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Aonde houver luta, a ICM estará presente!
Resistir e continuar crescendo: com essa disposição iniciamos 2016

A

crise internacional segue
impactando a economia dos
países da nossa região, porém, não de forma generalizada. Ela é mais forte na América do
Sul e assim mesmo se apresenta de
diferentes maneiras porque está diretamente relacionada à situação de
cada governo e seus compromissos
com projetos de moradia e infraestrutura, que atraem investimentos
externos e grandes empresas multinacionais.
Isso significa que cada situação é diferente e a ICM estará presente sempre que houver ataques aos sindicatos e aos direitos dos trabalhadores
da indústria da construção e da madeira. Nosso papel neste momento é
exigir dos governos e empresas, sobretudo às multinacionais, para que
haja consulta, diálogo antecipado e
negociação coletiva com as representações sindicais afiliadas diante
de eventuais problemas relacionados
à crise.
Dessa forma, não podemos aceitar
que a multinacional Etex-Eternit demita de forma arbitrária os trabalhadores
na planta argentina Azul, da Cerâmica
San Lorenzo. Demissões realizadas
sem consulta ou diálogo com os trabalhadores, sindicatos, comunidade e
autoridades locais.
Também não vamos aceitar os ataques ao sistema de seguridade social aos operários da construção na

República Dominicana. E nenhuma
prática antissindical, seja no Chile ou
em outro país da região.

Conferência Global do Cimento
Prova da confiança da ICM na capacidade de seus afiliados enfrentarem
essa crise e vencer é a escolha da região para sediar a Conferência Global
do Cimento, em setembro próximo.
Estaremos recebendo na Cidade do
Panamá trabalhadores e empresas do
cimento de todo o mundo para fortale-

“

cer e ampliar a organização sindical
dos trabalhadores nesse setor.
Com todas essas ações, nossa
meta para o 4º Congresso Mundial
da ICM, marcado para dezembro de
2017 na África do Sul, vai ganhando força. Nosso objetivo é construir
uma grande e propositiva delegação, reflexo de uma região melhor
preparada e com mais força para
intervir nos debates e interferir nas
decisões globais.
O mundo espera essa energia e
disposição da América Latina e
Caribe. E nós vamos dá-la! Mãos
à obra!

“A região das Américas está assistindo a processos políticos
nos quais se aplicam medidas de ajuste econômico por meio
do desemprego, perda do poder aquisitivo dos salários e
drástico corte de políticas sociais. O movimento sindical luta
pelos direitos do trabalhadores(as), por governabilidade
democrática e paz social”.
Gerardo Martínez (UOCRA Argentina), presidente do Comitê
Regional da ICM América Latina e Caribe

Atividades principais da ICM na
América Latina e Caribe em 2016

Ano começou cedo, com ações vigorosas e luta
Missão a Cuba

Rede de Comunicação

ogo no início de 2016, uma
delegação formada por dirigentes da ICM e seus principais afiliados de 14 países
compôs a Missão de Solidariedade, Intercambio e Cooperação Mútua com o Sindicato
Nacional de Trabalhadores da Construção (SNTC)
de Cuba.

o início de fevereiro, Buenos Aires acolheu por
quatro dias 34 participantes, em sua maioria
representantes de departamentos de comunicação
das afiliadas da ICM, para a troca de informações
sobre as ações na área de comunicação de cada
entidade. Ao fim dos trabalhos, foi criada uma rede
de comunicadores e organizadores de campanhas
que utilizarão as ferramentas de informação e novas tecnologías nos três idiomas: espanhol, português e inglês.

L

A agenda dos sindicalistas foi repleta de compromissos e encontros com distintas autoridades governamentais, empresariais, sindicais e sociais e
também com especialistas do governo e da Central
dos Trabalhadores de Cuba (CTC).
Durante a missão os dirigentes da delegação da
ICM e de suas organizações afiliadas na Europa,
América Latina, África e Oceania assinaram com o
SNTC um compromisso para a cooperação sindical
internacional com o objetivo principal de melhorar a
comunicação e a capacitação sobre as empresas
multinacionais dos setores da ICM.

