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UNI Américas tem 
estabelecido objetivos a 
atingir. Isto só pode ser 
conseguido com uma sólida 
ênfase na sindicalização 
de novos membros. 
Nossos recursos humanos 
e fi nanceiros devem se 
concentrar em tais objetivos. 

Rompendo barreiras para 
o crescimento sindical em 
UNI Américas

A partir de abril de 2011 foram realizadas profundas 
mudanças no Escritório Regional, que tiveram efeito 
tanto na sua localização geográfi ca (a mudança des-
de Panamá a Montevidéu) quanto na forma de esta-
belecer as prioridades e focar as tarefas cotidianas, 
para garantir que todo nosso trabalho tenha como 
resultado o aumento de membros, de poder e de in-
fl uência. 

Desde esse momento até o presente o nosso esfor-
ço se orientou em fi xar claramente as prioridades da 
região no seu conjunto e de cada um dos setores em 
particular, em estreita coerência com os objetivos 
estratégicos estabelecidos por UNI no seu histórico 
Congresso de Nagasaki. 

UNI Américas tem estabelecido objetivos a atingir. 
Isto só pode ser conseguido com uma sólida ênfase 
na sindicalização de novos membros. Nossos recur-
sos humanos e fi nanceiros devem se concentrar em 
tais objetivos. 

Neste sentido, temos procurado:

• Alinhar-nos com o trabalho global e as cinco 
prioridades estratégicas de UNI, traduzindo as 
mesmas aos objetivos estratégicos e as for-
mas no que os mesmos são defi nidos na nos-
sa região.

• Defi nir claramente os objetivos regionais e pla-
nejar estrategicamente a forma de alcançá-los, 
de modo de conseguir resultados tangíveis e 
concretos.

• Fortalecer as relações entre o pessoal de UNI 
Américas e suas fi liadas, em cada um dos se-
tores e países.

• Aumentar a visibilidade do escritório regional, 
para ter uma voz forte e clara que nos permita 
apoiar os sindicatos na sua construção de po-
der estratégico.

• Estabelecer um sistema fl uente e permanente 
de comunicação entre o pessoal de UNI Amé-
ricas e entre o mesmo e as fi liadas, através do 
uso intensivo dos novos médios de comunica-
ção e redes sociais.
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I. Empresas globais

Continuandoos objetivos estratégicos estabelecidos 
por UNI, UNI Américas pretende desenvolver força 
de organização nas empresas globais com atividades 
nos nossos setores, apoiar a negociação de acordos 
globais e negociar acordos regionais.

UNI Américas tem trabalhado em estreita relação 
com todos os setores de UNI e com UNI SCORE, 
tanto para fazer com que os acordos já assinados 
tenham efetiva aplicação na região, quanto para for-
talecer as campanhas destinadas a assinar novos 
acordos base globais e/ou regionais. Os relatórios 
setoriais tiveram em conta isto, mas gostaríamos de 
destacar alguns elementos relevantes:

1. A implementação na Colômbia do Acordo Glo-
bal com Carrefour, que nos permitiu criar um 
novo sindicato, com mais de 4000 membros e 
pleno direito à negociação coletiva.

2. O lançamento de uma Aliança Sindical Regional 
em América Móbil, na que participam 10 países 
da região e que já tem defi nido uma estratégia 
conjunta para conseguir um maior crescimento 
sindical e desenvolver o diálogo social com a 
empresa.

3. A assinatura de um Acordo Marco Global com 
Banco do Brasil: A presença da rede e a persis-
tência de CONTRAF-CUT permitiram que em 
maio de 2011 fosse assinado um acordo global 
que cobre a 100 mil trabalhadores, e que pode-
ria resultar na sindicalização de trabalhadores 
bancários nos Estados Unidos. Foram relevan-
tes também as discussões em desenvolvimento 
com Bancolômbia, na Colômbia, que nos permi-
tiram organizar o setor na América Central.

4. A capacidade demonstrada pela Aliança Sindi-
cal em Prosegur para desenvolver ações con-
juntas destinadas a defender os trabalhadores 
desta empresa no Paraguai, demitidos em for-
ma massiva a poucos dias do golpe de Estado 
nesse país. 

