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Prefácio

Esta publicação contém as decisões políticas chave adotadas pela Terceira Conferência
da UNI Américas, que teve lugar em Montevidéu, Uruguai, do 5 até 7 de dezembro de
2012. O tema da conferência foi Rompendo Barreiras e os delegados adotaram o
relatório do Comitê de Resoluções. Houve um total de 14 propostas apresentadas ao
Comitê para sua consideração. A seguinte lista contém as seis moções apresentadas
pelo Comitê Executivo da UNI Américas à Conferência da UNI Américas.

1. Batendo o tambor por sindicatos fortes nas empresas multinacionais,
2. Batendo o tambor pelo crescimento sindical,
3. Batendo o tambor pela negociação coletiva para garantir o desenvolvimento
sustentável
4. Pactos coletivos e reforma trabalhista no México.
5. Ações comuns com o movimento sindical nos Estados Unidos
6. Defender os direitos humanos na região.

O Conselho de Enlace do Brasil apresentou quatro moções:
7. Fusão de empresas e seu efeito nos trabalhadores.
8. Trabalho decente.
9. Luta contra a terceirização.
10. Batendo o tambor por sindicatos fortes nas empresas multinacionais

A Confederação Nacional de Trabalhadores do Setor Finanças do Brasil - CONTRAFA CUT apresentou quatro moções:
11. O papel dos Bancos Públicos para o desenvolvimento sustentável.
12. Negociação coletiva internacional – intercâmbio.
13. Empréstimo social responsável.
14. Normas do sistema financeiro internacional.

O Comitê estevo composto pelos seguintes representantes:

Área I: América do Norte (Canadá, México e Estados Unidos)
María Xelhuanchi
STRM
México
Jim Sauber
NALC
Estados Unidos
Christina Hajagos-Clausen
UFCW
Estados Unidos
Area II: América Central
Angel Rafael Segura

STGUATEL

Guatemala

Area III: Caribe
Trevor Johnson

BIGWU

Trinidad e Tobago

Area IV: South America Southern Cone – (Argentina, Chile, Uruguay and
Paraguay)
Héctor Dáer
FATSA
Argentina (ausente)
Alejandra Estoup
AB
Argentina
Gerardo González
SAT
Argentina
Valentín Vega
CONAGRA
Chile
Claudio Aravena
CONATRACOPS Chile
Elvio Monegal
AEBU
Uruguay
Área V: América do Sul - Cone Norte (Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Peru e
Venezuela)
Rubens Romano
SENTRACOS Brasil
Cristiane do Nascimento
SINTETEL
Brasil
Mario Luiz Raia
CONTRAF
Brasil
Comitê de Mulheres
Presidenta: Lynn Bue CUPW/STTP
Comitê de Jovens
Presidenta: Toni Moore

Canadá

BWU

Barbados (ausente)

Contamos com o apoio de todos nossos filiados na implementação de nossa estratégia,
e apontamos a informa-lhe de muitos sucessos concretos à Quarta Conferência da UNI
Américas a realizar-se dentro de quatro anos.
Adriana Rosenzvaig
Secretária Regional

Resolução Nº 1

Batendo o tambor por sindicatos fortes nas
empresas multinacionais
UNI Américas tem lançado uma campanha para que as empresas respeitem as
novas normas de responsabilidade social. Na secção serão examinadas as
campanhas orientadas a conquistar o direito de sindicalização em empresas
regionais e globais, bem como as campanhas por Convênios Globais, que se
propõem garantir o cumprimento dessas normas e a possibilidade de que os
trabalhadores se unam e formem sindicatos sem intimidações.
Objetivo estratégico: Desenvolver uma força sindical nas empresas globais
e/ou regionais com atividades nos nossos setores e negociar acordos
globais e regionais.
PLANO DE AÇÃO
1.

Aumentar nossa visibilidade, presença política e influência normativa para
que as corporações multinacionais, os organismos internacionais regionais
ou sub-regionais e os governos nacionais, nos reconheçam como um
legítimo organismo de controle das condutas corporativas.

2.

Implementar o Plano Estratégico de UNI “Quebrando Barreiras” trabalhando
em alinhamento com UNI SCORE e os Setores Globais de UNI.

3.

Como parte da campanha de UNI GROW (Ganhar Reconhecimento
Organizar Trabalhadores), apoiar a sindicalização de trabalhadores de base
em cada lugar de trabalho e alentar ações coordenadas entre as filiadas de
um ou mais setores de cada país, para uma maior e efetiva representação
dos trabalhadores nas empresas multinacionais globais ou regionais.

4.

Criar alianças sindicais regionais e redes de apoio entre sindicatos de
empresas globais e regionais individuais, com o fim de incrementar o
fortalecimento de cada organização sindical, construir influência política e
comprometer às empresas em um diálogo destinado a garantir o respeito
dos direitos sindicais e laborais e o melhoramento das condições de
trabalho.

5.

Construir maior influência política e normativa e reverter as assimetrias
sindicais através do desenvolvimento de políticas de sindicalização
destinadas a construir capacidade sindical nos países e as empresas com
menores níveis ou maior fragilidade de organização.

6.

Difundir entre os trabalhadores de base das empresas multinacionais a
existência e objetivos das alianças sindicais e nossas estratégias orientadas
a que ditas empresas respeitem os direitos dos trabalhadores e acedam à
negociação coletiva com seus sindicatos. Desenvolvendo ferramentas de
comunicação que garantam o contato com os trabalhadores e os
representantes sindicais nas empresas multinacionais com o objetivo de

contar com trabalhadores e dirigentes informados, comprometidos,
envolvidos e mobilizados.
7.

Conseguir a assinatura de Acordos Marco globais e/ou regionais que
garantam o direito à sindicalização e a negociação coletiva.

8.

Estabelecer planos estratégicos para o pleno cumprimento dos Acordos
Marco globais e/ou regionais em relação à liberdade de sindicalização e
negociação coletiva. Mobilizar alianças e redes em respaldo daquelas
filiadas que padeçam violações destes acordos.

9.

Prestar particular atenção ao desenvolvimento das “multi - latinas” e procurar
assinatura de acordos regionais que possibilitem o diálogo social e o pleno
exercício de direitos de sindicalização.

10.

Estabelecer mecanismos que garantam o respeito pleno dos acordos
regionais ou globais, através dos quais uma aliança sindical possa ser
mobilizada em apoio a um sindicato que confronte com violações na
implementação destes acordos.

11.

Incrementar as capacidades regionais e as capacidades das filiadas para
desenvolver campanhas estratégicas de denúncia, respeito das empresas
multinacionais específicas que não respeitam a liberdade de sindicalização
e de negociação coletiva e/ou que recusam o diálogo.

Resolução Nº 2

Batendo o tambor pelo crescimento sindical
UNI Américas e suas filiadas estão trabalhando para desenvolver sindicatos no crescente
setor de serviços e para conseguir que mais jovens, mulheres e profissionais sejam parte
dos mesmos. A globalização, as comunicações e a tecnologia informática estão
transformando a economia e criando um novo mercado de trabalho, uma nova força de
trabalho e novos requisitos de qualificação. O desafio é levar a mensagem sindical a esta
nova força de trabalho e às novas gerações.

Objetivos, princípios e metas estratégicas:
Obter o reconhecimento sindical nas áreas de atividades dos setores de UNI
e continuar apoiando o desenvolvimento sindical, cimentando a capacidade
de apoiar campanhas de organização no nível mundial e regional.
1.

A sindicalização no setor serviços é essencial para a criação de emprego
digno para todos. Nas Américas, dois de cada três trabalhadores
desenvolvem seus labores no setor serviços.

2.

A região é caracterizado pela crescente presença dos serviços como
geradores de emprego. Em 2011, na América Latina e Caribe 62% do total de
trabalhadores estava empregado no setor de serviços, uma porcentagem que
cresceu 3,6% na última década. Essa porcentagem aumenta para os jovens
latino-americanos, que entre 80%-90% estão empregados nos serviços. Nos
Estados Unidos a porcentagem atingiu 77,2% em 2008 e estima-se que
chegará a 78,8% em 2018. No Canadá, a porcentagem de 2012 é de 78%,
quando era 71% no ano 2000.

3.

O amplo processo de urbanização que vem ocorrendo na América Latina e
no Caribe nas últimas três décadas também pressionam fortemente para a
ampliação do setor de serviços. Entre 1990 e 2012, a maioria dos países da
região passou por, ou está atualmente em processo de viver, uma plena
transição urbana. Dois exemplos são Brasil e México, os dois maiores países
da região.

4.

A fragmentação do movimento sindical conspira contra todo tipo de
construção de poder estratégico e impede o crescimento sindical. Tal
fragmentação está influída por fatores internos e externos. As últimas
décadas tiveram efeitos negativos sobre a unidade dos trabalhadores e do
sindicalismo das Américas, ampliando se a fragmentação do mesmo, através
de múltiplos mecanismos, desde a terceirização e a informalidade laboral, até
a posta em prática de regimes legais e empresariais anti-sindicais. Em alguns
países da nossa região o movimento sindical não reagiu efetivamente contra
tais tendências, que só debilitam os trabalhadores e impedem aos sindicatos
ter relevância e representatividade real.

5.

O mundo dos trabalhadores de serviços tem se tornado complexo e
heterogêneo. Por um lado crescem os postos de trabalho de serviços
baseados no conhecimento, ocupados por trabalhadores com educação
terciária e universitária, muitos deles jovens e muitas delas mulheres. Por
outro lado, contem hà amplos setores de trabalhadores que encontram em
áreas como limpeza e segurança sua única possibilidade de subsistência e
que constituem grandes fontes de emprego precário, cujas condições de
trabalho devem ser melhoradas e incluídas na economia formal.

6.

Nos Estados Unidos a quantidade de empregos no setor de serviços
baseados no conhecimento cresceu entre 1995 e 2005 duas vezes mais que
os “serviços menos centrados no conhecimento”. Este processo tem a ver
com modelos produtivos baseados na agregação de valor mediante o
investimento em ciência, tecnologia e inovação produtiva, que também estão
impulsando vários países latino-americanos.

7.

