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Procedimentos de Conferência 
Guia de procedimentos para a Conferência da UNI Américas 
 

O propósito deste documento, que deve ser visto como um 
complemento do Estatuto e dos Regulamentos Vigentes de 
Conferência da UNI Américas, é familiarizar os participantes 
com os procedimentos da Conferência. Alguns destes procedi-
mentos serão semelhantes àqueles usados em nível nacional; 
outros serão completamente diferentes.  
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A Agenda 
 
As sessões da Conferência serão estruturadas ao redor dos seguintes te-
mas 
 
UNI Americas Rompendo Barreiras  
(Item 3 da Agenda) 

Esta sessão considerará a implementação prática do plano estratégico UNI 
Américas Inovando. Será introduzida pela Secretária Regional Adriana 
Rosenzvaig. Philip Jennings, Secretário Geral do Sindicato Global UNI 
informará sobre a implementação do plano Rompendo Barreiras em nível 
global.  

Os delegados e observadores serão convidados apresentar suas opiniões.  

 
Batendo o Tambor por Sindicatos Fortes em Companhias Multina-
cionais 
(Item 5 da Agenda) 

A UNI Américas está fazendo campanha para que as companhias respei-
tem novos padrões de responsabilidade social. A sessão considerará cam-
panhas para conquistar direitos de organização em companhias regionais 
e globais, assim como campanhas para Acordos Globais, com o objetivo 
de assegurar que esses padrões sejam alcançados e que os trabalhadores 
possam se juntar e formar sindicatos livres de medo e intimidação.  

A sessão incluirá estudos de caso e os delegados e observadores serão 
convidados a apresentar suas opiniões.  

A Conferência será convidada a adotar as recomendações do Comitê de 
Resoluções com respeito a moções relacionadas a esse tema:  

Moção 1: Batendo o tambor por sindicatos fortes em companhias multina-
cionais 

Moção 10: Construindo conselhos de enlace fortes 

 
Batendo o Tambor pelo Crescimento dos Sindicatos  
(Item 7 da Agenda) 

Esta sessão considerará o trabalho sendo feito pela UNI Américas e seus 
afiliados para fazer crescer os sindicatos na crescente economia de servi-
ços. A globalização, as comunicações e TI estão transformando as eco-
nomias e criando um novo mercado de trabalho, nova força de trabalho e 
novos requisitos de competências. O desafio é levar a mensagem dos sin-
dicatos a essa nova força de trabalho e às novas gerações. A sessão de-
verá considerar como podemos fazer crescer sindicatos em serviços, para 
atrair mais jovens, mais mulheres e mais profissionais como membros. 

A sessão incluirá estudos de caso e os delegados e observadores serão 
convidados a apresentar suas opiniões.  

A Conferência será convidada a adotar as recomendações do Comitê de 
Resoluções com respeito às seguintes moções relacionadas a esse tema: 

Moção 2: Batendo o Tambor pelo Crescimento Sindical 
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Batendo o Tambor pela Negociação Coletiva para garantir um De-
senvolvimento Sustentável  
(Item 8 da Agenda) 

Há uma nova paisagem econômica nas Américas. A América do Norte está 
emergindo depois da crise financeira com crescimento econômico modes-
to. Há um otimismo que muitas nações latino-americanas estão no cami-
nho de um futuro econômico mais positivo. Apesar disso, os níveis de de-
sigualdade estão em um nível recorde. A sessão deverá examinar como 
alcançar um desenvolvimento sustentável e estruturas de negociação cole-
tiva. Sem medidas ativas de mercado de trabalho, proteção social e nego-
ciação coletiva, não haverá nenhuma justiça econômica. 

Os delegados e observadores serão convidados apresentar suas opiniões.  

A Conferência será convidada a adotar as recomendações do Comitê de 
Resoluções com respeito a moções relacionadas a esse tema: 

Moção 3: Batendo o tambor pela negociação coletiva para garantir um de-
senvolvimento sustentável  
Moção 4: Contratos de proteção e reforma trabalhista no México 

Moção 5: A UNI Américas e a crise do poder sindical e da democracia nos 
EUA 

Moção 6: Pela defensa dos dereitos humanos na região 

Moção 11: Meios de comunicação e desenvolvimento sustentável 

Moção 12: Sustentabilidade e meio ambiente 

 
Debate das moções restantes 
 
No âmbito do ponto 9 da Agenda, a Conferência será convidada a adotar 
as recomendações do Comitê de Resoluções a respeito das moções res-
tantes: 
 
Moção 7: Fusões de empresas e seus efeitos sobre os trabalhadores 

Moção 8: Trabalho Decente 

Moção 9: Todos na luta contra a precarização do trabalho representada 
pela terceirização.  