5. Uma bem sucedida campanha de sindicaliza-
ção feita pelo BIGWU em Trinidad e Tobago 
conduziu à aprovação de um pedido de reco-
nhecimento apresentado em 2011 para repre-
sentar a 2500 trabalhadores no Royal Bank de 
Canadá /RBTT Caribe

6. A participação ativa da região na campanha glo-
bal em Wal-Mart, através de ações de mobili-
zação, intercâmbio de experiências e presença 
física e virtual nos confl itos. 

II. Organização e 
desenvolvimento de 
capacidades 

Tenta-se obter o reconhecimento sindical nos setores 
nos que opera UNI Américas e continuar facilitando o 
desenvolvimento sindical, promovendo a capacidade 
de apoiar campanhas de organização no nível regio-
nal e nacional.

A maior parte dos setores que operam na região tem 
trabalhado no desenvolvimento de capacidades des-
tinadas fundamentalmente ao crescimento dos sin-
dicatos e ao fortalecimento das suas diretorias em 
todos os níveis, tal como poderá se apreciar nos res-
petivos relatórios. 

Assim também, UNI Américas tem colocado em mar-
cha novas experiências, tais como os Fóruns de Sin-
dicalização para apoiar tais processos.

Continuandoos objetivos 
estratégicos estabelecidos 
por UNI, UNI Américas 
pretende desenvolver força 
de organização nas empresas 
globais com atividades 
nos nossos setores, apoiar 
a negociação de acordos 
globais e negociar acordos 
regionais.

Tenta-se obter o 
reconhecimento sindical 
nos setores nos que opera 
UNI Américas e continuar 
facilitando o desenvolvimento 
sindical, promovendo 
a capacidade de apoiar 
campanhas de organização 
no nível regional e nacional.
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1. Fóruns de Sindicalização
Os Fóruns de sindicalização têm como objetivo discutir 
e planejar oportunidades de crescimento no nível regio-
nal, local ou nas empresas multinacionais que consti-
tuem objetivos estratégicos para os diferentes setores. 

• O Primeiro Fórum de Sindicalização de UNI 
Américas ocorreu na Colômbia em abril de 
2011. Foi um evento destinado a organizado-
res e nele se trocaram experiências e houve 
capacitação formal. Depois deste fórum regio-
nal foi realizada uma série de fóruns locais.

• Em julho de 2011 realizamos um Fórum de 
Sindicalização com sindicatos colombianos, 
centrado na forma de organizar os trabalha-
dores em âmbitos difíceis onde não se respei-
tam os direitos sindicais e trabalhistas.

• O Primeiro Fórum de Sindicalização de Brasil 
teve um enfoque diferente, já que agrupamos 
juntos a seis setores e brindamos um curso 
sobre planejamento para o crescimento em 
cada um deles. O objetivo do fórum foi que 
os participantes saíram dele com planos para 
serem implementados pelos setores com o 
fi m de aumentar a fi liação e a organização de 
sindicatos. Neste momento trabalhamos com 
estes setores para acompanhar esses pla-
nos. Em maio de 2012 levamos adiante um 
segundo evento de três dias de duração como 
seguimento do primeiro fórum, para acompa-
nhar os planos e fazer as mudanças que fos-
sem necessárias. 

Alguns dos maiores desafi os que enfrentam UNI na 
América Latina são a fragmentação dos sindicatos, a 
falta de planejamento e de seguimento dos planos. 
O modelo que utilizamos no Brasil é o que nos pro-
pomos usar em outros países da região, conforme 
ao qual trabalhamos com sindicatos do mesmo setor 

com a intenção de unir tarefas para criar planos des-
tinados a aumentar o poder dos mesmos nos seto-
res respetivos. Temos mudado a estratégia que apli-
cávamos quando se realizou o primeiro fórum, e na 
Colômbia temos começado a trabalhar em conjunto 
com a Escola Nacional Sindical na criação de planos 
setoriais com sindicatos dos setores da segurança 
privada, gráfi co e embalagens e bancário. Acredita-
mos que o trabalho setor por setor com os sindicatos 
de América Latina é essencial para construir um ver-
dadeiro poder na região.

