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Artigo II OBJETOS E FINS 
 

Emenda Artigo II (Objetos e Fins) para refletir o nosso compromisso com as três 
principais estratégias desenvolvidas pela Comissão da Planta do Século 21: 
construindo um amplo movimento progressivo; construindo novas formas de 
organização de trabalhadores para construir o poder da classe trabalhadora; e 
inovar em nossas atuais formas de representação dos trabalhadores. 

Os objetos e fins deste Sindicato Internacional deverão ser do benefício dos seus 
associados e melhorar as condições deles por todos os meios, incluindo mas não 
limitado a: 

A. Pela obtenção de de vantagens econômicas, incluindo melhores salários, horas 
e condições de trabalho, através de organização, barganha coletiva, ação legislative e 
política e a utilização de outros meios legais; 

B. Pela organização e unificação neste Sindicato Internacional de todos os homens 
e mulheres trabalhadores eligíveis para associação pelo presente; 

C. Pelo envolvimento em todas essas atividades cívicas, sociais, políticas, legais, 
econômicas, culturais, educacionais, beneficientes e outras atividades, seja a níveis 
locais, nacionais ou internacionais, conforme vai avançar neste posicionamento do 
Sindicato Internacional na comunidade e no movimento trabalhista e promover os 
interesses desta organização e de sua associação, diretamente ou indiretamente; 

D. Pelo avanço e fortalecimento dos direitos dos homens e mulheres trabalhadores 
para barganhar coletivamente, e apresentar maneiras inovativas para levar a cabo 
este trabalho; 

E. Pelo fornecimento de benefícios e vantagens a associados individuais do 
sindicato, administradores e empregados através de educação, treinamento, acesso a 
nova tecnologia, centro de recursos para associados, um sistema de comunicações do 
século 21, pensões e benefícios de morte e previdência social; 

F. Pela ajuda a Sindicatos Locais para compartilhar experiências, reunir recursos, 
aprender as melhores práticas uns dos outros e ser responsáveis uns pelos outros; 
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G. Pela cooperação com e auxiliado por outras organizações trabalhistas por meios 
morais, monetários ou outros meios sejam ou não afiliados com este Sindicato 
Internacional ou quaisquer outros grupos ou organizações, tendo objetivos que são de 
alguma forma relacionados ou semelhantes aos deste Sindicato Internacional ou dos 
seus associados, diretamente ou indiretamente; 

H.  Pelo fortalecimento e salvaguarda deste Sindicato Internacional por todos os 
meios legais para que ele possa realizar os seus propósitos, objetos e obrigações; 

I. Pela utilização, em todos os meios legais, incluindo mas não limitado a todos os 
tipos de uso, despesa e investimento, a propriedade e fundos deste Sindicato 
Internacional, a fim de atingir os seus efeitos e objetos e cumprir as suas obrigações; e 
para tais outros propósitos diretamente ou indiretamente promover os interesses deste 
Sindicato Internacional e de seus associados; 

J. Pela afiliação de trabalhadores em organizações independentes, através de 
acordos que reconhecem a longa história, as necessidades únicas e tradições e 
sucessos de tais organizações e fazendo cada esforço possivél para fornecer a tais 
organizações os mesmos tipos de serviços, as quais tem beneficiado os nossos 
associados existentes; e 

K. Pela E capacitação dos associados da SEIU para liderar e participar em todos 
os aspectos do programa do Sindicato para assegurar um melhor futuro para todos, 
incluindo organização, barganha, trabalho político, ação direta e parcerias 
comunitárias; 

L.  Pela criação de novas formas de organização do trabalhador para construir 
poder econômico e político coletivo para a classe trabalhadora; e 

M.  Pela construção de um movimento mais amplo para a justiça. 

 