Embora durante a última década em muitos países das Américas se tem
produzido um incremento relevante dos níveis de filiação sindical, continua
havendo muitos fatores que conspiram contra a capacidade dos sindicatos de
reter e ganhar novos membros. Entre eles, as atitudes de governos e
empresas que desenvolvem uma persistente política antissindical, bem como
as mudanças tecnológicas, os processos de concentração, a subcontratação
e as modificações na organização do trabalho. Estas fizeram com que
milhares de empregos sumiram e transformado o perfil dos trabalhadores a
quem os sindicatos acostumavam representar, criando novas vagas e formas
de inserção laboral que ainda continuam extremadamente sub-sindicalizadas
ou não sindicalizadas em absoluto. De vez, são muitos os sindicatos que não
conseguiram se adaptar com suficiente flexibilidade e rapidez a estas
mudanças, para se tornar mais inclusivos e pró-ativos no relativo ao
desenvolvimento da força de trabalho que representam ou que deveriam
representar.

8.

A densidade sindical é um fator-chave para que os sindicatos contem com
verdadeira capacidade para influir nas diversas relações de força, tanto a
nível normativo quanto contratual. Incrementar tal densidade em cada setor,
cada empresa, cada país é um objetivo fundamental de UNI Américas.

9.

UNI Américas enfrenta-se com o crescente desenvolvimento de novas formas
de organização do trabalho, profundas mudanças culturais na relação dos
trabalhadores com seus empregos, a criação de novas profissões, etc., todo
o que resulta em uma cada vez maior fragmentação da força laboral, cuja
homogeneidade passou a ser um dado do passado.

10. Temos que eliminar a percepção de que os trabalhadores profissionais e
gestores são "parte da alta direção que estabelecem políticas e planos de
negócio", já que isto não se corresponde com a realidade. Estes
trabalhadores compartilham preocupações similares a outros sobre salários
justos, segurança no emprego e a aspiração à igualdade no tratamento dos
direitos no trabalho. Estas experiências destacam a necessidade de que os
trabalhadores profissionais e os gestores se organizem dentro das estruturas

sindicais com o fim de obter um trabalho decente, que contemple a educação
permanente e o desenvolvimento profissional.
PLANO DE AÇÃO
a.

Apoiar o crescimento de sindicatos em empresas multinacionais através de
alianças, redes e campanhas destinadas a firmar acordos globais que
contemplem direitos de organização e a implementação dos acordos já
existentes. Isto se levará adiante em estreita colaboração com SCORE e os
Setores Globais de UNI para implementar o Plano Estratégico “Quebrando
Barreiras” .

b.

Dar máxima prioridade ao desenvolvimento e implementação de planos
estratégicos setoriais e nacionais que tenham como objetivo o crescimento
sindical.

c.

Adotar medidas para fortalecer a capacidade organizativa dos filiados de base
para empoderar os trabalhadores e os seus sindicatos.

d.

Promover e apoiar o modelo sindical de organização por setor ou ramo de
atividade em nível nacional. Apoiar os mecanismos que permitam incrementar
a unidade dos trabalhadores e os sindicatos; apoiar o fortalecimento e
crescimento sindical e desenvolver políticas ativas para combater a
fragmentação, estabelecendo coordenações nacionais nos diferentes níveis
e ajudando às filiadas em campanhas em matéria de fusões e integração.

e.

Incentivar os filiados na região a continuar contribuindo com o Fundo de
Organização de UNI.

f.

Desenvolver pesquisas sobre o futuro perfil dos trabalhadores e os novos
cenários para a sindicalização e a negociação coletiva, incluindo a revisão de
experiências bem sucedidas de entidade de trabalhadores da "economia do
conhecimento", com o fim de fornecer como ferramentas aos sindicatos para
desenvolver estratégias pró-ativas para se ajustar a estas novas realidades.

g.

Incrementar os esforços para filiar e organizar sindicalmente os profissionais
e gestores, fomentando sua participação em atividades sindicais e
campanhas estratégicas.

h.

Promover a organização à organização nos setores mais fracos e precários e
à sindicalização de jovens e mulheres.

i.

Construir alianças com outros setores da sociedade para garantir que a
liberdade de sindicalização e o direito à negociação coletiva sejam
plenamente respeitados.

j.

Usar intensivamente as redes sociais para informar sobre as atividades de
sindicalização de UNI Américas, informar e gerar apoio as nossas
campanhas, conectarmos com novos grupos de trabalhadores e estabelecer
redes.

Resolução Nº 3

Batendo o tambor por negociação coletiva para
garantir um desenvolvimento sustentável
Há um novo panorama econômico no continente americano. América do Norte está
emergindo da crise financeira, com um modesto crescimento. Pensa se com otimismo que
muitos países latino-americanos se encaminham para um futuro mais positivo em matéria
econômica. No entanto, os níveis de desigualdade continuam sendo os mais elevados do
mundo. UNI Américas está disposta a contribuir ao sucesso de um desenvolvimento
sustentável, com trabalho digno e estruturas para a negociação coletiva. Sem medidas
ativas no mercado de trabalho, proteção social e negociação coletiva, não haverá justiça
econômica.

I.

Um novo cenário

1.

O mundo vive o fim de um ciclo e tem um novo cenário nas Américas. Os
países desenvolvidos têm sido atingidos seriamente pela crise iniciada em
2007. Alguns números indicam que em 2012 a economia está se
recuperando, sobre todo nos Estados Unidos. Mas os danos sociais,
especialmente a quantidade recorde de desempregados de longo prazo, e
a persistência dos mecanismos financeiros que conduziram à crise levam a
pensar que nos próximos anos os Estados Unidos e Europa continuarão
tendo uma situação social e econômica difícil.

2.

Simultaneamente, América Latina e o Caribe, e especialmente América do
Sul, teve uma evolução muito diferente à dos países desenvolvidos, com
melhoras muito importantes dos dados econômicos e sociais, estreitamente
ligadas à evolução econômica da China e dos outros países da Ásia oriental
e em alguns casos à imposição de políticas baseadas em crescimento com
geração de emprego e plena vigência do direito à negociação coletiva.

3.

O crescimento econômico tem quase duplicado a importância da região no
mundo e a queda da pobreza e da desigualdade está gerando um mercado
interno regional crescente que impulsiona o desenvolvimento econômico
integrado, ao tempo que tem criado um amplio setor de novas classes
médias.

4.

Apesar disso, a região continua sendo a mais desigual do mundo, mas de
continuar esta tendência deixaria de sê-lo na presente década. Por esta
razão, vários organismos internacionais, como a Comissão Econômica para
Américas Latina e o Caribe - CEPAL têm dito que esta década deve ser “A
Hora da Igualdade” para América Latina, ou o Banco Interamericano de
Desenvolvimento, que afirma que a década 2011-2020 será a Década de
América Latina e o Caribe.

5.

O movimento sindical das Américas tem um papel decisivo na construção
de sociedades mais inclusivas e igualitárias, cujo crescimento se base no
consumo financiado pelos salários, o investimento público em tecnologia

ambientalmente sustentável e infraestrutura, redução da pobreza e aumento
da igualdade.
6.

O sindicalismo das Américas vem apoiando desde a década dos '90 a
necessidade um modelo econômico com foco no emprego digno. Estas
propostas sindicais foram aceitas pelos governos e os empregadores na 1ª
Conferência Regional de Emprego realizada nos 2002 e suas pautas
configuraram a Estratégia MERCOSUL para o Emprego Decente de 2004.

7.

Uma estratégia deste tipo gera responsabilidades nos governos, as
empresas e os sindicatos para que, por médio de diálogo social,
combinem os mecanismos para criar cada vez maior emprego de qualidade
e para preservá-lo em momentos de crise.

A Terceira Conferência Regional de UNI Américas resolve:
a.

Influir sobre os estados nacionais, as organizações e entidades financeiras
globais, regionais, sub-regionais e nacionais com vistas a incrementar os
investimentos em infraestrutura e promoção de atividades econômicas do
setor de serviços intensivas no emprego. Como disse a OIT, para que exista
recuperação da crise em longo prazo é necessário um forte gasto público
dirigido à economia real e não à economia financeira.

b.

Apoiar ativamente as políticas inter-governamentais regionais e subregionais e as políticas estaduais nacionais quesejam focadas no emprego
digno, seu estímulo, geração, formalização, qualificação e versatilidade no
centro da agenda econômica no setor dos serviços.

c.

Compartilhar a estratégia tripartite para o emprego adotada pelo
MERCOSUL a partir dos 2002 na que se decidiu “insertar o emprego de
qualidade no centro das estratégias de desenvolvimento, a fim de construir
instrumentos de política capazes de favorecer a inclusão social”.

d.

UNI Américas faz própria -e convida a seus filiados a fazer o mesmo- a
Plataforma Laboral das Américas desenhada pelo movimento obreiro das
Américas e o Caribe, que fosse apresentada pela Confederação Sindical
das Américas à Cumbe de Presidentes de Mar del Plata dos 2005.

II.

Democracia e direitos humanos e sindicais

8.

O movimento obreiro das Américas tem sido o setor mais afetado pelas
ditaduras que assolaram o hemisfério até a década dos '90, com a tolerância
e a cumplicidade dos poderes internacionais. As listas de centenas de
milhares de desaparecidos e assassinados por lutar estão tragicamente
povoadas de dirigentes e ativistas sindicais. O modelo neoliberal imposto a
sangue e fogo na década dos noventa edificou-se sobre a destruição das
organizações sindicais e sociais que podiam enfrentá-lo.

9.

A região tem vivido o período mais prolongado de regimes democráticos e
designação de autoridades mediante eleições. No entanto, os golpes de
Estado e as tentativas de desestabilizar as democracias e a paz na região

não têm desaparecido e as tentativas de restauração neoliberal poderiam
fragilizar este cenário.
10.

A luta contra a discriminação e a favor da igualdade de direitos cíveis para
todos os habitantes é um componente essencial da democracia e o
desenvolvimento sustentável. Os movimentos sociais e as democracias
inclusivas das Américas se têm mobilizado e têm obtido avanços
fundamentais para combater a discriminação por gênero, pertença étnica,
nacionalidade, religião, identidade sexual ou idade.

Neste sentido, a Terceira Conferência de UNI Américas:
a.

Compromete-se com a democracia e a vigência dos direitos humanos e
condena ativamente qualquer tentativa de golpe de Estado e de
desconhecimento da soberania dos nossos povos.

b.