Para concluir, UNI Américas se propõe continuar 
adiante com a realização de fóruns de sindicalização 
para setores específi cos com sindicatos de diferentes 
países que pertençam ao mesmo setor ou tenham 
um empregador comum. Planejamos, assim tam-
bém, continuar organizando fóruns de sindicalização 
de alcanço nacional, agrupando a sindicatos de um 
mesmo setor a fi m de elaborar planos e estratégias 
para fortalecer o poder dos sindicatos nos setores 
respetivos.

2. Relançamento de UNI Américas 
Previdência Social e Serviços 
Privados de Saúde
Em dezembro de 2011 UNI Américas, com o apoio 
de FATSA-Argentina, realizou uma ofi cina no que 
se estabeleceram as pautas para o relançamento 
do setor nas Américas. Ditas pautas estão em con-
sonância com as discussões que se estão desen-
volvendo no nível global, que acabaram de se defi -
nir com o nascimento de um novo setor, UNI Cares. 
Em termos específi cos, para UNI Américas o relança-
mento implica:

• Reconhecimento do grande potencial de cres-
cimento nas áreas do serviço de saúde e cui-
dados exercidos desde o setor privado.

Os Fóruns de sindicalização 
têm como objetivo discutir 
e planejar oportunidades 
de crescimento no nível 
regional, local ou nas 
empresas multinacionais 
que constituem objetivos 
estratégicos para os 
diferentes setores.
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• O reconhecimento das mudanças demográ-
fi cas que se experimentam no mundo e nas 
Américas, que indicam claramente um rápido 
crescimento de áreas de trabalho em cuidado 
de pessoas da terceira idade e de pessoas 
com lenta e prolongada recuperação de doen-
ças que hoje é possível tratarem de forma bem 
sucedida. Isto nos indica que existe um grande 
potencial para crescer sindicalmente e organi-
zar a maior quantidade de trabalhadores e que 
aparecem novos e numerosos problemas para 
os trabalhadores neste setor.

• UNI Américas está identifi cando potenciais no-
vos fi liados que se somarão ao setor e intensi-
fi cando suas tarefas com os fi liados existentes, 
tal como se descreverá no relatório respetivo.

III. Trabalhos com previdência 
social e justiça para todos

Tenta-se melhorar os lugares de trabalho e as nor-
mas de emprego nos setores de serviços e afi ns.

O fortalecimento e crescimento dos sindicatos são 
um instrumento chave e imprescindível para melho-
rar os lugares de trabalho, através de melhores nego-
ciações coletivas e uma maior infl uência nas normas 
de emprego. Em muitos países da região a existência 
de governos de signo progressista, junto com o for-
talecimento da economia e o crescimento dos sindi-
catos, provocou uma melhoria clara nas negociações 
coletivas e pelo tanto na redistribuição dos ingressos. 
Mas tem países na região, como Colômbia e México, 
nos que junto com o crescimento econômico se apro-
fundaram e cresceram as desigualdades sociais.

1. Quebrando barreiras na 
Colômbia
O caso da Colômbia é paradigmático: é o sétimo país 
com maior desigualdade no mundo depois de Haiti e 
o mais desigual da América Latina. Assim também, 
junto com os inumeráveis recursos naturais e huma-
nos com os que conta, é o cenário para o investimen-
to de um grande número de empresas multinacionais 
e inclusive de desenvolvimento de empresas colom-
bianas que se expandem ao resto da região.  

UNI não tem deixado de lutar nem um instante pelo 
direito à sindicalização e negociação coletiva na Co-
lômbia, atacado de forma feroz durante quase toda a 
história deste país. A morte, a perseguição e a estig-
matização laboral e social foram as únicas respostas 
que encontravam os homens e mulheres que com va-
lor tentavam defender seus legítimos direitos.