N

Além da troca de informações permanentes, a
Rede pretende apoiar a implementação das campanhas nacionais, regionais e globais da ICM com
seus afiliados, difundindo amplamente os chamados de solidariedade (Atue
agora!).

Ação de solidariedade na Guatemala

O secretário geral da FESITRASMMAR e deputado nacional Luis Chavez, reeleito com mais de 100 mil votos não pode tomar posse no dia 14 de janeiro sob alegações jurídicas, apesar da inexistência de um devido
processo legal.
A ICM, além de ajudar na proteção física do companheiro, enviou uma delegação ao país que se reuniu com
autoridades nacionais e internacionais de direitos humanos.
2 - Plano de Trabalho 2016

Denúncia do Grupo Etex a OCDE

P

ela primeira vez em sua história, a ICM da
América Latina e Caribe denuncia uma empresa à OCDE.
No dia 26 de fevereiro, a ICM e sua afiliada Federação Obreira Ceramista da Argentina (FOCRA) apresentaram uma denúncia contra o Grupo Etex na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE). A denúncia está baseada nas
Diretrizes para Empresas Multinacionais da OCDE
e trata do processo de demissão de 180 trabalhadores da Cerâmica San Lorenzo Argentina, uma filial
do Grupo Etex, sem consulta e negociação com FOCRA, com a comunidade e autoridades locais.

Essa norma se aplica ao Grupo ETEX, que é uma
empresa multinacional com sede na Bélgica, um
dos 46 países que aderiram às Diretrizes da OCDE.
Assim, a empresa tem o dever de respeitar e implementar essas normas em qualquer país onde tenha
projetos ativos.

As Diretrizes para Empresas Multinacionais da
OCDE estabelecem normas de comportamento que
se espera de empresas nas suas operações globais, o que inclui a expectativa de que as empresas
consultem e cooperem com os sindicatos quando
há mudanças em suas operações que impactarão
significativamente o emprego e a economia local.

Menos recursos
para a cooperação
internacional
A situação dos milhares de refugiados, em
especial sírios, fez com que a ajuda financeira
via Official Development Assistance (ODA)
ficasse destinada principalmente a enfrentar
essa crise humanitária, o que resultou em
uma redução drástica nos recursos para a
cooperação internacional.
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“

Assim como os ceramistas da ETEX na Argentina,
os trabalhadores brasileiros dizem NÃO às
multinacionais Votorantim, InterCement e
LafargeHolcim, que querem reduzir salários e
direitos nas negociações em andamento.”
Gelson Santana – STICC POA

Principais atividades da ICM na região

Segurança e Saúde

Reunião Bilateral Brasil-Panamá de Segurança e
Saúde no Trabalho, que dará continuidade à atividade ocorrida em agosto de 2015, no Panamá, a qual
propiciou a constituição de uma comissão tripartite
de SST desde dezembro passado. Este ano a atividade será realizada no Congresso Nacional de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da
Construção (VII CEMATIC). De 12 a 15 de Abril, em
Brasília.
Encontro Sindical no 16º Congresso Nacional de
Médicos do Trabalho, promovido pela Associação
Nacional de Medicina do Trabalho (ANAMT). Dia 16
de maio - Foz do Iguaçu.

Empresas Chinesas

Reunião Sindical sobre Investimentos de Empresas Chinesas no Brasil. Dias 14 e 15 de junho, no
Rio de Janeiro.