Estabelece como uma prioridade estratégica o seguimento das campanhas
globais e regionais nas que se exige o pleno respeito dos direitos humanos
e sindicais em países como México, Guatemala, Honduras e Colômbia.

c.

Demanda a os governos e às empresas a se comprometer a respeitar
direitos humanos e sindicais. Decide implementar a solidariedade
internacional através da campanha da UNI "Livres de Medo", para proteger
os sindicatos e ativistas de direitos humanos em países de alto risco.

d.

Decide que UNI Américas e seus sindicatos membros continuem lutando
contra a discriminação se fazendo mais inclusivos, revistando as condutas
discriminatórias no seu interior tentando eliminá-las. Além, deverão agir para
incluir normas nos convênios coletivos e as leis nacionais e internacionais e
se mobilizar para fazê-las cumprir nas empresas e na sociedade.

III.

Desenvolvimento sustentável e negociação coletiva

11.

Este é um momento para crescer sindicalmente. Esta situação econômica e
socialmente expansiva permite propormos um plano de expansão da
densidade sindical nas Américas e de generalização da negociação coletiva,
no marco de regimes democráticos que impulsem a inclusão dos amplos
setores sociais excluídos. Os sindicatos e a negociação coletiva são agentes
de igualdade social e de inclusão. Um sistema geral de negociação coletiva
deve se apoiar em uma grande plataforma definida por um salário mínimo
real, decidido em forma tripartite, e um sistema estadual integrado de
redistribuição da riqueza que compense constantemente as desigualdades
e assimetrias sociais e geográficas. Os sindicatos e a negociação coletiva
são agentes de igualdade e inclusão social.

A Terceira Conferência Regional considera que:
a.

A negociação coletiva é uma ferramenta vital para o desenvolvimento de
uma sociedade democrática e com justiça social e um instrumento efetivo
para uma justa distribuição da riqueza. Devemos sustentar uma política ativa

para os governos e as empresas em função de uma cultura do diálogo social
e a negociação coletiva.
b.

A negociação coletiva deve ser permanente, atingir a setores crescentes dos
trabalhadores e funcionar como mecanismo de igualdade social, se
articulando com o salário mínimo (onde este já exista) e a formalização
laboral dos trabalhadores.

c.

Deverá oferecer a proposta, aos organismos internacionais regionais e subregionais, aos estados nacionais e às empresas tanto globais, regionais
quanto locais, de criação de âmbitos de diálogo social e negociação coletiva
entre os atores da economia de serviços.

d.

Deve promover-se que os documentos que surjam das instâncias de diálogo
social e as normas que produzam as instâncias de negociação coletiva
incluam cláusulas que ajudem a combater a desigualdade de ingressos e
direitos e a discriminação em todas suas formas.

e.

Devem ser combatidas as limitações legais e ilegais à liberdade sindical, o
direito de greve e a negociação coletiva e denunciar a utilização da
subcontratação, contratos temporais e a criação de sindicatos patronais ou
de proteção e a solidariedade para impedir o exercício da liberdade sindical
e o direito à negociação coletiva.

f.

UNI Américas deve lutar pelo reconhecimento sindical, desenvolver força de
negociação coletiva e divulgar experiências e conhecimentos de negociação
coletiva para estender o alcanço da mesma a todos os/as trabalhadores (as)
dos setores de serviços e relacionados e garantir que todas as categorias
de trabalhadores estejam representadas na mesa de negociação.

g.

UNI Américas deve proporcionar apoio às organizações sindicais da
economia informal para promover diálogo sobre a formalização de
atividades e garantir o aceso à segurança social dos trabalhadores
envolvidos; lutar pela eliminação gradual da economia informal e da ameaça
que representa para o emprego estável.

h.

Não existem negociações coletivas bem sucedidas com sindicatos frágeis.
UNI Américas se compromete a apoiar o fortalecimento e crescimento
sindical e a desenvolver políticas ativas para combater a fragmentação dos
sindicatos, estabelecendo coordenações nacionais no nível das diferentes
empresas ou setores envolvidos nas negociações. Para UNI Américas é um
objetivo estratégico a sindicalização e organização de trabalhadores não
sindicalizados em empresas, setores e países com uma baixa taxa de
sindicalização para poder levar os benefícios da negociação coletiva a um
maior número de trabalhadores.

IV.

Maiores níveis de integração regional

12.

Como parte da evolução socio-econômica está ocorrendo um processo de
autonomização relativa de América Latina e o Caribe, que temos visto
expressado incluso no aprofundamento dos processos de integração subregional e na criação de organizações internacionais como o MERCOSUL,

a União de Nações Sul-americanas (Unasul), a Comunidade de Estados
Latino-americanos e do Caribe (CELAC) nos 2010, entre outras.
13.

Os processos regionais e sub-regionais de integração são mecanismos
essenciais para impulsar uma globalização sustentável na que se atenda
seriamente a dimensão social. Constituíram-se como uma alternativa
sustentável ante a globalização indiscriminada que impulsam os mercados
e as corporações mediante acordos de livre comércio que não têm
suficientemente em conta a preservação das soberanias nacionais e tendem
a aprofundar as assimetrias e os desequilíbrios sociais e territoriais.

14.

É o caminho para que a integração se faça sem destruir às nações e a seus
povos e sem afetar os direitos dos trabalhadores. Por isso devem se
sustentar nas nações e as soberanias nacionais, e serem instâncias
democráticas. Os trabalhadores são os principais interessados em que se
aprofundem os processos de integração regional e sub-regional.

15.

Muitos dos processos de integração têm criado instâncias consultivas,
organismos sócios laborais e fóruns de diálogo social, bipartites e tripartites,
nas que participam os sindicatos. Estas instâncias de diálogo social
melhoram e aprofundam o conteúdo democrático dos processos de
integração e dificultam a influência unilateral das corporações econômicas.

Por isso, a Terceira Conferência Regional de UNI Américas decide:
a.

Participar ativamente nos diversos processos de integração sub-regional e
regional que se desenvolverem nas Américas assim como em organizações
especializadas como a Comissão Inter-americana de Direitos Humanos
(CIDH), o Banco Inter-americano de Desenvolvimento (BID), a Corporação
Andina de Fomento (CAF-Banco de Desenvolvimento de América Latina) e
a Organização Pan-americana da Saúde.

b.

Agir para que os tratados de livre comércio não impactem de maneira
negativa no setor da economia de serviços, não destruam nem degradem
os empregos, não afetem as condições de trabalho, os salários e direitos
laborais e sindicais nos países onde se aplicarem.

c.

Contribuir ao aprofundamento dos processos de integração regional e subregional. Participar ativamente desde uma perspectiva regional e setorial
nos âmbitos de representação sindical estabelecidos em eles. Onde ainda
não existirem os mesmos ou funcionarem de maneira deficiente, estimular
seu desenvolvimento.

d.

Investigar e impulsar o critério de complementação produtiva no setor da
economia de serviços para influir nas políticas nacionais e promover o
trabalho decente no contexto dos processos de integração regional e subregional.

e.

Participar nas instâncias especializadas das organizações internacionais
regionais e sub-regionais relativas ao setor da economia de serviços.

f.

Participar das audiências públicas, mesas de consulta de caráter tripartite,
projetos de investigação, etc. para influir na instalação de filiais locais de
corporações multinacionais com o fim de promover as redes de valor locais
e o emprego decente intensivo.

g.

Atuar nas organizações sub-regionais e regionais, para formar parte do
processo de toma de decisões que estabelece as regras internacionais
aplicáveis para os serviços na região, em particular o Grupo Serviços do
Protocolo de Montevidéu do MERCOSUL.

h.

Trabalhar por e levar adiante um conceito hemisférico sem hegemonias. A
globalização deve ser um processo politicamente controlado, realizado a
partir da idéia de círculos concêntricos de integração que vão se ampliando
progressivamente, com o fim de evitar hegemonias e desequilíbrios sócios
territoriais.

V.

Presença crescente de mulheres e jovens no mercado de trabalho

16.

Nos últimos 10 anos, na região as mulheres melhoraram sua presença no
mercado de trabalho em um 6,3%, uma taxa que supera em muito à do resto
do mundo. Os jovens também se beneficiaram, mas muito menos. Apenas
um 1% (0,9), depois de uma década de grande exclusão. Por isso impulsar
as políticas de gênero e promover uma maior focalização das políticas para
os jovens têm máxima importância.

La Terceira Conferência Regional de UNI Américas se compromete a:
a.

Assumir plenamente o compromisso adotado pelo Terceiro Congresso de
UNI de que nos 2014 o 40% das posições sejam ocupadas por mulheres.

b.

Conseguir que o objetivo dos 40% seja parte de uma política integral de
gênero, integrada ao funcionamento cotidiano dos sindicatos, a sua cultura,
às políticas de filiação e ao combate efetivo contra a discriminação para as
mulheres nas empresas e a vida social.

c.

Desterrar da cultura sindical e laboral os estereótipos que marginam às
mulheres a âmbitos específicos de ação.

d.

Assumir firmemente o objetivo de que os sindicatos devem ser integrados e
constituídos igualitariamente entre homens e mulheres. O sindicalismo e o
mundo do trabalho em geral devem deixar de ser “coisa de homens”, do
mesmo modo que o mundo familiar deve deixar de ser “coisa de mulheres”.

e.

Gerar campanhas de sindicalização dirigidas a grupos específicos de
mulheres, levando em conta o aumento da presença de mulheres no mundo
do trabalho.

f.

Impulsar uma revisão da cultura sindical, para que contemple as
problemáticas femininas, tanto nas reivindicações laborais quanto no
comportamento dos membros do sindicato, para erradicar completamente
os ressábios da cultura machista.

g.

Incorporar cláusulas destinadas a combater a discriminação de gênero em
todos os acordos regionais ou de diálogo social que se assinarem.

h.

Promover que nos diferentes setores se aborde a dimensão de gênero na
negociação coletiva, a igualdade de oportunidades no aceso a melhores
postos de trabalho e à formação profissional, os problemas específicos
vinculados a condições de trabalho, etc.

17.