Sem dizer que a situação de extremo perigo na que 
se encontram os militantes sindicais e sociais tenha 
mudado em forma radical, durante os dois últimos 
anos, a realidade começou a mostrar alguns dados 
que geraram uma cálida esperança na possibilidade 
de um novo cenário, produto de vários anos de per-
sistentes ações do sindicalismo colombiano em con-

UNI Américas se propõe 
continuar adiante com a 
realização de fóruns de 
sindicalização para setores 
específi cos com sindicatos 
de diferentes países que 
pertençam ao mesmo setor 
ou tenham um empregador 
comum. Planejamos, 
assim também, continuar 
organizando fóruns de 
sindicalização de alcanço 
nacional, agrupando a 
sindicatos de um mesmo 
setor a fi m de elaborar planos 
e estratégias para fortalecer 
o poder dos sindicatos nos 
setores respetivos.

Tenta-se melhorar os lugares 
de trabalho e as normas de 
emprego nos setores de 
serviços e afi ns. 
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junto com o sindicalismo internacional. Parecia ter 
sido aberta uma brecha para a discussão de alguns 
assuntos da agenda sindical (formalização do em-
prego, direito de associação, negociação coletiva, 
superação da violência anti-sindical e a impunidade, 
reparação coletiva para o sindicalismo, e desenvol-
vimento da institucionalidade do Estado em matéria 
laboral). 

Esta morna abertura se produziu essencialmente 
como consequência da grande pressão que a viola-
ção de direitos humanos e sindicais imprimiu sobre o 
governo da Colômbia. A realidade trabalhista do país 
se discute nos parlamentos dos Estados Unidos, Ca-
nadá, da União Europeia, e de forma permanente 
na OIT, para só mencionar alguns cenários. Os qua-
dros mais importantes desta internacionalização são: 
as conclusões da Missão de Alto Nível da OIT que 
visitou o país em fevereiro de 2011; o acordo do 7 
abril de 2011 entre os Presidentes Obama e Santos, 
chamado plano de ação em direitos trabalhistas; as 
cláusulas trabalhistas incluídas nos TLC de Canadá, 
Estados Unidos e Europa; a comissão ad-hoc de 8 
congressistas de Estados Unidos que se tem dispos-
to a realizar seguimento ao plano de ação em direitos 
trabalhistas, e que tem sua contraparte na Colômbia 
com uma comissão do Senado conformada para o 
mesmo fi m; a realização do estúdio sobre violência 
anti-sindical por parte do PNUD com o apoio de 8 
embaixadas; o anúncio da ampliação da assistência 
técnica da OIT na Colômbia; a inclusão dos assuntos 
trabalhistas e sindicais na agenda de cooperação de 
vários países, etc.

A isto se adiciona a grande dinâmica da mobilização 
e protesto por razões trabalhistas que tem sido con-
solidada nos últimos dois anos. Em 2010 e 2011 se 
produziram as maiores cifras de protestos trabalhis-

O caso da Colômbia é 
paradigmático: é o sétimo 
país com maior desigualdade 
no mundo depois de Haiti e 
o mais desigual da América 
Latina. Assim também, junto 
com os inumeráveis recursos 
naturais e humanos com 
os que conta, é o cenário 
para o investimento de um 
grande número de empresas 
multinacionais e inclusive 
de desenvolvimento de 
empresas colombianas que 
se expandem ao resto da 
região.  

UNI não tem deixado de lutar 
nem um instante pelo direito 
à sindicalização e negociação 
coletiva na Colômbia, atacado 
de forma feroz durante quase 
toda a história deste país. 
A morte, a perseguição e 
a estigmatização laboral 
e social foram as únicas 
respostas que encontravam 
os homens e mulheres que 
com valor tentavam defender 
seus legítimos direitos.
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tas dos últimos 20 anos. Encontram se mobilizados 
os trabalhadores precarizados e alguns sindicatos, 
mobilização que ainda é fragmentária, local inclusive, 
mas importante já que pressiona mudanças e ações 
do Estado.

Nesse contexto, em abril de 2011, o Secretário Ge-
ral de UNI, Philip Jennings, junto a uma delegação 
de sindicalistas colombianos, se entrevistou com 
o vice-presidente da República, Angelino Garzón. 
Numa longa reunião se discutiram em forma frontal 
os problemas mais graves da agenda sindical, des-
de a impunidade com a que se encobriam os crimes 
contra dirigentes do movimento sindical e social até 
a existência dos pactos coletivos e as diferentes for-
mas de subcontratação. Esta reunião foi seguida por 
outra realizada em Nyon e uma terceira onde assistiu 
a Secretária Regional, a representante de UNI na Co-
lômbia e a maior parte dos fi liados a nossa Organiza-
ção neste país.

