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Resultados mais relevantes 
2011-2012

1. Sindicalização nas empresas 
multinacionais
1.1. QuadGraphics:  

CONATIG Brasil afi liou 300 trabalhadores da empre-
sa QuadGraphics da planta Perfi l em São Paulo.

Conseguiu-se que os sindicatos das duas plantas 
de QuadGraphics no México (Querétaro e Distrito 
Federal) participem das atividades de nossa fi liada 
no México o SITAG, e sejam parte da rede regional; 
atualmente o sindicato de Querétaro está em proces-
so de afi liação ao SITAG.

Depois de muitas tentativas fi nalmente conseguimos 
contatar trabalhadores da empresa QuadGraphics de 
Colômbia e no mês de março realizamos uma ofi cina 
em conjunto com a Escola Nacional Sindical, na que 
participaram 14 trabalhadores que mostraram seu in-
teresse na formação do sindicato nesta empresa.  

O sindicato de QuadGraphics Peru este ano cumpriu 
seu 6to aniversário de constituição. O mesmo foi or-
ganizado com o apoio de UNI Gráfi cos Américas e 
foi consolidado no transcurso destes anos.  É impor-
tante destacar que este ano têm assinado um novo 
convênio coletivo concretizando a solidez desta orga-
nização na defesa dos seus direitos.

1.2. Amcor

Tem-se conformado a rede sindical regional em 
Amcor, vinculada com a rede global que se impulsio-
na desde UNI Gráfi cos e Embalagens. Graças à rede 
temos construído a base de dados que nos está per-
mitindo estabelecer as prioridades de sindicalização 
e defi nir as estratégias respectivas em relação aos 
países nos que pretendemos crescer e outros nos 
que queremos estabelecer um sindicato.  
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1.3. Kimberly Clark

O objetivo que temos estabelecido de formar um sin-
dicato na planta de Kimberly Clark do Dorado Sul, de 
Rio Grande do Sul, se materializará no que resta do 
ano 2012. Esta fi lial conta com uns 500 trabalhadores 
e foi selecionada como uma das prioridades estratégi-
cas para o ano 2012. 

Um processo de sindicalização em conjunto com a Es-
cola Nacional Sindical está sendo realizado em Kim-
berly Clark Colômbia, o mesmo é também impulsiona-
do pelo Presidente de SINTRAPULCAR. 

Na Costa Rica está sendo realizado um processo de 
sindicalização com a contribuição de SITET (fi liada 
do setor ICTS e Postal), que conta com uma equipe 
de sindicalizadores. Realizam-se contatos para a for-
mação do sindicato na planta de Belém, localidade de 
Heredia.

A rede estabelecida em Kimberly Clark tem sido forta-
lecida e sua existência é fundamental para que os pro-
blemas nas plantas possam ser resolvidos em forma 
efetiva no Comitê de Seguimento do Acordo Social es-
tabelecido entre UNI e esta empresa. Neste contexto, 
temos tido avances na melhora das condições de tra-
balhadores terceirizados na planta de Barbosa, quem 
agora recebem benefícios como subsídio alimentar e 
têm contratos formais com uma empresa de terceiros. 
Em termos gerais, a empresa agora está fazendo au-
ditorias sociais com as empresas substituídas e isso é 
um sucesso do Comitê e da rede de KC.

O Comitê de Seguimento se reúne anualmente e entre 
outros resultados em 2012 se tem conseguido um me-
lhoramento dos termos do acordo que implica o des-
envolvimento de um protocolo referido ao acesso aos 
lugares de trabalho para sindicalizar os trabalhadores 
e o estabelecimento de fóruns e estruturas regionais. 

1.4    MMP

No Chile, um sindicato com 300 trabalhadores está 
em processo de afi liação. O mesmo tem se-integrado 
à rede global que UNI Gráfi cos está impulsionando 
globalmente. A mesma teve uma vitória importante no 
Reino Unido durante este ano. UNI Gráfi cos Américas 
apoiou ativamente esta campanha.

2. Organização
O setor tem utilizado como ferramenta de sindicali-
zação as campanhas e a formação em relação à higie-
ne e segurança no trabalho. 

