito na nova direção da FERAESP ao conselho fiscal e 
reeleito em 2021 para o mandato até 2025.

Efetivo: Siderval da Silva Moraes

Siderval nasceu em Perobal - PR, é trabalhador rural e sua primeira atividade 
laboral foi na lavoura de café. Mudou-se para Tarumã- SP em 1980 onde teve 
o primeiro registro em carteira como trabalhador no corte de cana-de-açúcar. 
Em 1986, se mudou para Cândido Mota – SP, cidade que trabalhou, também no 
corte de cana até 2008. Ainda este ano, retornou para Tarumã para trabalhar 
como fiscal de corte de cana. Em 2013, foi eleito secretário do Sindicato dos 
Empregados Rurais de Tarumã, e, em 2017, foi eleito suplente na diretoria da 
FERAESP e presidente do sindicato de Tarumã. Em 2021, foi preferido efetivo 
do conselho fiscal da federação, com mandato até março de 2025.

Primeiro Suplente: Edson Ananias Lima

Nasceu em Francisco de Paula - MG em 1962, filho de 
empregados rurais, migrou com os pais em 1970 para a cidade de Palestina – 
SP. Em 1975, já trabalhava com o pai na ordenha (retirada de leite). Exerceu 
atividade laboral na cultura do milho, arroz, algodão, café, seringueira e 
também atuou como tratorista. Em 1999, entrou para o movimento sindical, 
foi eleito presidente da junta governativa do Sindicato dos Empregados 
Rurais de Palestina – SP, coordenado pela Força Sindical. Em 2014, o sindicato 
filia-se a FERAESP e em 2021, Edson, foi eleito como suplente do conselho 
fiscal da federação, com mandato até 2025.

Supletes do Conselho Fiscal

A FERAESP disponibiliza canal de denuncia de 
irregularidades aos trabalhadores.

Acesse: https://www.feraesp.org.br/denuncie-irregu-
laridades/

e descreva a irregularida em nosso canal.
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Segundo Suplente: José Osvaldo Malaquias

Trabalhador rural, iniciou sua vida no mundo do trabalho ainda menor de idade na 
fazenda diamante no municipio de São Sebastião da Grama - SP. 
Atuou na cultura de café e pecuária e foi tratorista. Liderou uma negociação em 
conjunto de outros trabalhadores em 2002 para fundar o sindicato local. Em 2021, 
foi eleito segundo suplente do conselho fiscal da FERAESP, com mandato até 2025.

Terceiro Suplente: Valderi da Silva Morais (Deri)

Nascido em Pérola – PR, chegou aos 8 anos de idade em 
Cândido Mota – SP. Teve seu primeiro registro em carteira como 
trabalhador rural aos 14 anos de idade na empresa nova América, 
profissão que exerce até hoje. Em 2007, começou sua trajetória no 
movimento sindical quando foi eleito diretor presidente no sindicato de 
Cândido Mota, onde ajudou a articular uma greve na usina Paralcool. 
Foi eleito vereador em 2016 em Candido Mota, sendo o terceiro vereador 
mais votado. Em 2021, foi eleito membro suplente do conselho fiscal da 
FERAESP.

História do sindicalismo no Brasil e no mundo

O surgimento do sindicalismo está ligado ao contexto da industrialização e consolidação do capitalismo na Europa a partir do 
século XVIII, quando ocorreu a Revolução Industrial. A época foi marcada pelas péssimas condições de vida e trabalho às quais 
estava submetida boa parte da população europeia.
As relações sociais nessa época atingiram uma enorme polarização, com a sociedade dividida em duas grandes 
classes: a burguesia e o proletariado. É nesse momento que fica evidente o antagonismo de interesses entre elas.
Com o tempo, trabalhadores passaram a se organizar como meio de confrontar empregadores e questionar a situação da época. Os 
primeiros indícios de união entre trabalhadores aparecem com a quebra de máquinas fabris como forma de resistência, movimento 
conhecido como ludismo. A motivação era a visão dos trabalhadores de que estariam sendo substituídos pela maquinaria nas indústrias.
Mais tarde, o Parlamento Inglês aprovou em 1824 uma lei estendendo a livre associação aos operários, algo que antes era permitido
somente às classes sociais dominantes. Com isso, começam a ser criadas as trade unions, organizações sindicais equivalentes aos 
atuais sindicatos.
As trade unions passam então a negociar em nome do conjunto de trabalhadores, unificando a luta na busca por maiores 
direitos e salários. A ideia era evitar que os empregadores pudessem exercer pressão sobre trabalhadores individualmente.
Outras medidas das trade unions foram a fixação de salário para toda a categoria, inclusive regulamentando-o em função do 
lucro (assim, o aumento da produtividade industrial resultava também em aumento no salário dos trabalhadores), criação de 
fundos de ajuda para trabalhadores em momentos de dificuldades, além da reunião das categorias de uma região em uma só federação.
No ano de 1830, os operários ingleses formam a Associação Nacional para a Proteção do Trabalho, que se constitui como uma 
central de todos os sindicatos.