Através deste processo, o dia 17 de novembro de 
2011 se realizou em forma conjunta (UNI Américas 
e Vice-presidência da República de Colômbia) um 
Fórum deDiálogo Social na Economia de Serviços, 
uma atividade sem precedentes no país. O mesmo 
contou com:

• 100 participantes, 12 empresas, 12 sindica-
tos, representantes da OIT, Ministério de Tra-
balho, Organizações de defesa dos direitos 
humanos, Coordenação na Colômbia do Pac-
to Global.

• Entre outras empresas, estiveram presentes 
Carrefour, HSBC, Santander, K-C, Securitas, 
Citibank e importantes empresas nacionais do 
setor gráfi cos e embalagem e fi nanças.

• Durante o Fórum, Carrefour fez uma declara-
ção pública sobre direitos humanos e sindi-
cais e em relação do acordo global assinado 
com UNI para respeitar direitos sindicais e hu-
manos no país.

• Em abril de 2012 a Vice-presidência convocou 
ao Fórum de Diálogo Social com a sociedade 
civil, onde foi convidada a Secretaria Regional 
de UNI em qualidade de palestrante.

Este Fórum e outras ações colocaram a UNI Améri-
cas como um interlocutor válido com alguns setores 
do governo e a sociedade colombiana. Junto com 
a experiência de diálogo social que desenvolvemos 
com Carrefour, nos abre as portas para continuar 
organizando novos sindicatos e crescer nos que já 
existem.

Apesar de toda a realidade não nos permite ser ex-
tremosamente otimistas. “Embora durante os dois 
últimos anos o governo de Colômbia tem realizado 
importantes esforços para reduzir o poder dos gru-
pos armados, modernizar a economia e atrair o in-
vestimento estrangeiro, os progressos são mínimos 
em matéria das necessidades dos trabalhadores e 
os sindicatos”, expressa a AFL-CIO entre suas con-
clusões do relatório-balanço apresentado sobre a 
implementação do Plano de Ação Trabalhista subs-
crito pelos governos de Colômbia e Estados Unidos 
para o ingresso em vigência do Tratado de Livre Co-
mércio, entre os dois países. Esta posição é com-
partilhada na sua totalidade pelas centrais obreiras 
colombianas. Assim também, o disse o documento 
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do balanço da Escola Nacional Sindical de abril de 
2012: “É muito dizer que as três centrais sindicais 
colombianas e a AFL CIO, a principal central sindical 
dos Estados Unidos, coincidam em assinalar, con-
trário a que assegura o governo colombiano, que o 
Plano de Ação não tem se cumprido, que na reali-
dade os trabalhadores continuam sofrendo a preca-
riedade laboral e a impossibilidade material de se 
organizar livremente em sindicatos.”

Acima destas circunstâncias, UNI Américas mantem 
fi rmemente seu compromisso com os sindicatos e 
trabalhadores colombianos. Temos ser prudentes, 
pela complexidade e difi culdades que todos os 
processos políticos e sociais adquirem no país. Ao 
mesmo tempo, somos conscientes que temos que 
aproveitar o momento e que UNI está fazendo sua 
humilde contribuição para a mudança da cultura po-
lítica e sindical na Colômbia.

Praticamente todos os setores representados em 
UNI Américas contam com planos estratégicos na 
Colômbia. Junto com o Centro de Apoio e a aliança 
estratégica que temos estabelecido com a Escola 
Nacional Sindical continuamos trabalhando para 
construir/fortalecer sindicatos em:

» Gráfi cos e Embalagens: criação de um sindi-
cato em QuardGraphics e nas três plantas de 
Kimberly Clark.

» Comércio: Fortalecimento do sindicato no 
Carrefour, criação de sindicatos em Ripley, 
Casino, Zara e Falabella, com o objetivo de 
longo prazo de criar uma Federação de Sindi-
catos de Comércio.

» Finanças: fortalecimento dos sindicatos exis-
tentes, convocatória a um Fórum de Diálogo 
Social no Setor, assinatura de um acordo re-
gional com Bancolômbia.