Em Latino-américa vivem 104,2 milhões de jovens em idade de trabalhar;
destes, perto de 50 milhões estão trabalhando ou estão procurando
ativamente um emprego. Os jovens trabalhadores não tiveram a melhora no
mercado de trabalho latino-americano que poderia se esperar do
crescimento econômico e da alta criação de vagas da última década.
Segundo a OIT, no ano 2011 a taxa de desemprego das mulheres jovens
era do 17%, enquanto a dos homens do 11%. 20% dos jovens não estudam
nem trabalham, e desse grupo a maioria são mulheres (67%). Na América
Latina 16 milhões de jovens têm ocupações precárias, 5,1 milhões são
empreendedores e sete milhões trabalham como independentes. Só 37%
dos ocupados contam com seguro de saúde e uma mesma porcentagem
tem um seguro de pensões. Na nossa região, a porcentagem de
trabalhadores jovens que participam na economia informal nas zonas
urbanas cresceu 5,4% entre meados dos 2007 e meados dos 2009, para
chegar a 51,4%; enquanto uma quarta parte adicional dos trabalhadores
jovens estava empregada de maneira informal por empresas que operam na
economia formal. A probabilidade dos jovens a estar desempregados é 3
vezes maior que a dos adultos.

18.

O Trabalho Decente para os jovens é um elemento crucial para avançar na
erradicação da pobreza e para conseguir o desenvolvimento sustentável, o
crescimento e o bem-estar para todos.

19.

A necessidade de pôr os jovens no primeiro lugar, como continuadores das
organizações sindicais, nunca tinha sido tão crucial. Quebrando Barreiras,
os jovens têm uma oportunidade sem precedentes para começar a construir
uma nova globalização, que dê prioridade ao trabalho decente e sustentável
e um sistema financeiro que sirva à economia real e responda às
preocupações e necessidades dos homens e mulheres jovens.

A Terceira Conferência Regional se compromete a:
a.

Convidar às filiadas a que ponham os jovens dirigentes sindicais nos lugares
de decisão dentro dos sindicatos permitindo desta maneira a formação e
incorporação das novas gerações.

b.

Influir nos governos e nos blocos regionais e em qualquer outro âmbito de
decisão para que se aborde a realidade de milhões de jovens que não
podem aceder ao trabalho e para que sejam adotadas políticas que
desenvolvam estratégias no curto, mediano e longo prazo para abordar este
problema.

c.

Apoiar a igualdade de aceso à educação e à formação, com o fim de
promover o crescimento econômico e preparar à juventude para o mundo
do trabalho.

d.

Desenvolver estratégias destinadas à sindicalização de jovens e prepara-los
para uma participação ativa em todos os níveis dos sindicatos.

e.

Demandar dos governos e empresas programas de capacitação e inserção
laboral destinados a desocupados, mulheres, jovens e minorias,
participando no desenho e controle de execução dos mesmos, para garantir
que colaborem na inclusão social.

VI.

Segurança Social, Saúde, Educação e outros serviços públicos de
qualidade são essenciais para um desenvolvimento sustentável.

20.

A Segurança Social é um direito e uma obrigação. É um direito de todos
os cidadãos e é uma obrigação dos Estados fazê-la acessível, solidária e
universal, e capaz de garantir os níveis mínimos de dignidade para toda a
população que propõe a Iniciativa do Piso de Proteção Social OIT-ONU.

21.

Os fundos de pensão dos trabalhadores devem ser públicos e
geracionalmente solidários, com o fim de garantir às pessoas da terceira
idade e às pessoas incapacitadas um ingresso digno e uma cobertura de
saúde suficiente para todo o ciclo vital.

22.

UNI Américas apóia os reclamos de seus membros para reverter a
privatização das pensões, cujas consequências fazem que cada vez maior
quantidade de trabalhadores estejam fora do sistema, ou embaixo de níveis
mínimos de dignidade.

23.

A Saúde é um direito humano fundamental. Por isso é tarefa dos sindicatos
velar pelo aceso universal de todos os trabalhadores à saúde.

24.

UNI tem declarado reiteradamente que a Saúde não pode ser jogada no
mercado da oferta e da demanda como se fosse uma mercancia; ela deve
estar assegurada pelo Estado, já que é um investimento, cuja rentabilidade
é a saúde em si.

25.

Uma das principais ferramentas para garantir um desenvolvimento
sustentável é a implementação de trabalho decente.

26.

Trabalho decente e segurança social são dois conceitos indivisíveis, porque
o emprego formal garante e fortalece a inserção e interação do trabalhador
em uma sociedade moderna e democrática, que garante a promoção,
prevenção e recuperação da saúde.

27.

As Américas encontram-se em plena transição demográfica de serem
sociedades com alta proporção de crianças e jovens, a serem sociedades
com alta proporção de maiores de 60 anos. Esta mudança demográfica se
está produzindo em América Latina quase três vezes mais rápido do que
demorou em se produzir na Europa. Até começos do século XXI, a
população maior de 60 anos em América Latina e o Caribe tinha se mantido
relativamente estável em aproximadamente um 10% da população de 15 a

59 anos. Mas a partir dos 2005 a proporção começou a crescer
aceleradamente e para o ano 2020 já superará o 20%. Isto desafiará e
impactará notavelmente sobre os serviços de saúde, um dos setores mais
problemáticos do hemisfério, chave para estabelecer democracias com
inclusão, e com certeza levará a importantes redesenhos dos sistemas
nacionais de saúde de vez quea um incremento dos trabalhadores que
demandará o setor.

Neste sentido, a Terceira Conferência Regional de UNI Américas resolve:
a.

Apoiar ativamente os reclamos de seus membros para reverter a
privatização das pensões e estabelecer sistemas públicos solidários,
articulados e comprometidos com o desenvolvimento econômico-social de
cada nação, que garantam um ingresso decente e uma cobertura de saúde
suficiente para todo o ciclo vital.

b.

Promover ante os estados nacionais e os organismos internacionais do
continente a conformação de sistemas de segurança social que garantam
um piso de proteção social para toda a população.

c.

Junto com seus filiados no Setor UNICARE ser parte do debate e as
decisões que se gerarem nos âmbitos nacionais, sub-regionais e regionais,
especialmente na organização hemisférica especializada, a Organização
Pan-americana da Saúde (OPS).

d.

Participar ativamente no desenho ou recondicionamento das políticas de
saúde com as afiliadas nos países individuais, a fim de garantir o aceso
universal, assim como um melhor fornecimento de serviços.

e.

Lutar para que os Estados Nacionais ratifiquem os Convênios Internacionais
relativos à saúde, se não tivessem feito.

f.

Trabalhar de forma conjunta entre todas as filiadas para vigiar o respeito
irrestrito das normas nacionais vigentes em matéria de saúde.

g.

Propiciar mais investimentos destinados à investigação em saúde, sabendo
que é um investimento a mediano e longo prazo, como assim também o
desenvolvimento de políticas ativas que brindem cobertura sanitária
apropriada, acessível, em tempo e forma.

h.

Instar aos Estados Nacionais para que garantam que a investigação
fundamental na área de desenvolvimentos de fármacos não se deixe
exclusivamente nas mãos das grandes empresas farmacêuticas.

i.

Lutar junto com os sindicatos do setor por condições de trabalho dignas e a
plena vigência do direito de sindicalização e negociação coletiva para os
trabalhadores/as da saúde, observando com especial atenção a situação
dos trabalhadores migrantes e o incremento da terceirização e a
precarização.

j.

Junto com os sindicatos do setor, desenhar um plano estratégico destinado
a incrementar os níveis de sindicalização nos setores em crescimento, como
os da atenção terceira idade.

k.

Apoiar ações destinadas a alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do
Milénio das Nações Unidas e promover serviços públicos de qualidade
para garantir, entre outros, a educação e atenção de saúde, os serviços
postais universais, os serviços de radiotelevisão e o subministro de banda
larga para todos.

VII.

Movimentos sociais

28.

Só um sindicalismo socio-político capaz de articular uma sociedade
heterogénea e uma classe trabalhadora fragmentada poderá fazer das
nossas democracias verdadeiras democracias econômicas, políticas e
sociais. Dai a importância essencial de vincular estreitamente os sindicatos
com os movimentos sociais.

29.

As Américas estão atravessadas por uma amplia variedade de movimentos
sociais que levam conta da vitalidade social de seus povos e multiplicidade
de problemas sociais. Desde os movimentos indígenas que já expusesse
em primeiro plano o peruano José Carlos Mariátegui nos anos '20, até as
organizações de direitos humanos, ambientalistas, de direitos da mulher,
cooperativistas, de desocupados, de camponeses, estudantis, de afroamericanos, de minorias sexuais, de migrantes, etc.

A Terceira Conferência Regional de UNI Américas resolve
a.

Apoiar ativamente movimentos sociais como as mobilizações estudantis que
demandam educação pública e de qualidade, até os movimentos de
indignados nos Estados Unidos e Canadá, que reclamam um estrito controle
público do sistema financeiro.

b.

Apoiar campanhas como Fazendo Mudar a Wal-Mart (Making Change at
Walmart), lançada como movimento social pelo nosso sindicato filiado,
Trabalhadores da Alimentação e Comércio Unidos (UFCW) dos Estados
Unidos, com a participação de organizações de defesa das mulheres,
comunitárias, multi-étnicas, pequenos comerciantes, religiosas e políticas.

c.

Que UNI Américas e seus sindicatos filiados preste muita atenção ao
desenvolvimento dos movimentos sociais nas Américas e proponham ações
concretas para apoiar ativamente nas suas mobilizações e campanhas, de
vez que os convoquem a somar se a nossas campanhas sindicais.

Resolução Nº 4

Contratos de Proteção e Reforma Laboral em
México
O Comitê Executivo Regional de UNI Américas reunido na Cidade de México os
dias 26 e 27 de abril de 2012
1.

CONSIDERA que os contratos coletivos de proteção patronal constituem
uma ameaça para os direitos e liberdades fundamentais não apenas dos
trabalhadores mexicanos, mas dos direitos e liberdades fundamentais dos
trabalhadores na região e no mundo.

2.

DECLARA que México constitui um caso grave de violação sistemática e
permanente dos direitos fundamentais dos trabalhadores, e que os contratos
coletivos de proteção patronal são uma das causas principais de ditas
violações.

3.

