CUT, AFLCIO, RAMO QUÍMICO DA CUT E USW
Reunião no CONCUT, 10 de Julho de 2012
Participantes:
Fred Redmond:
Pete Mandryk:
Ben Davis:
Carolyn Kazdin:
Brian Finnegan:
Antenor Eiji Nakamura:
Fábio Augusto Lins:
Paulo Lage:
Carlos Alberto Itaparica:
José Marcondes Torres:
Gildásio Ribeiro:
Rosemeire Theodoro:
José Drummond:
Sergio Carasso:

Vice – Presidente UNITED STELWORKERS – USW
Presidente – Sindicato Local 5422 – UNITED STELWORKERS –
USW Selkirk Canadá
Secretário de Relações Internacionais – UNITED STELWORKERS –
USW
Campanhas Estratégicas – UNITED STELWORKERS – USW
Departamento de Relações Internacionais da AFLCIO
Kazú – Coordenador Geral/CNQ/CUT
Secretário de Relações Internacionais da CNQ/CUT
Presidente do Sindicato dos Químicos do ABC
Sindicato dos Químicos e Petroquímicos da BAHIA – Rede
BRASKEM
Coordenador da Rede BRASKEM
Secretário de Saúde CNQ – FUP
Secretária da Mulher Trabalhadora da CNQ – Sindicato dos Vidreiros
de São Paulo
Assessor da Secretaria de Relações Internacionais da CUT
Sindicato dos Químicos do ABC – Rede Akzo Nobel – FETQUIM

A reunião destacou a importância da cooperação sindical entre as entidades frente às ações das
multinacionais. Resgatou-se o protocolo de cooperação sindical assinado em 2012 entre CUT e
AFLCIO, onde aponta o desenvolvimento de ações de interesse comum que visem fortalecer as
campanhas por direitos e por remuneração, assim como criar e fortalecer as Redes Sindicais nas
empresas multinacionais. O encontro possibilitou uma atualização da lista de empresas que serão
priorizadas no próximo período pela CNQ/CUT e USW, sendo: BRASKEM, BASF, SOLVAY,
DUPONT, DOW, SAINT GOBAIN, RIO TINTO, AKZONOBEL, BRIDGESTONE, OWENS ILLINOIS,
AVON e PETROBRÁS.

Após uma troca de informações sobre a situação atual das empresas no Brasil e nos EUA foram
apresentadas propostas de cooperação que serão concretizadas a partir da organização de um
cronograma de atividades a serem realizadas no próximo período. A cooperação se dará de várias
formas, a depender da disponibilidade das agendas das entidades, podendo ser através de tele e
videoconferência sem substituir o encontro presencial, face a face.

EMPRESA

BRIDEGSTONE

COOPERAÇÃO SINDICAL – CRONOGRAMA
AÇÕES IMEDIATAS:
1. Com apoio do USW a CNQ proporá que o CONCUT
aprove uma Moção de Repúdio à política antissindical
da empresa.
Trabalhadores/as estão em
greve na localidade de
2. Realizada uma reunião durante o CONCUT entre
USW e Sindicato da Borracha de Camaçari onde ficou
Camaçari. A greve foi
julgada legal pela Justiça do definido que o mesmo enviará urgentemente uma carta
Trabalho que recomendou a ao USW com informações sobre o andamento da greve.
USW fará a tradução e enviará a carta à direção da
abertura de negociação
empresa, assim como dará publicidade junto aos
entre empresa e sindicato.
A empresa pode acatar ou
trabalhadores/as. USW exigirá que a empresa tenha
uma conduta de boa fé a abra negociação com o
recorrer para o Tribunal
Superior do Trabalho.
sindicato brasileiro.

CNQ e USW querem
fortalecer a Rede Sindica
Internacional no setor de
vidros e demais setores.
SAINT GOBAIN
USW já tem uma Rede
Internacional no setor de
Vidros onde a SAINT
GOBAIN faz parte.

PETROBRÁS

BASF

Manter cooperação sindical
entre FUP/CNQ e USW.