» Serviços da Propriedade: O setor tem esta-
belecido um plano para a segurança privada  
e está se trabalhando junto com os diversos 
sindicatos na Colômbia para programá-lo. 
Está sendo realizada uma pesquisa sobre os 
principais problemas trabalhistas e o seguin-
te passo será solicitar uma inspeção geral ao 
Ministério de Trabalho para, depois da mes-
ma, convocar um fórum público de diálogo so-
cial sobre a segurança na Colômbia. No me-
diano prazo se espera conseguir formar uma 
federação de segurança privada na Colômbia. 

» ICTS: pesquisa estratégica para o crescimen-
to sindical em América Móbil-Formação de di-
rigentes no sindicato

» Postal e logística: sindicalização em DHL

2. Contratos coletivos de proteção 
patronal no México

Muito pode ser dito aqui sobre os contratos de prote-
ção vigentes no México, que protegem aos empresá-
rios contra dos trabalhadores e cujas consequências, 
entre muitas outras, são o deterioro dos direitos tra-
balhistas, as condições de trabalho e os salários. Os 
contratos coletivos de proteção patronal constituem 
uma ameaça para os direitos e as liberdades funda-
mentais não só dos trabalhadores mexicanos, mas 
dos direitos e liberdades fundamentais dos trabalha-
dores na região e no mundo.

UNI e UNI Américas são uma parte ativa nas diferen-
tes parcerias regionais e globais que lutam contra os 
contratos de proteção.

Desde o ano 2011 até hoje, UNI e UNI Américas têm 
celebrado múltiplos eventos no México para mostrar 
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o apoio e a solidariedade com o movimento sindical 
mexicano. Junto com o Secretário Geral de UNI e 
centos de delegados de UNI ICTS do mundo todo, 
temos nos mobilizado nas ruas contra do contrato de 
proteção patronal em Atento, fi lial de Telefônica. UNI 
Américas acompanha a luta do STRM, em cada uma 
de suas instâncias, por conseguir um sindicato inde-
pendente nesta empresa, desde o apoio ao processo 
permanente de sindicalização até as mobilizações 
para conseguir que o voto dos trabalhadores seja 
respeitado.

Junto a UNI, estamos discutindo com algumas das 
empresas com operações no México para que anu-
lem estes contratos e deixem lugar ao desenvolvi-
mento de organizações sindicais e contratos coleti-
vos legítimos. 

IV. Infl uência política e 
normativa

Tenta-se mudar e contribuir com uma dimensão so-
cial maior que os processos globais e regionais de 
integração e os quadros normativos e ser um asso-
ciado reconhecido nestes processos.

Os Acordos Base Globais são parte substancial para 
uma governabilidade com equidade social. Neste 
sentido, já temos referido nossos sucessos e esfor-
ços em tal direção.

No contexto dos processos de integração, UNI Amé-
ricas está dando seus primeiros passos, para contri-
buir a quadros normativos nos diversos setores nos 
que operamos, mas ainda não temos estabelecido 
prioridades estratégicas e os avanços não são pelo 
momento relevantes.

V. UNI como organização 
proativa, inovadora 
e integradora

Desejamos uma organização moderna, efi caz, ino-
vadora, operativa, que garanta a participação ativa 
de todas as fi liadas e a mobilização dos membros da 
base, representantes sindicais e dirigentes. 

Como falamos no princípio deste relatório, o Escri-
tório Regional e seu pessoal experimentaram pro-
fundas mudanças destinadas precisamente a contar 
com uma organização moderna, inovadora e efetiva. 

1. UNI Américas Comunicações: 
Construindo relatos, imagens e 
visibilidade
O dia1 de julho de 2011 foi reestruturado o Depar-
tamento de Comunicações do Escritório Regional e 
suas tarefas retomadas em forma sistemática. Nesta 
nova etapa se fi xaram prioridades fundamentais:

• Que se emprestara desde nossa página Web 
e as redes sociais apoio aos objetivos estra-
tégicos de UNI Américas, especialmente com 
relação a campanhas e solidariedade, não só 
acompanhando as ações, mas potenciando-as.