A permanente ação de UNI Américas Gráfi cos e Em-
balagens em relação aos problemas de higiene e se-
gurança estão permitindo o desenvolvimento de uma 

aproximação conjunta ao assunto entre trabalhadores 
do setor gráfi co e papeleiro do Brasil, que pela pri-
meira vez fi zeram uma atividade comum. Ambas as 
organizações estão desenvolvendo um processo de 
atualização dos seus dados de fi liação e um processo 
de crescimento sindical. 

Nossa presença no Paraguai nos permitiu avaliar as 
condições dos trabalhadores gráfi cos desse país e 
conseguir que dois trabalhadores do jornal La Nación, 
que tinham sido trasladados a lugares de menor quali-
fi cação e salário, recobraram seus postos de trabalho.

Principais objetivos para 2013
Sindicalização:

• Organizar um Sindicato em Kimberly Clark, em 
El Dorado Sur, Rio Grande do Sul.

• Organizar um sindicato em Kimberly Clark, Co-
lômbia, pelo menos numa das plantas, na loca-
lidade de Barbosa.

• Organizar um sindicato em Kimberly Clark, Cos-
ta Rica, pelo menos em Belém, Heredia.

• Organizar um sindicato em Kimberly Clark, no 
Peru, pelo menos na planta de Santa Clara, 
zona próxima a Lima.

• Crescimento sindical de um 20% na CONATIG, 
Brasil.

• Crescimento sindical na Sinap, 15%, isto inclui o 
sindicato de KC de El Dorado do Sul.

• Seguimento e consolidação da rede de Amcor.

Segurança e Saúde no Trabalho

• Continuar transformando as condições de Hi-
giene e Segurança nos países que conformam 
a rede que se constitui há dois anos (Brasil, 
Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, México, 
Peru, Venezuela, Colômbia).

Para o ano 2016

Fortalecimento das redes existentes e formação de 
novas redes em KC, QuadGraphics, Amcor, Tetrapak, 
Donnelley, Smurfi t-Kappa, Thomas Greg and Son, 
Elanders

Fortalecimento dos Acordos Globais assinados com 
Elanders, QuadGraphics (Quebecor), Kimberly Clark.
Trabalhar para conseguir a assinatura do acordo glo-
bal com Tetrapak.

Apoiar a Negociação Coletiva das fi liadas como instru-
mento jurídico para preservar e aprofundar os direitos 
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de trabalhadores e trabalhadoras frente à crise econô-
mica e fi nanceira e seus efeitos nas empresas.

Seguimento da rede de Segurança e Saúde no Trabal-
ho para manter e melhorar as condições de trabalho 
dos fi liados a nossas organizações, como instrumento 
de sindicalização e apoio à Negociação Coletiva.

Retomar o trabalho em algumas áreas que tínhamos 
desenvolvido como: embalagens, impressão digital, 

impressão de segurança, imprensa escrita, processa-
mento do papel.

Continuar a promover o diálogo social mediante o con-
tato com as câmeras empresariais locais (CONLATIN-
GRAF) e desenvolver ações de formação profi ssional 
e sobre ambiente de trabalho de forma conjunta.

Promover a proximidade com os setores de UNI entre 
eles UNI MEI.

Atividades Datas Lugares

Visitas aos países em processo 
de sindicalização, KC

Fevereiro a Julho Brasil, Colômbia, Costa Rica, 
Peru.

Conferências para 
avaliação dos processos de 
sindicalização

Mensal 
(janeiro a junho)

Virtualmente pelo Skype, avaliar 
o processo de sindicalização, 
inclui todos os países 
estabelecidos nas prioridades.

Fórum de sindicalização Brasil 
Conatig e Sinap

Maio São Paulo, Brasil.

Ofi cinas e seminários nacionais 
sobre SST no Brasil, Argentina, 
Paraguai, Uruguai, Chile, 
México, Peru, Venezuela, 
Colômbia

Fevereiro a Junho Em cada um dos países aludidos

Reunião da rede de Segurança 
e Saúde no Trabalho

Julho  Montevidéu, Uruguai

Avaliação de sindicalização em 
empresas multinacionais
Empresas KC, Amcor, 
QuadGraphics, Tetrapak

Dezembro Montevidéu, Uruguai

Plano de Trabalho para 2013 