Moção 13: A reforma do sistema financeiro 
 
 
Credenciais 
 
Um Comitê de Credenciais de cinco membros é eleito durante a primeira 
sessão de trabalho da Conferência. A reunião do Comitê Executivo da UNI 
Américas imediatamente anterior à Conferência definirá as candidaturas 
que serão endossadas pela Conferência. 

O Comitê de Credenciais é responsável por examinar as credenciais de 
todos os delegados para a Conferência e fazer um relatório para a Confe-
rência com o propósito de determinar os direitos de voto e a lista de parti-
cipantes. 
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Os afiliados deverão ter direito a representação com base no quadro de 
membros pagantes em conformidade com o Artigo 7.2 do Estatuto da UNI 
Américas como segue: 

Até e incluindo  Número de delegados 

5.000 membros  1 

25.000 membros  2 

50.000 membros  3 

com direito a um delegado adicional para cada 50.000 membros adicionais 
ou parte disso.  

 
Direito de se dirigir à Conferência 
 
Com exceção das questões de ordem ou moções de procedimento, os 
pedidos de fala devem ser entregues ao Presidente, por escrito, usando os 
cartões de "Pedido de fala" fornecidos. Um delegado ou observador não 
poderão falar mais de uma vez sobre a mesma questão sem a permissão 
do Presidente. Os convidados podem ser autorizados a dirigir-se à Confe-
rência por disposição do Comitê de Regulamentos Vigentes e a convite do 
Presidente. (Artigo 9.1 dos Regulamentos Vigentes da Conferência). 
 
 
Palestras e Intervenções 
 
Ao preparar as palestras, por favor observe os seguintes pontos: 

• Os pedidos para falar deverão ser entregue ao Presidente por escrito, 
utilizando os cartões de "Pedido de fala" fornecidos. Um delegado ou 
observador não poderão falar mais de uma vez sobre a mesma questão 
sem a permissão do Presidente. Os convidados podem ser autorizados 
a dirigir-se à Conferência por disposição do Comitê de Regulamentos 
Vigentes e a convite do Presidente.  

• O tempo de fala é limitado a 5 minutos e a 2 minutos no caso de falas 
dirigidas ao relatório da Comissão de Resoluções.  

• Um minuto de tempo de fala da palavra corresponde a uma média de 
100 palavras escritas. 

• Membros cronometradores ajudarão os participantes a respeitar os limi-
tes de tempo. 

• Os palestrantes devem começar informando seu nome, sindicato e país. 

• Tendo em vista que a Conferência é um evento multilíngue, os partici-
pantes não são encorajados a fazer apresentações de PowerPoint. A 
exceção seriam fotografias ou outras ilustrações gráficas para acompa-
nhar uma palestra. 

 
Membros cronometradores designados pelo Comitê Executivo da a UNI 
Américas irão garantir que os limites de tempo de palestra são respeitados. 
Os palestrantes poderão ver o tempo disponível para eles em uma tela.  
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Interpretação 
 
Durante a conferência será disponível interpretação de e para Espanhol, 
Inglês e Português. 

Dicas para os palestrantes: 

• Falar naturalmente, com um ritmo razoável, 

• Falar é melhor que ler, 

• Retire seu fone de ouvido e fale ao microfone, 

• Comece dizendo seu nome, sindicato e país, 

• Cite as referências de documento, 

• Certifique-se de que os intérpretes possuem o texto se você for ler um 
discurso (forneça 5 cópias para o Secretariado da UNI Américas), 

• Apresente figuras, nomes e abreviaturas claramente 
 
Fones de ouvido serão distribuídos todas as manhãs para os participantes 
na medida em que entrarem na sala de conferência. Ao final da sessão do 
dia, será pedido aos participantes que devolvam esses fones de ouvido 
nos pontos de coleta, onde eles serão preparados para redistribuição no 
dia seguinte. 
 

Comportamento profissional e polido em Eventos da UNI Américas 
 
A UNI Américas acredita que cada indivíduo tem o direito à dignidade, res-
peito e tratamento justo.  
 
Se quisermos nos livrar do problema do assédio em nossos locais de tra-
balho, reuniões e na sociedade em geral, devemos primeiro dar o exemplo 
aqui mesmo em nossa organização.  
 