• Que o escritório não seja só um emissor de no-
tícias, mas um retro alimentador das mesmas, 
difundindo também, e fundamentalmente, o tra-
balho dos sindicatos fi liados.

• Ganhar uma maior visibilidade não só entre as 
organizações fi liadas, senão com relação aos 
governos, empresas, grupos sociais, etc.

1.1. Começamos com uma política diária de conteú-
dos na página Web de UNI Américas e de modifi ca-
ção regular do encabeçado de notícias destacadas 
para focar o centro de atenção em todas elas. Uma 

Tenta-se mudar e contribuir 
com uma dimensão social 
maior que os processos 
globais e regionais de 
integração e os quadros 
normativos e ser um 
associado reconhecido 
nestes processos.
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inovação foi não ter fi cado conformados com a pro-
dução dos nossos diretores, a qual é fundamental, 
mas não pode esgotar nossa produção e publica-
ção de conteúdos. Progressivamente fomos dando 
maior atenção às publicações das fi liadas, com a 
intenção de reproduzi-las no nosso site e fazer que 
a mesma se torne um coletor e difusor regional de 
notícias sindicais. 

1.2. Junto com isto, começamos a reproduzir no 
Facebook e Twitter cada artigo publicado na pági-
na Web, ampliando sua chegada já que hoje estes 
meios são porta de ingresso e motor de busca para 
boa parte dos usuários da Internet. Ao tempo que 
diariamente começamos a seguir desde eles as 
publicações e comentários de companheiros, com-
panheiras, fi liadas, sindicatos irmãos, movimentos 
sociais, pessoalidades, empresas e governantes. 
Resultado de todo isto, nossos seguidores no FB e 
TW cresceram de forma notável, alcançando hoje 
cifras muito superiores às do começo. 

1.3. Cobertura em tempo real sobre ações de impor-
tância estratégica: O objetivo principal perseguido 

pela nossa política de Comunicação foi o apoio e a 
potenciação de ditas ações. O segundo objetivo foi 
demostrar na prática que UNI Américas podia fazer 
mais do que publicar notícias em forma diferida. Que 
podia informar desde o terreno e fazê-lo ao mesmo 
tempo em que os fatos aconteciam:

• A primeira experiência deste tipo foi a cober-
tura desde o “campo de batalha” em que se 
tornou o Reconto de Atento México do dia31 
de Outubro de 2011. Foi assim que se publi-
caram no Twitter uns 50 post que o dia da 
votação cobriram desde a situação fora dos 
centros de chamadas, os fatos de violência 
que protagonizaram “bandas de gorilas” nas 
portas do prédio da Autoridade Laboral onde 
deveria ter lugar a votação. Ao tempo de re-
latar a solidariedade e proteção que milha-
res de trabalhadores organizados no STRM 
prestavam a seus companheiros e compa-
nheiras de Atento, recolher as opiniões dos 
dirigentes do STRM ao respeito e a de obser-
vadores sindicais internacionais presentes 
junto a nós.

Desejamos uma organização 
moderna, eficaz, inovadora, 
operativa, que garanta a 
participação ativa de todas 
as filiadas e a mobilização 
dos membros da base, 
representantes sindicais e 
dirigentes.
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• Outra experiência destacável foi a cobertura da 
eleição de delegados em Carrefour Colômbia. 
Fizemos uma inovação importante, incorporan-
do a publicação de fotografi as, em tempo real 
também. Tão real que quando o dia da eleição 
a Secretária Regional e a ENS percorreram lo-
jas como parte do apoio de UNI Américas para 
o processo que acontecia, tomava fotos dos 
jovens que participavam e logo depois se pu-
blicavam no FB e TW. Essas fotos provocaram 
muitas adesões e felicitações de companhei-
ros e companheiras fi liados dos sindicatos da 
região e numerosas mostras de agradecimen-
to de trabalhadores e trabalhadoras de Carre-
four Colômbia. Como se mencionou, saltamos 
de TW a FB para fazer pela primeira vez uma 
cobertura simultânea nas duas redes sociais e 
uma que nos aproximou a cada loja onde os tra-
balhadores e trabalhadoras se encontravam vo-
tando seus delegados sindicais. Mencionamos 
isso porque desde o Escritório Regional ligamos 
para os companheiros em cada loja e depois 
publicamos notícias onde se mencionava cada 
loja e aos companheiros e companheiras com 
os que tínhamos falado.