AFIRMA que os contratos coletivos de proteção patronal representam um
dos piores modelos de imposição de políticas neoliberais na região, com
consequências negativas em termos de maior desigualdade e precariedade
para os trabalhadores e em termos de obstaculizar o desenvolvimento
econômico e produtivo das empresas onde operam.

4.

ALERTA sobre a propagação crescente deste tipo de contratos em diversos
países da região, em boa medida trasladados por empresas de origem
mexicana que escolhem organizações sindicais segundo sua conveniência
e simulam a negociação coletiva e a representação dos trabalhadores.

5.

REPUDIA tanto a existência quanto a propagação deste tipo de contratos
dentro e fora de México.

6.

SOLIDARIZA-SE plenamente com as lutas das organizações sindicais
mexicanas contra deste tipo de contratos e a favor da transformação das
condições estruturais, legais e institucionais que os têm feito possíveis.

7.

EXIGE do governo mexicano e das empresas reconhecerem suas
responsabilidades e sua participação na existência dos contratos coletivos
de proteção patronal, assim como suas consequências negativas para os
trabalhadores e na deterioração e degradação das condições de vida dos
mexicanos.

8.

DEMANDA ao governo e às empresas mexicanas considerarem a
erradicação deste tipo de contratos como um objetivo prioritário e explícito
nas suas propostas de reforma laboral, e que esta reforma tenha como
referentes mínimos os convênios fundamentais da Organização
Internacional do Trabalho.

9.

EXIGE às empresas multinacionais de origem mexicana cessarem a prática
do sindicalismo de proteção patronal e os contratos coletivos de proteção
patronal nos seus processos de expansão regional e global.

10. EXORTA ao Governo Mexicano a começar uma campanha nacional para
acabar com a violência, extorsão, intimidação, sequestros, assassinatos e
outros crimes associados com os contratos de proteção, para que
empregadores, sindicatos e trabalhadores possam trabalhar em um clima
livre de medo.
11. EXORTA ao governo mexicano a subscrever o convênio 98 da Organização
Internacional do Trabalho e a incorporar dito convênio como parte da sua
política laboral em cumprimento da Lei de Direitos Humanos aprovada pelo
Congresso mexicano no ano 2011.

Resolução Nº 5

UNI Américas e a Crise de Poder do Sindicato e da
Democracia nos EUA
1.

A 3ª Conferência Regional de UNI Américas deplora a crise econômica e
política crescente que os trabalhadores dos Estados Unidos estão
enfrentando; a qual resulta do declínio contínuo de poder dos sindicatos.
A perda de poder dos trabalhadores contribuiu à pior desigualdade econômica
desde a Grande Depressão e facilitou a dominação da política e políticas do
governo – feito pelos interesses corporativos organizados e a elite econômica
plutocrática.

2.

UNI Américas e seus sindicatos filiados se comprometem a atuar
conjuntamente para ajudar a restaurar o poder do sindicato nos EUA por meio
de campanhas de organização estratégica apontadas a multinacionais
essenciais e a lutar para mudanças na governança da economia global que
promova a coesão social e a democracia econômica.

3.

A agressão aos sindicatos nos EUA ao longo das décadas acelerou nos
últimos anos e apresenta ameaças sérias aos trabalhadores americanos:


Em janeiro de 2011 o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos
declarou que apenas 11.8 por cento dos trabalhadores nos EUA são
membros de sindicatos, com apenas 6.9% de trabalhadores do setor
privado sindicalizados. Um de cada quatro trabalhadores foi sindicalizado
recém a partir de 1980s. Isso ocorreu apesar do fato de que a maioria
dos trabalhadores americanos tem apoiado os sindicatos
consistentemente nas últimas décadas. Relatórios recentes da Fundação
Frederich Ebert e do Observatório de Direitos Humanos (Human Rights
Watch) documentaram essas tendências.



A de-sindicalização da força de trabalho não foi nem inevitável nem
acidental. As políticas do governo dos EUA facilitou a globalização da
área industrial por meio de liberalização agressiva do comércio e do
investimento. Outras políticas prejudicaram a organização por vias de
ação administrativa e judicial para apoiar os empregadores em vez dos
trabalhadores e, mais recentemente, atacaram os direitos dos
empregados públicos a se sindicalizarem e negociarem coletivamente.
Há sindicatos que virtualmente desapareceram nos estados do sul do
EUA e apenas 8 de 50 estados tem mais de um 10% de sindicalização –
cifra que caiu de 42% in 1982.



O declínio dos sindicatos nos EUA resultou na pior desigualdade
econômica desde a Grande Depressão. Os salários médios nos EUA
permaneceram baixos por mais de três décadas inclusive quando a
produtividade do trabalho continuou crescendo, a porcentagem de
trabalhadores que estudaram na faculdade continuou crescendo, e a

economia dos EUA também continuou crescendo. Quase todos os
benefícios do crescimento econômico foram derramados sobre uma elite
econômica dominada pelo setor financeiro. O 1% de moradas
americanas situado no topo da pirâmide (em termos de ingressos anuais)
recebe quase um 25% da renda nacional - cifra que aumentou de 16%
em 1980. Os lucros corporativos e de renda juros & dividendos atingiram
níveis recorde, enquanto a porcentagem de renda nacional destinada aos
trabalhadores caiu para 53%, atingindo seu nível mais baixo desde a
década de 1940.


4.

O quase colapso do movimento sindical foi traduzido na perda de poder
político para forças progressivas nos EUA, interesses corporativos
antidemocráticos procuraram dominar políticas com somas de dinheiro
sem precedente gastas para eleger políticos que favorecem os negócios
dedicados a enfraquecer os sindicatos. Os conservadores que agora
dominam o Partido Republicano procuram restringir os direitos civis das
minorias (fazendo com que seja mais difícil para eles emitirem seus votos
e irem às eleições), ataque aos direitos dos trabalhadores imigrantes e
suas famílias, retroceder no regulamento ambiental e bloquear tentativas
de prevenir a mudança climática. A eleição de um Congresso
Republicano radicalizado anti-sindicatos e de governadores fortemente
anti-sindicatos através dos EUA em 2010 demonstra esse
desenvolvimento destrutivo.

Os sindicatos dos EUA responderam à crise agressivamente, de forma
política e também nas ruas:


Seguindo a eleição presidencial de 2008, quando o movimento trabalhista
e outras forças progressivas mobilizaram-se para eleger o Presidente
Obama e as maiorias Democráticas, esforços para estender o seguro
universal de saúde a todos os americanos e a reforma do Decreto de
Relações Trabalhistas Nacionais (National Labor Relations Act) foram de
alta prioridade. Os esforços relacionados ao seguro universal de saúde
tiveram sucesso, mas a luta para a reforma da lei trabalhista faliu no
Senado em 2010.



O Decreto de Escolha Livre do Empregado (Employee Free Choice Act)
apontava a que seja mais fácil sindicalizar nos EUA – outorgando
reconhecimento automático dos sindicatos quando a maioria dos
trabalhadores assinassem cartões de filiação (‘checagem de cartões’) –
e para alcançar contratos trabalhistas com arbitragem obrigatória. Em
2009-2012 o decreto foi apoiado pelo Presidente Obama e passado à
Câmara de Representantes dos Estados Unidos – e foi apoiado pela
maioria dos membros do Senado dos Estados Unidos. Mas não obteve
votos no Senado pela resistência massiva das empresas e regras
antidemocráticas que permitem que uma minoria determinada bloqueie a
passagem final. Os sindicatos estão explorando propostas para a lei
federal para fazer com que o direito de sindicalizar seja um direito civil

executável pelos tribunais federais como também alternativas à reforma
da lei trabalhista.


Os sindicatos Americanos se enfrentaram ferozmente as tentativas em
nível do estado para destruir os sindicatos de empregados públicos
desde a vitória eleitoral Republicana nas eleições de 2010, com alguns
sucessos notáveis em Ohio, Minnesota e New Hampshire onde as leis
anti-sindicatos foram derrotadas e revogadas. Ainda em Winsconsin onde
o governador anti-sindicatos sobreviveu à eleição para ser removido, a
corte estadual invalidou a lei que despojou aos trabalhadores estaduais
de seus direitos de negociação coletiva.



Para restaurar o poder dos sindicatos americanos, reconhecer que uma
ampla coalisão progressiva de sindicalistas, grupos de direitos civis
focados nos direitos das minorias, organizações de mulheres, imigrantes
e estudantes devem se juntar para lutar para uma verdadeira democracia.
Apoio aos sindicatos por parte de grupos como Ocupem Wall Street
(Occupy Wall Street), Jobs for justice e outros esforços com base na
comunidade estão crescendo.



O movimento trabalhista também adotou uma Declaração de Direitos dos
Trabalhadores para mobilizar trabalhadores americanos para a seguinte
eleição e para o futuro. A mesma convoca uma ação legislativa para
assegurar os direitos de pleno emprego com salários dignos, participação
plena no processo eleitoral sem a influência de dinheiro corporativo, o
direito de ter uma voz no trabalho com o direito de poder sindicalizar e
negociar coletivamente, o direito à educação de qualidade para cidadãos
e imigrantes, e o direito a um futuro saudável e seguro com
aposentadorias decentes e um seguro de saúde de qualidade na
aposentadoria. Esta agenda progressiva e a criação de uma ampla
coalisão de forças por dentro e por fora do movimento trabalhista são
centrais para restaurar o poder sindical.

UNI Américas Pontos de Ação
O declínio dos sindicatos nos Estados Unidos que é resultado do ataque neoliberal
global sobre os direitos dos trabalhadores representa uma ameaça séria para os
sindicatos do mundo e, portanto, UNI Américas deve agir para apoiar seus
companheiros e companheiras nos Estados Unidos.
a.

UNI Américas se unirá aos sindicatos Americanos para lutar pelos direitos a
sindicalizar apoiando alianças multinacionais entre sindicatos nos EUA e
outros países na região onde essas empresas operam. A criação da aliança
Walmart global em Los Angeles em outubro de 2012 com trabalhadores da
Argentina, do Brasil, do Chile, da Nicarágua, do Japão, da África do Sol, do
Reino Unido e dos Estados Unidos guia o caminho para construir o poder do
sindicato no maior empregador dos Estados Unidos – nos EUA e no mundo.

b.