O assédio gera sentimentos de constrangimento, humilhação e desconfor-
to, e nos divide. E ele pode ter um número de formas: sexual, racial ou 
pessoal. O assédio é qualquer forma de comportamento que seja ameaça-
dora ou ofensiva para a pessoa a quem está sendo dirigido.  
 
Se casos de assédio ocorrem, eles serão abordados. Queixas de assédio 
serão levadas a sério e serão investigadas imediatamente. A lista dos re-
presentantes designados para esta função está disponível no secretariado. 
 
Os representantes farão uma investigação diligente, confidencial e exausti-
va do incidente, e tentarão resolver o problema.  
 
Ações serão tomadas. A ação pode incluir, mas não está limitada a, apolo-
gia, reprimenda e possível expulsão do evento da UNI Américas. 
 
 
Comitê de Resoluções 
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O Comitê Executivo da UNI Américas, em sua reunião no México em abril 
de 2012, aprovou a composição do Comitê de Resoluções como segue: 
 
Área 1:  América do Norte (Estados Unidos, Canadá e México) 

TBN 
María Xelhuanchi STRM México 
Jim Sauber NALC Estados Unidos 
Área II: América Central 

Angel Rafael Segura STGUATEL Guatemala 
 
Área III: Caribe 

Trevor Johnson BIGWU Trinidad e Tobago 
 
Área IV: América do Sul – Cone Sul  
(Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai) 

Héctor Dáer FATSA Argentina   
Alejandra Estoup AB Argentina 
Gerardo González SAT Argentina 
Valentín Vega CONAGRA Chile 
Claudio Aravena CONATRACOPS Chile 
Elvio Monegal AEBU Uruguai 
 
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 
 UNEB Colômbia  
Comitê de Mulheres 

Presidente: Lynn Bue CUPW/STTP Canadá 
 
Comitê de Jovens 

Presidente: Toni Moore BWU Barbados  
 
Uma pré-reunião do Comitê de Resoluções teve lugar em Montevidéu em 
25 e 26 de setembro de 2012. 
 
Os Regulamentos Vigentes da Conferência estipulam: 

"O Comitê de Resoluções deverá ser responsável por analisar as moções 
e as emendas em conformidade com as disposições do Artigo 6 do Estatu-
to, incluindo quaisquer moções recebidas que sejam consideradas pelo 
Comitê de Regulamentos Vigentes como sendo de natureza emergencial". 
(Artigo 6.1)  

"O Comitê de Resoluções deverá, quando necessário, compor, re-elaborar 
e/ou suprimir uma parte ou a totalidade das moções e emendas (mas não 
deverá introduzir qualquer novo assunto que não estivesse originalmente 
presente) com o objetivo de agilizar os assuntos da Conferência". (Artigo 
6.2) 
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O Comitê de Resoluções apresentará suas recomendações sob a forma de 
um relatório escrito, que será disponibilizado para os participantes, logo 
que possível após o início da conferência. 

Após uma breve apresentação de cada sessão apropriada pelo Presidente 
do Comitê de Resoluções, a Conferência será chamada a votar as reco-
mendações. 
 
 
Debate de Moções e Emendas 
 
A intenção das moções submetidas à Conferência é a de estabelecer a 
política geral da UNI Américas sobre os principais temas da agenda da 
Conferência. 

A lista completa das moções é a seguinte: 

Moção 1: Batendo o tambor por sindicatos fortes em companhias multi-
nacionais 

Moção 2: Batendo o tambor pelo crescimento dos sindicatos 

Moção 3: Batendo o tambor pela negociação coletiva para garantir um 
desenvolvimento sustentável 

Moção 4: Contratos de proteção e reforma trabalhista no México 

Moção 5: A UNI Américas e a crise do poder sindical e da democracia 
nos EUA 

Moção 6: Pela defensa dos direitos humanos na região 

Moção 7:  Fusões de empresas e seus efeitos sobre os trabalhadores 

Moção 8: Trabalho decente 

Moção 9: Todos na luta contra a precarização do trabalho representada 
pela terceirização. 

Moção 10: Construindo conselhos de enlace fortes 

Moção 11: Meios de comunicação e desenvolvimento sustentável 

Moção 12: Sustentabilidade e meio ambiente 

Moção 13: Reforma do sistema financeiro 
 
Os delegados que quiserem intervir sobre as recomendações do Comitê 
de Resoluções com respeito às moções e emendas supra-mencionadas 
deverão observar que o tempo de palestra é limitado a 2 minutos.  
 