• Campanha em Wal-Mart: a informação foi pos-
tada no perfi l de Facebook para anunciar a pági-
na Web e o boletim da campanha, e a consequ-
ência disto mais de 5000 pessoas tem visitado 
a página de UNI Américas Wal-Mart. 

O fato de poder ser a voz inclusive dos ativistas de 
base de sindicatos de México e Colômbia no meio 
de suas lutas, fala por sim mesmo. No período que 
vem se tenta incorporar a experiência conseguida em 
cada ação, atividade, evento, etc. que UNI Américas 
organize ou do que UNI Américas seja parte, multipli-
cando a produção e difusão de conteúdos. Atraindo 
com isto a maior quantidade de seguidores dos nos-
sos médios, ampliando nossa audiência e nos permi-
tindo fi car más ainda mais perto das nossas fi liadas.

2. Trabalho efetivo através das 
alianças sindicais e as redes

Cada um dos relatórios que seguem explica a forma 
em que os setores e grupos inter profi ssionais traba-
lharam arredor de parcerias e redes, para conseguir 
um permanente intercâmbio de experiências entre as 
organizações fi liadas, atualizar a informação e ser 
parte ativa nas campanhas de sindicalização e nos 
chamados à solidariedade. 

Nesta tarefa, foram aproveitadas as novas tecnolo-
gias disponíveis, que nos ajudaram a fi car em perma-
nente diálogo. 

As alianças sindicais e as redes nos permitiram que-
brar a barreira das distâncias; ampliar os níveis de 
participação e consulta e democratizar a informação. 
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3. Mais informados, melhor 
comunicados
Dada a natureza de nosso trabalho, no que grande 
parte do pessoal de UNI Américas se encontra fora 
do escritório por períodos prolongados, decidimos 
estabelecer uma conferência telefônica semanal, 
na que, aliás, de qualquer lugar onde a gente pos-
sa estar, podemos dar seguimento ao desenvol-
vimento dos planos conjuntos e ficar plenamente 
informados do trabalho de cada um. Isto fortalece 
fortemente o trabalho em equipe e estimula o de-
bate e a cooperação.

Os diretores dos setores, por sua parte, mantêm 
um permanente processo de discussão e consulta 
com os chefes setoriais em Nyon, enquanto a Se-
cretária Regional participa das reuniões de pesso-

al no nível global que se realizam em forma men-
sal e de forma virtual. 

4. Finanças e administração
Está sendo desenvolvido um novo software para re-
gistrar todas as operações contáveis, que nos permite 
uma maior efetividade e transparência nos processos 
vinculados com os depósitos e extrações.

Procedeu-se a cumprimentar em forma rápida e efe-
tiva todas as recomendações formuladas pelos audi-
tores internos, que até o momento têm realizado duas 
revisões dos nossos estados contáveis.

Tem-se produzido um regulamento interno de trabalho 
para o pessoal, que foi consultado e aprovado pelos 
trabalhadores.
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Estamos rompendo barreiras

Podemos fazê-lo graças ao apoio, o estímulo e a cooperação 
dados pelos sindicatos fi liados, cujo compromisso com UNI 
no nível global e regional é destacável.

Podemos fazê-lo graças ao Comitê Executivo de UNI 
Américas, que nos estimula e apoia nas nossas iniciativas.

Podemos fazê-lo graças a um pessoal dedicado e 
compenetrado ao máximo com suas tarefas. 

Podemos fazê-lo graças ao apoio permanente do Secretário 
Geral de UNI, Philip Jennings, e da Secretária Geral Adjunta, 
Christy Hoffman e ao trabalho que desenvolvemos junto a 
UNI SCORE.

Podemos fazê-lo graças ao apoio das Organizações de Apoio 
Solidário e à contribuição do Fundo de Sindicalização. 

Podemos fazê-lo graças ao Presidente de UNI Américas, 
Ruben Cortina, que é parte substancial da nossa equipe de 
trabalho.