Manter cooperação sindical
para fortalecer a relação
América do Norte e América
do Sul.

3. Nos próximos dias haverá nova audiência na justiça.
Sindicato enviará informações diárias ao USW sobre o
andamento da greve.
1. Encontro Nacional dos Sindicatos Brasileiros com
participação dos companheiros da França: 17 a 20 de
Julho de 2012 na Cidade de Praia Grande/SP.
2. Encontro Internacional dos Sindicatos da América do
Sul, USW e França: 03 a 05 de setembro de 2012 na
Cidade de São Paulo/SP (Projeto
CNQ/FES/INDUSTRIALL).
3. Participar dos próximos encontros da Rede
Internacional.
1. FUP/CNQ convida o USW para participar de uma
atividade organizada pela FUP a ser realizada no início
de mês de Agosto de 2012. Companheiro Gildásio ficou
responsável em formalizar o convite através de carta a
ser enviada, por e-mail, para a companheira Carolyn.
1. Encontro Nacional Brasileiro: 17 a 20 de Julho de
2012.
2. Encontro da Rede na América do Sul: 03 a 05 de
Setembro de 2012 na Cidade de São Paulo/SP (Projeto
CNQ/FES/INDUSTRIALL).
3. Encontro da Rede nos EUA: 10 e 11 de Setembro de
2012.
1. Encontro da Rede na América do Sul: 03 a 05 de
Setembro de 2012 na Cidade de São Paulo/SP (Projeto
CNQ/FES/INDUSTRIALL).

AKZONOBEL

Manter cooperação para
fortalecer a Rede Sindical
Internacional.

2. Encontro Internacional da Rede: 05. a 07 de
Dezembro de 2012 na Cidade de são Paulo/SP
3. USW irá fazer um trabalho de base para preparar
lideranças para contribuir na cooperação sindical com a
Rede. Ainda não é momento de agendar um
intercambio.

EMPRESA

OWENS
ILLINOIS

BRASKEM

SOLVAY

COOPERAÇÃO SINDICAL – CRONOGRAMA
1. Companheira Rose fará contato com os sindicatos
brasileiros e com o sindicato colombiano que já participa
Atualmente existe uma
da Rede existente (Próximos 30 dias).
difícil negociação em
2. Já existe uma Rede Sindical Internacional. CNQ e
andamento com o USW
onde a empresa faz pressão USW se integrarão para garantir mais respeito nas
ameaçando comprar moldes negociações coletivas em todos os países.
da China.
3. Fazer um levantamento das diferenças existentes nos
acordos coletivos das plantas existentes no Brasil.
Rede Sindical existente no
Brasil está em processo de
1. USW irá fazer um trabalho de base para preparar
internacionalização através
lideranças para contribuir na cooperação sindical com a
do Projeto CUT/DGBB.
Rede no Brasil.
Empresa está presente na
Alemanha e EUA.
A aquisição Solvay/Rhodia
possibilita uma atuação
1. USW e CNQ promoverão ações juntamente com a
conjunta para debater o
INDUSTRIALL para fortalecer a Rede Sindical
tema do Acordo Marco
Internacional da Solvay e nas negociações do AMG.
Global.
USW tem um trabalho muito
forte através da Rede da
Dow Química. Tem
interesse em ampliar
cooperação com o Brasil.

DOW e DUPONT
Na Bahia a empresa está
fechando a planta de TDI.
Como ela é fornecedora da
DUPONT, a mesma
também será fechada.

Empresas que não foram citadas, mas que existe interesse.
EMPRESA

RIO TINTO

AVON
COLGATE
PALMOLIVE

COOPERAÇÃO SINDICAL – CRONOGRAMA
Após seis meses de greve os trabalhadores
conquistaram suas reivindicações. A ampla
campanha de solidariedade por trabalho decente
e pressão ao Comitê Olímpico Brasileiro
contribuiu positivamente.
Está fazendo uma grande reestruturação no
Brasil. Em São Paulo são mais de 2 mil
empregos.
Existe uma Rede Sindical no Brasil.

FIM