Olimpíadas Rio 2016

Encerramento da Campanha Trabalho Decente
Antes e Depois das Olimpíadas 2016 que, entre as
ações realizadas pela ICM, está o Termo de Cooperação Técnica firmado com a Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e
Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO) visando o respeito às
normas de saúde e segurança
nas obras olímpicas. Dias 16 e
17 de junho, no Rio de Janeiro.
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Estratégia Sindical

Sindicalismo e Inovação. Dias 1 e 2 de setembro
- Porto Alegre.
Reuniões preparatórias à Conferência Global do
Cimento das redes sindicais Votorantim, InterCement, LafargeHolcim, ARGOS e outras.
Conferência Global do Cimento. De 28 a 30 de
setembro, na Cidade do Panamá
Reunião dos órgãos estatutários da ICM (Comitê
Regional, Mulheres, Jovens). Dias 26 e 27 de setembro - Cidade do Panamá.
Encontro de Sindicatos do Setor Florestal
Encontro da Juventude

Principais atividades globais da ICM em 2016
Solidariedade aos sindicatos na Coreia do Sul
A administração do presidente Park Geun-hye da Coreia vem atacando os
direitos dos trabalhadores e os seus sindicatos. Além da forte repressão aos
protestos, em novembro, a polícia invadiu oito escritórios sindicais, incluindo
os da subsidiária da ICM KFCITU, e prendeu lideranças por terem protestado
contra uma nova lei que torna mais fácil demitir trabalhadores, reduzir salários
e criar empregos precários.

Os trabalhadores sul-coreanos precisam da nossa ajuda e a ICM está em
campanha “Atue Agora!”, com abaixo assinado global, notas de repúdio e manifestações dos afiliados nas redes sociais contra os ataques aos direitos e
aos sindicatos na Coréia do Sul.
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FIFA, sem mais mortes!
A ICM clama aos seus afiliados a utilizar a sua influência
para pressionar todas as partes interessadas associadas
às Copas do Mundo para exigir das nações anfitriãs o respeito ao trabalho decente e às disposições de segurança
e saúde na “lei da FIFA”, e requerer dos parceiros comerciais da FIFA a adotar uma Declaração de Política de Direitos Humanos.
A primeira vitória da Campanha foi a aceitação pela OCDE
da denúncia apresentada pela ICM contra a FIFA pelo
descumprimento das Diretrizes da OCDE para empresas
multinacionais.
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“

A garantia que os trabalhadores têm da verdadeira justiça social é
participando das grandes decisões nacionais sem descuidar do trabalho
sindical. Por isso avançamos na construção de uma ferramenta política
que nos leve a esse objetivo de maneira organizada”.
Hoover Delgado (FEDESOMEC Equador), vice-presidente do Comitê
Regional da ICM América Latina e Caribe
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Os líderes da ICM na América Latina e Caribe
Conheça os responsáveis pela condução da luta dos trabalhadores da construção e da madeira que neste
2016 serão chamados um pouco mais a debater sobre o enfrentamento da crise e as oportunidades de
crescimento da ICM na região.

Comitê Regional de Mulheres

Comitê Regional

Presidente: Gerardo Martínez
(UOCRA Argentina)
1° Vice-presidente: Saúl Méndez
(SUNTRACS Panamá)

2° Vice-presidente: Hoover Delgado
(FEDESOMEC Equador)
3° Vice-presidente: Adalberto Galvão (SINTEPAV-BA Brasil)

Presidenta: Marta Pujadas (UOCRA Argentina)
1° Suplente: Liliana Daza (FETRAMECOL Colômbia)
2° Suplente: Fabiana Santo (FENTICOMMC Rep. Dominicana)
3° Suplente: Shandra Harriott (BITU Jamaica)
Grupo 23:
Titular: Liliana Daza (FETRAMECOL Colômbia)
1° Suplente: Ana Reyes (FENATCS Venezuela)
2° Suplente: Mary Ríos (FENATIMAP Peru)

Grupo 23:
Titular: Palmides Escorcia (SINTRAPIZANO Colômbia)
1° Suplente: Hugo Dávila (FENATIMAP Peru)
2° Suplente: Valerio Ayaviri (CSTCB Bolívia)
Titular: Hoover Delgado (FEDESOMEC Equador)
1° Suplente : José López (SINTRA-SKINCO COLOMBIT Colômbia)
2° Suplente: Aurelio Córdova (SINTRACESANLO Peru)