  P. 8

COMO SURGIRAM OS SINDICATOS NO BRASIL?

A história de formação dos sindicatos no Brasil é influenciada pela migração de trabalhadores vindos da Europa para trabalhar 
no país. No final do século XIX, a economia brasileira sofre uma grande transformação, marcada pela abolição da escravatura e a 
Proclamação da República.
Neste momento, a economia brasileira deixa de se concentrar na produção de café e cede espaço para as atividades manufatureiras, 
surgidas nos centros urbanos e no litoral brasileiro. A abolição da escravidão, substituída pelo trabalho assalariado, atrai um grande 
número de imigrantes vindos da Europa, que ao chegar se depararam com uma sociedade que oferecia pouquíssimos direitos aos 
trabalhadores, ainda marcada pelo sistema escravocrata.
Estes novos trabalhadores possuíam experiência de trabalho assalariado e relativos direitos trabalhistas já conquistados em seu 
antigo país. Assim, rapidamente essas pessoas começaram a formar organizações.
As primeiras formas de organização foram as sociedades de auxílio-mútuo e de socorro, que objetivavam auxiliar materialmente 
os operários em períodos mais difíceis. Em seguida, são criadas as Uniões Operárias, que com o advento da indústria passam a se 
organizar de acordo com seus diferentes ramos de atividade. Surgia assim o movimento sindical no Brasil.

O SINDICALISMO NA ERA VARGAS

Por certo tempo, o sindicalismo no Brasil era ditado por iniciativas dos trabalhadores ou de grupos com perfil político-ideológico mais 
definido, como os partidos políticos. De forma geral, essas iniciativas eram tomadas pelos trabalhadores em sua heterogeneidade, 
concebido por uma inspiração autônoma. Essa dinâmica muda com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder em 1930, quando o 
presidente passa a submeter os sindicatos ao controle do Estado.
É com esse intuito que Vargas cria o Ministério do Trabalho em 1930, em conjunto com uma série de normas, como o decreto 19.770 
de 1931, que estabelecia:

• o controle financeiro do Ministério do Trabalho sobre os recursos dos sindicatos, inclusive proibindo a utilização destes recur-
sos em períodos de greve;
• a participação do Ministério nas assembleias sindicais;
• que atividades políticas e ideológicas não poderiam existir por parte dos sindicatos;
• veto à filiação de trabalhadores a organizações sindicais internacionais;
• proibição da sindicalização dos funcionários públicos;
• definição do sindicato como órgão de colaboração e cooperação com o Estado;
• participação limitada dos operários estrangeiros nos sindicatos. Este era um ponto bastante problemático, já que boa parte das 
lideranças sindicais ainda era de origem estrangeira;
• garantia de sindicato único por categoria, a chamada unicidade sindical.

Mas não foi só isso. Em seu governo, Getúlio Vargas foi responsável por uma série de outras medidas relacionadas à vida dos 
trabalhadores. Vamos lembrar que foi no regime varguista a criação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e dos institutos de 
Previdência Social.
Ainda assim, o período do getulismo foi marcado por intensas greves de trabalhadores e pela crescente luta sindical. Nos anos 40, o 
movimento volta a ganhar forças, mesmo em meio a restritivas leis impostas por Vargas, que continuaram vigentes mesmo após o 
fim do Estado Novo, em 1945. Mas é durante os anos 1960 que a luta sindical atinge seu ápice, com imensas manifestações grevistas 
e a realização do III Congresso Sindical Nacional, quando foi criado o Comando Geral dos Trabalhadores (CGT). No campo, as lutas 
também se intensificaram com a criação das ligas camponesas, onde aos poucos cresciam os sindicatos rurais.
Mas o crescimento do movimento sindical é interrompido com o golpe militar em 1964, quando o movimento dos trabalhadores volta 
a ser perseguido e a existir sob total controle do Estado. Após isso, o sindicalismo volta a ganhar forças somente no fim dos anos 1970, 
quando retomam as greves em diversas fábricas no estado de São Paulo.
A motivação das greves foi o movimento pela reposição dos 31%: o governo até então vinha mascarando os índices de inflação, o que 
gerou grandes perdas salariais. A manobra foi denunciada pelo Banco Mundial em 1977, o que despertou a revolta nos trabalhadores.
A jornada de luta nos anos 1970 inseriu o movimento operário no cenário político, econômico e social brasileiro, levando a criação 
da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e do Partido dos Trabalhadores (PT), que passaram a organizar diversas greves gerais nos 
anos 1980 e desempenharam importante papel em movimentos políticos como as Diretas Já.

OS SINDICATOS BRASILEIROS APÓS A REDEMOCRATIZAÇÃO

A Constituição Federal de 1988, criada no período da redemocratização, trouxe mais liberdade ao movimento sindical, retirando re-
gras como a necessidade de autorização do Ministério do Trabalho para funcionamento de um sindicato e possibilitando a sindicali-
zação dos servidores públicos.
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