UNI Américas procurará promover ditas alianças em outros setores seguindo
o exemplo de US telecom filiado de CWA e sua contraparte alemã Verdi, que
criaram um novo sindicato que atualmente está lutando para sindicalizar

empregados de T-Mobile, a subsidiária wireless (sem fio) americana de
Deutsche Telekom.
c.

UNI Américas deve oferecer assistência aos trabalhadores que migraram da
América Latina aos Estados Unidos e fortalecer os sindicatos que
representam os trabalhadores americanos do correio trabalhando
conjuntamente com a União Postal das Américas Espanha e Portugal
(UPAEP) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento para facilitar os
serviços postais desenvolvidos pelo Universal Postal Union, a agência da
ONU responsável pelo correio global e serviços financeiros postais. Os
sindicatos postais dos EUA estão advogando a criação de uma caixa de
poupança postal (postal savings bank) para exercer o papel e para financiar
projetos de infraestrutura nacional, uma forma de criar centos de trabalhos
bons para restituir as estradas nacionais, os portos, as utilidades e os
sistemas elétricos.

Resolução Nº 6

Pela defensa dos dereitos humanos na região
A Terceira Conferência Regional de UNI Américas, reunida em Montevidéu,
Uruguai, durante os dias 5 aos 7 de dezembro do 2012:
1. Confirma seu compromisso ativo e o de seus membros com a manutenção e
a construção permanente da paz, a justiça e o respeito pelos direitos humanos
na região, em plena sintonia com o objetivo estratégico global de lutar por um
mundo livre de medo.
2. Ratifica seu convencimento de que os direitos laborais são direitos humanos
e que seu reconhecimento universal é condição necessária para a vigência
plena da democracia e a justiça social.
3. Observa com preocupação a situação geral de violação dos direitos humanos
em Colômbia, Paraguay, Guatemala, México e Honduras e em particular o
alarmante nível de violência despregado sobre os trabalhadores de médios
nestes dois últimos países, manifestado através de ameaças, pressões
econômicas, difamações, precariedade laboral, sequestros e assassinatos.

A Terceira Conferência Regional de UNI Américas resolve:
a. Apoiar e defender os sindicalistas que se virem confrontados com a

violência e oferecer apoio prático e político às filiadas que trabalham em
situações de conflito, para conseguir a paz, a reconciliação e a construção da
democracia.
b. Fazer um seguimento especial da conduta de empresas nacionais e

multinacionais que operam em países nos quais se registraram situações
críticas com relação ao respeito dos direitos humanos.
c. Fazer saber aos governos do hemisfério a preocupação pela situação geral

dos direitos humanos em Colômbia, Guatemala e Honduras, e muito
especialmente pelos sistemáticos assassinatos de trabalhadores de médios
em México e Honduras.
d. Reclamar às organizações regionais e sub-regionais do hemisfério,

especialmente à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), uma
ação enérgica e eficiente na defesa dos direitos humanos.
e. Dialogar com a Confederação Sindical das Américas (CSA) e os outros

sindicatos globais para levar adiante programas coordenados em matéria de
direitos humanos, focando a ação nos países mencionados.
f. Manter contatos periódicos com as organizações de direitos humanos dos

países mencionados, para participar reciprocamente nas ações e campanhas
de cada uma.
g. Estabelecer contato especial com a FIP para coordenar ações conjuntas

frente às violações de direitos humanos dos trabalhadores dos médios.

Resolução Nº 7

Fusões e Incorporações
Trabalhadores

de

empresas

e

os

A Terceira Conferência Regional de UNI Américas, reunida em Montevidéu,
Uruguai, durante os dias 5 aos 7 de dezembro do 2012:

1.

O mundo do século XXI nos apresenta uma organização de sociedade
globalizada nos negócios, integrada por comunicação dinâmica e conectada
sócio-político-economicamente em várias frentes da sociedade.

2.

Neste cenário globalizado se sobressai cada vez mais o poder de
concentração dos mecanismos de produção, do comércio, da
financeirização e daqueles que detém o poder de controle sobre o capital.

3.

Os grandes grupos econômicos que conformam as grandes empresas
multinacionais dominam mercados em todos os cantos do Planeta, em todos
os setores de produção, comercial e financeiro.

4.

As empresas multinacionais não tem pátria, somente uma casa matriz, e
buscam sempre a acumulação do capital, explorando trabalhadores e
comunidades para alcançarem suas metas de lucratividade e domínio de
mercado.

5.

Presenciamos constantemente processos de fusões e incorporações entre
empresas, concentrando ainda mais os domínios de influencia de mercado
e econômicos nas sociedades, tendo inclusive demonstrado ter mais poder
que muitos países.

6.

Vemos esta situação em todos os setores, que ajudados por processos de
desregulamentações e flexibilizações viabilizam a concentração dos
negócios nas mãos de grandes multinacionais nos setores financeiro,
comércio, telefônico, gráfico, comunicação e postais. Isso pra citar somente
alguns dos setores de serviços, sem falar no setor industrial. Os impactos
das fusões e aquisições entre empresas são sentidos de imediato pelos
trabalhadores, que sofrem com processos restruturatórios, perda de postos
de serviços e demissões.

7.

Trabalhadores e seus familiares são os primeiros a pagarem a conta da
ambição das multinacionais, e o primeiro impacto é a perda do direito de
uma vida digna.

8.

A resposta dos trabalhadores é fortalecer os sindicatos locais e conectar as
ações sindicais internacionalmente através da UNI e de suas redes de
trabalhadores nas empresas multinacionais. Os sindicatos precisam estar
preparados para este cenário e a negociação global.

Resolução Nº 8

Trabalho Decente
1.

Pela sua concepção ampla o Trabalho Decente é um conceito ainda em
disputa e precisa ser reafirmado constantemente, em especial no que se
refere à ampliação de direitos. Mais e melhores empregos estão relacionado
diretamente com a melhoria das condições de vida e de trabalho da classe
trabalhadora - com o estabelecimento de novas regras – mais humanas e
não degradantes.

2.

Os objetivos que sustentam o Trabalho Decente da OIT são: liberdade de
organização sindical; emprego seguro e de qualidade; proteção da saúde e
segurança dos trabalhadores, igualdade de oportunidades; erradicação do
trabalho infantil e forçoso; proteção social e diálogo social.

3.

Concretizar estes objetivos é o nosso desafio, posto que o desrespeito aos
direitos, a imposição de situações de risco à saúde dos trabalhadores,
políticas de gestão discriminatórias e ausência de democracia nos locais de
trabalho ainda são realidades vividas cotidianamente por trabalhadores e
trabalhadoras do setor público e privado.

4.

Para reverter esta situação, resgatar o valor social do trabalho e a sua
centralidade na promoção de condições de vida digna, dentro e fora dos
locais de trabalho, é importante fortalecer o papel regulador do Estado, a
representação sindical e os instrumentos de negociação coletiva, de forma
a garantir o combate à precarização, à informalidade e a todas as estratégias
de desconstrução dos direitos historicamente conquistados pela classe
trabalhadora.

5.

Na Declaração da Cúpula das Américas assinada por 34 chefes de Estado
e representantes de Governo comprometem-se:
“(...) implementar políticas ativas que gerem trabalho decente e criem
condições de emprego de qualidade, que dotem as políticas econômicas e
a globalização de um forte conteúdo ético e humano, que coloquem as
pessoas no centro do trabalho, da empresa e da economia. Promoveremos
o trabalho decente, ou seja, os direitos fundamentais no trabalho, o
emprego, a proteção social e o diálogo social.” (Parágrafo 21).

6.

Diante disso, UNI Américas aprova em sua 3ª Conferência Regional a luta
permanente por Trabalho Decente com Valorização do Trabalho,
objetivando superar as desigualdades e a exclusão aprofundadas pelos
processos de globalização e deter o avanço progressivo da quebra dos laços
de solidariedade e deterioração social.

Resolução Nº 9

Todos na luta contra a precarização do trabalho
representada pela terceirização
Os participantes da 3ª Conferência Regional da UNI Américas, realizada na
cidade de Montevidéu, aprovam a seguinte Moção:
1.

A terceirização de serviços e de mão de obra implementada pelas empresas
em todo mundo não é mais utilizada apenas como uma forma de gestão da
produção ou de mão de obra, tendo como princípio básico a divisão do
trabalho, repassando a terceiros etapas do processo produtivo.

2.

Atualmente com a globalização da economia, a terceirização se tornou a
estratégia central do capitalismo para a redução dos direitos dos
trabalhadores em todos os países e com a crise financeira internacional as
formas de trabalho precário e flexível avançam aceleradamente.

3.

As altas taxas de desemprego apresentadas na maioria dos países da
América fruto de políticas macroeconômicas equivocadas e das sucessivas
crises do final do século 20 e início do século 21, a perda do poder aquisitivo,
a incorporação de novas tecnologias, reforçaram a proliferação de contratos
precários, a figura de “contratistas”, “subcontratos”, “intermediários”, através
das chamadas consultoras ou comercializadoras de mão de obra.

4.

Suas consequências sobre as condições de trabalho são muito negativas. A
precarização dos contratos de trabalho e do emprego, a ampliação do
trabalho informal, a redução salarial, o tratamento discriminatório entre os
trabalhadores que realizam a mesma atividade, o aumento nos casos de
doenças ocupacionais e acidentes de trabalho com mortes, os conflitos de
representação e enquadramento sindical e aplicação das normas coletivas,
quebra dos conceitos de atividade e categoria profissional, dificuldades para
a sindicalização, chegando até as fraudes trabalhistas. Essa política
deliberada enfraquece a ação sindical na organização dos trabalhadores e
consequentemente o papel de interlocução coletiva dos sindicatos, atingindo
não apenas os “terceirizados”, mas toda a classe trabalhadora, uma vez que
coloca em risco o emprego e as condições de trabalho dos contratados
diretamente.

5.

No setor público, a contratação de empresas prestadoras de serviços
geralmente se torna fonte de corrupção e desvios de recursos públicos.

6.

Portanto, toda a sociedade perde, inclusive com a queda na qualidade de
produtos e serviços.

7.

Mas o maior problema está na divisão que a terceirização provoca na classe
trabalhadora, entre os contratados diretamente e os terceirizados,
provocando verdadeira pulverização sindical.