 
Votação 
 
Os Regulamentos Vigentes da Conferência estipulam: 

"Somente os delegados credenciados deverão ter direito a voto. A votação 
deverá ser normalmente realizada levantando as mãos. Votos por cartão, 
nos quais cada delegação deverá realizar seu voto como uma unidade 
com base em seu quadro de afiliados em 31 de dezembro do ano anterior, 
podem ser solicitados por três ou mais delegações (representando um total 
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coletivo de não menos que 25 delegados, contanto que não haja começa-
do uma votação sobre o tema levantando as mãos". (Artigo 7.1) 

"A decisão de votos deverá ser feita sobre a base de uma maioria simples 
dos que votam, exceto no caso de propostas para suprimir, adicionar ou 
emendar o Estatuto, propostas para suspender uma ou mais dos Regula-
mentos Vigentes ou com respeito a contestações contra as decisões do 
Presidente, quando deverá haver não menos que uma maioria de dois ter-
ços dos presentes e votantes para que a proposta/contestação seja levada 
a cabo". (Artigo 7.2) 
 
Eleições 
 
Consultas e Cronograma 
 
Os afiliados estão convidados a iniciar consultas agora e procurar informar 
a Briceida Gonzalez (e-mail: briceida.gonzalez@uniglobalunion.org) os 
nomes de seus membros titulares do Comitê Executivo e primeiro e se-
gundo membros substitutos antes de 21 de novembro.  

O prazo final de encerramento para candidaturas é às 11:00 do dia 6 
de dezembro de 2012.  

 
 
Comitê Executivo da UNI Américas 
 
A composição do Comitê Executivo está baseada nos acordos estabeleci-
dos no momento da criação da UNI América em 1º de janeiro de 2000. A 
abordagem para a 3ª Conferência Regional da UNI Américas será basica-
mente a mesma adotada nas 1ª e 2ª Conferências Regionais da UNI Amé-
ricas. 
 
É importante que os afiliados respeitem suas obrigações estatutárias no 
que diz respeito ao pagamento das taxas de afiliação para que os direitos 
de assento no Comitê Executivo da UNI Américas possam permanecer 
como atualmente (ver tabela abaixo). As eleições serão baseadas no qua-
dro de membros pagantes.  
 
O Comitê Executivo está composto da seguinte maneira: 

a) O Presidente e Vice-presidentes da UNI Américas, que deverão em 
primeira instância ser membros eleitos do Comitê Executivo, em con-
formidade com o parágrafo 2 c) do Estatuto da UNI Américas. 

b) O Secretário Regional da UNI Américas, que deverá ser eleito pela Con-
ferência Regional. 

c) Membros eleitos para as Áreas I a V, em conformidade com os Artigos 
9.3 e 9.4 do Estatuto da UNI Américas, com base no quadro de mem-
bros dentro da jurisdição das antigas CI1 e FIET2. Com a criação da 
ICTS através da fusão da IBITS e da Telecom, os sindicatos com mem-
bros nas telecomunicações devem ser incluídos nas discussões da an-
tiga CI para decidir os membros Executivos.  

d) 4 assentos reservados para a UNI Américas Gráficos e 2 lugares reser-
vados para a UNI América MEI (Mídia & Entretenimento).  

mailto:briceida.gonzalez@uniglobalunion.org
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e) O Presidente do Comitê de Mulheres da UNI Américas. 

f) O Presidente do Comitê de Jovens da UNI Américas. 

g) O Presidente do Comitê de Profissionais e Gerentes da UNI Américas. 

h) 6 representantes do Comitê de Mulheres da UNI Américas. 

i) Um assento feminino adicional para cada área em 9.3 bem como para a 
UNI Américas Gráficos e a UNI Américas MEI, até ao momento em que 
haja 40% de mulheres membros titulares no Comitê Executivo. As can-
didaturas a esses assentos devem ser acordadas pela referida 
área/setor em consulta com os representantes dessa área/setor no Co-
mitê de Mulheres da UNI Américas. 

j) O Secretário-Geral da UNI. 