8.

Não podemos admitir que essa situação seja regulamentada por leis
aprovadas pelos parlamentos nos diversos países à partir da vontade do
capital.

9.

Para que o som de nossos tambores garanta sindicatos fortes nas empresas
multinacionais, desenvolvimento sustentável e negociação coletiva e
crescimento sindical é preciso combater fortemente a precarização
representada pela terceirização, que só aumenta a concentração da riqueza,
pagando salários menores e dividindo os trabalhadores.

Por isso exigimos que seja respeitadas as premissas abaixo em todos os
países:
a. A proibição da terceirização nas atividades essenciais e permanentes das

empresas;
b. Pela garantia dos direitos e salários iguais entre todos os trabalhadores –

diretos e prestadores de serviços/terceirizados, com funções iguais;
c. Pelo direito as informações prévias e a negociação coletiva aos sindicatos;
d. Pela definição da responsabilidade solidária entre tomadores e prestadores

dos serviços;
e. Maior controle por parte dos Estados para coibir efetivamente os abusos das

empresas, particularmente as multinacionais, que não respeitam as leis
laborais nos diferentes países das Américas onde se encontram radicadas.

Resolução Nº 10

Construindo conselhos de enlace fortes.
1.

Considerando que as Multinacionais estão integradas dentro de um
processo de globalização e tem buscado expandir suas ações sindicais em
áreas onde o Movimento Sindical não está tanto solidificado;

2.

Considerando que as Multinacionais tem por objetivo principal o lucro pelo
lucro não se importando com as questões sociais dos seus trabalhadores,
submetendo-os a situações de total precariedade e em muitos casos total falta
de condições de trabalho com jornadas excessivas entre outras situações em
prejuízo dos trabalhadores;

3.

Considerando que os Conselhos de Enlace tem a necessidade de
intensificar suas Ações Sindicais de uma maneira conjunta e unitária em cada
país para criar mecanismos mais efetivos na luta por melhores condições de
trabalho onde as empresas multinacionais estão situadas;

4.

Considerando as dificuldades encontradas em várias regiões onde as
mesmas impedem de maneira acintosa a organização dos trabalhadores na
formação de seus Sindicatos;

5.

Considerando que mesmo em situações muitas vezes onde o Movimento
Sindical está melhor organizado, o processo de sindicalização tem sido
obstado pelas Ações Antissindicais das empresas que impedem a todo custo
o Processo de Sindicalização;

6.

Considerando também que há uma necessidade dos Conselhos de Enlace
intensificarem e unificarem uma Ação Sindical a nível Nacional no sentido de
ampliar o trabalho tanto a nível de Organização Sindical no Processo de
Sindicalização dos Trabalhadores;

7.

Considerando também a necessidade dos Conselhos de Enlace buscarem
Ações Sindicais à nível Nacional para criar condições de unitariamente exigir
das empresas um processo de negociação na busca dos acordos
globalizados;

Por tudo isto propomos:
a.

Que os Conselhos de Enlace intensifiquem a criação de um Banco de Dados
principalmente das Ações Antissindicais que são desenvolvidas pelas
empresas Multinacionais com o objetivo de coordenar uma Ação Sindical a
região das Américas e a nível Mundial;

b.

Que a UNI intensifique ações no sentido de ampliar as situações onde não
existam a criações de Conselho de Enlaces com o objetivo de unificar as
Ações Sindicais a nível Nacional;

c.

Que os Conselhos de Enlace trabalhem em processo de unidade em uma
ação conjunta em Campanhas de Sindicalização de uma maneira coordenada
em vários países onde as empresas estão localizadas;

d.

Que os Conselhos de enlace também intensifiquem ações no sentido de
trabalhar uma Ação Sindical nas empresas Multinacionais que resistem ao
processo de organização nos locais de trabalho;

e.

Que os Conselhos de enlace trabalhem unitariamente em uma ação
coordenada no sentido do fortalecimento da Ação Sindical em cada país
buscando avançar na celebração dos Acordos Globais em unidade com os
trabalhadores de outros países onde a empresa está localizada.

Resolução Nº 11

Meios de comunicação e desenvolvimento sustentável
A mídia joga um papel essencial na democracia moderna. América Latina em
particular vem de uma longa história de ditaduras cívico-militares, que
criaram monopólios e oligopólios mediáticos para justificá-las. Esses
grupos mediáticos têm permanecido condicionando a democracia e agindo
para que os governos eleitos sejam permeáveis ao poder econômico.
1. Considerando que a função social, crítica cultural, política e econômica dos
médios no nosso mundo requeiram garantir que estes mantenham os valores
que subjazem nas estruturas da cidadania nas sociedades democráticas e em
particular o respeito aos direitos humanos, a cultura e o pluralismo;
2. Levando em conta que a rápida evolução da convergência tecnológica junto
com o predomínio das opções políticas neoliberais que sustentam o conceito
de liberdade de mercado como perspectiva de comércio internacional, exercem
pressões enormes em favor da configuração de uma nova ordem nos médios
que intensifica mais ainda as tendências de concentração dos mesmos;
3. Altamente preocupados pela possibilidade que um punhado de corporações
transnacionais dos médios, obtenha através de estratégias de fusões,
internacionalização, diversificação e integração vertical e horizontal, os
benefícios das economias de escala e dominem o mercado, impondo
virtualmente uma situação de oligopólio nos médios com um mercado
fragmentado e distorcido carente de competência em termos equitativos
4. Alarmados pelo fato que, no contexto de uma economia globalizada e
competitiva, as estruturas de propriedade cruzada entre diferentes setores da
mídia e também entre diversos setores da economia façam mais complexo o
controle da informação e os produtos audiovisuais que inundam o mundo
adicionem, com a chegada da sociedade da informação, novos impulsos ao
debate arredor da concentração dos médios e os perigos que implica.

A Conferência de UNI Américas:
a.

Declara que como qualquer concentração de poder, é inaceitável numa
democracia que algum poder comercial ou corporativo (igual que algum
poder estadual ou político) controle a informação e a cultura.

b.

Reitera com firmeza que a concentração do poder dos médios em mãos de
cada vez menos operadores representa uma ameaça direita à democracia
e o pluralismo porque tem o potencial de interferir com o direito de saber do
público, limitando as fontes de informação, restringindo a liberdade de
expressão ao limitar ou controlar os canais disponíveis e manipulando a
opinião pública por médio do controle do conteúdo.

c.

Adverte que essa ameaça se multiplica com a proliferação das estruturas de
propriedade cruzada que criam conflitos não éticos de interesses,
especialmente nos casos em que os médios de notícias têm ou são
propriedade de empresas não vinculadas às notícias.

d.

Afirma sua grande preocupação pela ameaça ao pluralismo e ao acesso à
informação na sociedade da informação que representam as posições de
predomínio, os sistemas de acesso condicional não regulado e
determinados patrões de integração vertical nos quais, por exemplo, os
grupos que controlam as redes de distribuição poderiam abusar de sua
posição como “guardas” para favorecer seus próprios serviços e programas.

Plano de ação












Estreitar os vínculos solidários em PANARTES entendendo a este como um
espaço solidário e estratégico para a implementação de qualquer política em
defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do sector. Priorizando
em todas as estratégias de PANARTES a democratização da comunicação
que é um componente essencial do direito humano;
Desenvolver ações tendentes ao estúdio do estado de situação sobre a
concentração de médios em América. Entendendo que é o primeiro passo
para elaborar uma estratégia de ação frente ao monopólio ou oligopólio
informativo da região. Fazendo finca-pé no direito à informação e à liberdade
de expressão e no direito que todos os cidadãos temos a exercê-lo queremos
“vozes múltiplas no mundo”;
Promover uma comunicação democrática global na que se respeitem as
identidades culturais e os direitos individuais dos cidadãos em América,
fazendo especial finca-pé em preservar o direito do acesso à informação.
Aumentar a capacidade dos países da região para melhorar a situação, o
equipamento e a formação profissional dos jornalistas e desta forma promover
a cooperação dos países desenvolvidos para o cumprimento do mesmo;
Apoiar as iniciativas sociais e políticas destinadas a conformar sistemas de
médios democráticos, nos que não resultarem predominantes as empresas
privadas e se garanta a liberdade de expressão de todos os cidadãos e a
difusão da informação de interesse público, assim como a presença como
emissores das organizações sociais, culturais e políticas, incluindo os
sindicatos, alentando a presença de UNI Américas e de seus filiados nas
diversas redes sociais.
Participar nas instâncias sub-regionais e regionais nas que se debatam e
decidam regras relacionadas com os médios de comunicação, em especial
aquelas que afeitarem os empregos e as condições de vida dos trabalhadores
do setor.

Resolução Nº 12

Sustentabilidade e meio ambiente
Os participantes da 3ª Conferência Regional da UNI Américas, aprovada a
seguinte moção:
1. O câmbio climático e a degradação do médio ambiente estão gerando uma
forma de produção insustentável que não tem em conta as consequências
ambientais nem sociais.
2. Somos conscientes de que o que está em jogo é a redefinição mesma do modelo
de sociedade para o próximo século. E o que se põe em discussão quando se
fala de "desenvolvimento sustentável" é fundamentalmente a definição de um
modelo de sociedade.
3. Um modelo sustentável apresenta três pilares: Equidade social, Viabilidade
econômica e Integridade ecológica.
4. Este conceito de desenvolvimento acarreta uma mudança de paradigma que
corre do centro da cena os lucros e põe o ser humano como ser social e
comunitário, envolvido e responsável das suas ações, suas consequências e
suas implicâncias em todos os setores, sem perder de vista a possibilidade de
expansão econômica das empresas, indústrias ou ações que se levem adiante.
5. A ferramenta mais efetiva de inclusão é a criação de emprego não precário, mas
emprego decente. E nesse acionar os sindicatos temos a enorme
responsabilidade de recuperar e afiançar a cultura do trabalho e a cultura do
cuidado. Para isso a instância mais importante é a negociação coletiva.
6. Utilizar os recursos da terra é uma condição e oportunidade do ser humano
como tal para a vida, mas faze-lo sem medida, sem controle e sem consciência
nos está levando a um futuro incerto. Se continuarmos sustentando os atuais
modelos de produção, que requerem energias não renováveis e que emitem
gases contaminantes à atmosfera continuaremos destruindo nosso próprio
espaço vital.