 
Direito a assentos automáticos 
"Afiliados com mais de 150.000 membros terão automaticamente direito a 
pelo menos um assento no Comitê Executivo Regional, e afiliados com 
mais de 300.000 membros terão automaticamente direito a pelo menos 
dois lugares. Em ambos os casos, os membros eleitos sob essas disposi-
ções automáticas deverão ser incluídos, e formar parte, do total de assen-
tos destinados à(s) área(s) em questão". (Artigo 9.5 do Estatuto da UNI 
Américas) 
 
Substitutos 
"Para cada membro titular, um primeiro e um segundo membro suplente 
deverão ser eleitos. Os membros substitutos deverão comparecer e parti-
cipar das reuniões do Comitê Executivo Regional somente na ausência do 
membro titular" (Artigo 9.6 do Estatuto da UNI Américas). 
 
Equilíbrio de gênero 
Em conformidade com a política de igualdade de gênero da UNI América, 
cada área/setor está convidado a apresentar candidaturas equilibradas em 
termos de gênero – de uma maneira geral, entre titulares e substitutos. 
 
Presidente da UNI Américas 
O Comitê Executivo da UNI Américas, em sua reunião na Cidade do Méxi-
co, de 26 a 27 de abril de 2012, designou por unanimidade Ruben Cortina 
para re-eleição como Presidente da UNI Américas. 
 
 
Secretário Regional da UNI Américas 
 
O Comitê Executivo da UNI Américas, em sua reunião na Cidade do Méxi-
co, de 26 a 27 de abril de 2012, designou por unanimidade Adriana Ro-
senzvaig para eleição como Secretária Regional da UNI Américas. 
 
 
Vice-Presidentes da UNI Américas 
 
Com respeito às nomeações para as quatro posições de Vice-Presidente 
da UNI Américas (uma para cada um dos parceiros fundadores): Os seto-
res Gráficos e MEI devem cada um decidir seu respectivo candidato. Os 
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setores anteriormente membros da CI1 e os setores anteriormente mem-
bros da FIET2 devem realizar consultas antes da Conferência, a fim de 
definir seus candidatos.  
 
As nomeações para essas posições serão apresentadas pelo Comitê Exe-
cutivo à Conferência para ratificação. 
 
Vice-Presidente da UNI representando a UNI Américas 
 
Após a Conferência, o Comitê Executivo da a UNI Américas preencherá a 
posição de Vice-Presidente da UNI representando a UNI Américas, com 
base em uma proposta do Comitê de Gestão. 
 
 
Comitê de Gestão da UNI Américas 
 
O Artigo 10.1 do Estatuto da UNI Américas especifica que o Comitê Execu-
tivo da UNI Américas poderá designar, dentre seus membros, um Comitê 
de Gestão da UNI Américas para auxiliar na gestão da região entre as reu-
niões do Comitê Executivo Regional. 
 
A reunião do Comitê Executivo da UNI Américas imediatamente anterior à 
Conferência Regional irá definir a estrutura do Comitê de Gestão. 
 
Auditores 
 
O Comitê Executivo da UNI Américas, em sua reunião na Cidade do Méxi-
co, de 26 a 27 de abril de 2012, designou por unanimidade Judy Beard 
(APWU, EUA), Cenise Monteiro (SINTETEL, Brasil) e George Floresco 
(CWPU, Canadá) para eleição pela Conferência como os três auditores da 
UNI Américas. 
 
 
Comitê de Resoluções 

 A reunião de Abril de 2012 do Comitê Executivo da UNI Américas aprovou 
a composição do Comitê de Resoluções. Uma reunião preparatória do 
Comitê de Resoluções foi celebrada em Montevidéu em 25 de Setembro.  

 

Comitê de Credenciais 

A reunião do Comitê Executivo da UNI Américas imediatamente anterior à 
Conferência Regional irá definir as candidaturas para submissão à Confe-
rência Regional. 

                                                           
1 membros de Postal e Logística, Eletricidade e Telecomunicações da ICTS 
2 membros de Comércio, Finanças, Jogos de Azar, Manutenção de Propriedades, Seguro 
Social e membros de IBITS da ICTS 
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Alocação de Assentos para Afiliados das Antigas CI e FIET  
no Comitê Executivo da UNI Américas 
 

Total de Assentos Assentos da Antiga CI Assentos da Antiga 
FIET 

 
Área 1: América do Norte (Estados Unidos, Canadá e México) 

13 6 7 
 

Área II: América Central 

4 2 2 
 

Área III: Caribe 

4 1 3 
 

Área IV: América do Sul – Cone Sul  
(Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai) 

8 1 7 
 

Área V: América do Sul – Cone Norte 
(Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela) 

6 3 3 
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