Pelo que, a 3ª Conferência Regional de UNI Américas decide que:
a.

UNI Américas atuará para promover um novo tipo de empresa, social e
ambientalmente responsável, que tenha em conta uma triple sustentabilidade,
social, ambiental e econômica, e a instrumente através do diálogo social e a
negociação coletiva. E na que os sindicatos filiados também sejam agentes
ou gestores da sustentabilidade social, econômica e ambiental da empresa.

b.

UNI Américas procurará acordos com empresas e organismos de governo
que compartilhem estas mesmas preocupações e adicionará cláusulas de
proteção para o médio ambiente nos acordos regionais e outros tipo de
acordos.

c.

Continuar trabalhando pelo trabalho decente para todos.

d.

Trabalhar para estabelecer normas médio ambientais nos convênios marco
com multinacionais.

e.

Participar das instâncias de decisão de políticas tendentes a cuidar o médio
ambiente.

f.

Desenvolver campanhas de difusão de boas práticas laborais.

g.

Alentar os trabalhadores a defender e desenvolver práticas saudáveis e
sustentáveis nos lugares de trabalho, no sindicato e na sociedade em geral.

h.

Facilitar instâncias de diálogo, de formação e informação dentro dos
sindicatos de base.

i.

Participar dos espaços de debate que surgirem em âmbitos públicos e
privados respeito dos assuntos de desenvolvimento sustentável para
contribuir à visão dos trabalhadores.

j.

Trabalhar para gerar consciência ecológica, solidária e sustentável entre os
trabalhadores, pondo especial ênfase nas novas gerações, que serão quem
deverão ser responsáveis desta tarefa.

Resolução Nº 13

A reforma do sistema financeiro
Os bancos e as operações financeiras dos grupos econômicos têm sido os
mecanismos centrais através dos quais se têm deteriorado as condições de vida
dos trabalhadores e que têm causado as crises que vêm sacudindo ao mundo
desde a maior parte das duas últimas décadas, incluindo a que atualmente atinge
Europa e Estados Unidos.
Sem um processo justo e democrático na fiscalização dos bancos e controle
dessas operações não será possível atingir o desenvolvimento sustentável.

I.

Regulamentação do Sistema Financeiro Internacional

1.

A crise financeira internacional iniciada na economia norte-americana e
transportada para o resto do mundo por canais financeiros e comerciais
continua gerando graves consequências, como o aumento do desemprego, a
queda da atividade econômica mundial, a retração dos canais de crédito, dos
investimentos e do comércio internacional. Estudo divulgado pela
Organização Internacional do Trabalho (OIT) aponta que as maiores
economias do mundo perderam mais de 20 milhões de empregos desde o
início da crise em 2008.

2.

A crise mundial gerou também a necessidade de repensar e regular o
capitalismo financeirizado. Diante do exposto, a propostas para
regulamentação do Sistema Financeiro Internacional, contemplem as
seguintes premissas:
a. Clara separação de funções entre bancos comerciais, de investimento e
instituições do mercado de capitais, gerando compartimentação do risco e
limitação da especulação;
b. Recomposição de linhas divisórias nas operações entre instituições
bancárias e não bancárias, a fim de reduzir o risco sistêmico;
c. Extensão e aperfeiçoamento das regras de Basiléia, a fim de reduzir a
alavancagem das instituições financeiras;
d. Limites à securitização, ou seja, à transformação de empréstimos
bancários em títulos negociáveis;
e. Limites à mobilidade de capitais (quarentena, por exemplo) e à lógica de
investimentos de portfólio;
f. Fim dos paraísos fiscais;
g. Criação de uma moeda pública internacional, facilitando o comércio
exterior e o investimento produtivo em escala global;
h. Regulação da atuação de investidores nos mercados de derivativos, com
o intuito de barrar movimentos especulativos;

i.

Garantia de democratização da gestão das Holdings, com participação dos
trabalhadores nas instâncias de decisão, conselhos de administração e
fiscalização das instituições financeiras;

j.

Controle sobre a remuneração dos executivos que devem estar baseadas
em resultados sustentáveis de longo prazo, e não em performances
arriscadas de curto prazo;

k. Preservação da ética na comercialização dos produtos financeiros,
capacitando os empregados para que possam indicar os produtos
adequados para cada cliente;
l.

Criação de uma autoridade financeira internacional no âmbito do G20, com
o objetivo de regular e fiscalizar o Sistema Financeiro Internacional;

m. Controle e fiscalização das Agências de Classificação de Risco (Agências
de Rating);
n. Criação de uma nova “Taxa Tobin”, imposto sobre movimentações
financeiras, cujo objetivo é reduzir a especulação financeira internacional;
o. Cada país deverá criar uma instituição internacional que administre
mecanismos de proteção aos correntistas, poupadores e investidores, e
que permita recuperar os depósitos ou créditos mantidos em instituição
financeira, em caso de falência ou de sua liquidação;
II.

O papel dos bancos públicos no desenvolvimento sustentável

3. Os ataques neoliberais da década de 90 quase levaram ao total esvaziamento
do poder público no sistema financeiro nas Américas; quase todos os bancos
públicos foram vendidos, ou melhor, entregues as iniciativas privadas através
das privatizações. A resistência da sociedade, em fundamental a luta dos
trabalhadores, conseguiu garantir o papel público de alguns bancos.
4. Nos últimos anos a economia mundial tem passado por novas crises. Países
como Brasil, Uruguai, Costa Rica, Venezuela e Guatemala, que ainda possuem
uma significativa participação de bancos públicos deveriam usar desses bancos,
ampliando a toda a sociedade o acesso ao credito reduzindo suas taxas de juros,
objetivando a redução do spread, fazendo uso do papel de regulador do sistema
financeiro, o que democratizaria todo o sistema tendo em vista que todos os
bancos privados terão que acompanhar a iniciativa para manter a
competitividade.
5. As últimas décadas mostraram para toda comunidade mundial a importância
destas empresas públicas no sistema financeiro, como reguladoras de mercado
e agentes de desenvolvimento econômico sustentável.
6. Portanto, os trabalhadores das Américas e suas representações precisam bater
o tambor em defesa de seus bancos públicos como instrumento estratégico em
busca de uma sociedade mais justa e igualitária, que respeite a humanidade e o
planeta de forma a avançarmos em busca do desenvolvimento sustentável.

III.

Crédito socialmente responsável

7. A luta ambiental e uma questão estratégica para os trabalhadores. E uma tarefa
do movimento sindical vincular essa luta com a disputa pelo modelo de
desenvolvimento e tipo de sociedade que queremos construir. Um Sistema
Financeiro Socialmente Responsável deve incluir fatores sociais e ambientais
nas suas áreas de crédito público e privado, tanto nas operações de
intermediação financeira quanto nas operações de financiamentos. Os aspectos
e critérios socioambientais são materiais e devem impactar diretamente na
decisão e nos fundamentos dos projetos, inclusive na decisão de fazer
empréstimos e financiamentos.
8. Qualquer financiamento socialmente responsável deveria levar em consideração
muitos aspectos para ser concedido: o valor intrínseco do bioma devido à
presença de outros seres vivos, a sua biodiversidade, o valor dos serviços
ambientais prestados pelo bioma e seus recursos naturais (madeira, minério e
uso do solo).
9. Se houver a participação de uma instituição financeira no financiamento de
atividades tais como a pecuária e o agronegócio na Amazônia, sobretudo com
recursos públicos, toda a cadeia produtiva deve ser considerada, e não apenas
parte dela. Afinal, os interesses econômicos, o desenvolvimento e a geração de
empregos, isto é, as aspirações da população local, são muito importantes.
10. Empréstimos de bancos públicos e instituições multilaterais possuem
salvaguardas e critérios socioambientais. Portanto, não devem participar de
projetos cujas condicionantes socioambientais não sejam cumpridas,
principalmente quando a sociedade local se manifesta de forma contrária ao
projeto.
11. O desenvolvimento das políticas de Crédito Socialmente Responsável pode, e
deve, contar com a participação da sociedade, de partes interessadas que
desejam ter um papel mais construtivo e usar seu conhecimento e criatividade
para desenvolver e acompanhar a aplicação dessas políticas.
12. A autorregulação tem limites. Os Princípios do Equador e os Protocolos Verdes
têm seus méritos, mas existe um grande desafio pela frente, pois a
autorregulação tem um papel limitado que deve ser complementado pela
regulação dos sistemas financeiros.
13. A atual crise financeira internacional demonstrou claramente a existência desses
limites e mostrou que a legislação dos sistemas financeiros precisa ser revisada.

Diante deste quadro a Conferência de UNI Américas propõe:
a.

Que a UNI estimule suas afiliadas a pressionar os governos para que os
bancos públicos e multilaterais tenham maior transparência e promovam a
prestação de contas de suas atividades.

b.

Que a UNI estimule suas afiliadas a promover campanhas locais para
regulação do sistema financeiro com maior participação e controle da
sociedade.

c.

Que a UNI estimule suas afiliadas a defender em seus países uma limitação
da autorregulação do sistema financeiro, defendendo a imediata
regulamentação constitucional.

d.

Que a UNI estimule suas afiliadas a cobrarem dos sistemas financeiros
nacionais a adoção de critérios para apoiar, monitorar e agir rapidamente
caso as condicionantes socioambientais dos projetos financiados não sejam
cumpridos, ou seja, critérios mínimos (IFC – Princípios do Equador) para a
concessão de crédito, que assegurem que os projetos financiados sejam
desenvolvidos de forma socialmente e ambientalmente responsável:



Gestão de risco ambiental, proteção à biodiversidade e adoção de
mecanismos de prevenção e controle de poluição;
Proteção à saúde, à diversidade cultural e étnica e adoção de Sistemas
de Segurança e Saúde Ocupacional;



Avaliação de impactos socioeconômicos, incluindo as comunidades e
povos indígenas, proteção a habitats naturais com exigência de alguma
forma de compensação para populações afetadas por um projeto;



Eficiência na produção, distribuição e consumo de recursos hídricos e
energia e uso de energias renováveis;



Respeito aos direitos humanos e combate à mão de obra infantil.