Grupo 24:
Titular: Marta Pujadas (UOCRA Argentina)
1° Suplente: Marcia Regert (FETICOM-SC Brasil)
2° Suplente: Ricarda Martínez (SOCAMGLYP Argentina)
Titular: Maria Gonçalvez (SITRACONST--ES Brasil)
1° Suplente: Luciana Fluttaz (UOCRA Argentina)
2° Suplente: Cleide Souza (SINTEPAV-BA Brasil)
Grupo 25:

Grupo 24:
Titular: Víctor Brandán (UOCRA Argentina)
1° Suplente: Rita Assis (FETRACONSPAR Brasil)
2° Suplente: Jorge Hernández (FETRACOMA Chile)
Titular: Adalberto Galvão (SINTEPAV-BA Brasil)
1° Suplente: Héctor Pazcuzzi (UECARA Argentina)
2° Suplente: Raimundo Santos (SINTRAPAV-PR Brasil)
Grupo 25:
Titular: Saúl Méndez (SUNTRACS Panamá)

Titular: Fabiana Santos (FENTICOMMC Rep. Dominicana)
1° Suplente: Nélida Corado (FESITRASMMAR Guatemala)
2° Suplente: María L. Fajardo (UNATROPYT Costa Rica)
Grupo 26:
Titular: Shandra Harriott (BITU Jamaica)
1° Suplente: Sandy Cijntje (SEBI Curaçao 2014-2016)
- Renee Jones (BIU Bermuda 2016-2018)
2° Suplente: Renee Jones (BIU Bermuda 2014-2016)
- Sandy Cijntje (SEBI Curaçao 2016-2018)

1° Suplente: Luis Chávez (FESITRASMMAR Guatemala)
2° Suplente: Julio César Flores (SOICSCES El Salvador)
Titular: Luis Barbosa (SNSCAASC Nicarágua)
1° Suplente: Julio Díaz (SINCS-G Guatemala)
2° Suplente: (vacante)

Comitê Jovens Ad Hoc
Estes são os atuais membros que formam o Comitê, que terá sua
primeira coordenação eleita no 4º Congresso Mundial da ICM, na
África do Sul:
Presidente: Jorge Hernandez (FETRACOMA – Chile)

Grupo 26:
Titular: Richenel Ilario (SEBI Curaçao)
1° Suplente: Robby Berenstein (C-47 Suriname -2014-2016)
- Pablo Cova (SGTK Curaçao - 2016-2018)
2° Suplente: Pablo Cova (SGTK Curaçao 2014-2016)
- Robby Berenstein (C-47 Suriname -2016-2018)
Titular: George Scott (BIU Bermuda)
1° Suplente: Rudolph A. Thomas (BITU Jamaica)
2° Suplente: Dolce Ricot P. (FENATCO Haití)

Grupo 24
Titulares: Jean Pereira (STICC POA – Brasil) e Jose Luis Lopez
(UOCRA – Argentina)
Suplentes: Juan Moreyra (Focra – Argentina); Alejandro Fernandez (UECARA - Argentina); Emerson Gomes (SINTEPAV BA –
Brasil) e Monica Topfer (UOCRA – Argentina).
Grupo 25:
Titular: Eliezer Córdoba (SUNTRACS – Panamá)
Suplentes: Rebeca Chavés (UNATROPYT - Costa Rica) e Odalis
Soriano (Rep Dominicana)
Grupo 26:
Titular: Shade Simmons (BIU – Bermudas)
Suplente: Krishedaye Dori (BITU – Jamaica

Expediente:

Plano de Trabalho 2016
Redação e edição:
Gislene Madarazo
Diagramação:
Maria Cristina Colameo Miyamura
Idiomas:
Português, Espanhol e Inglês

6 - Plano de Trabalho 2016

Escritório Regional
Ciudad del Saber, Edificio N° 238
Local A, Piso 1
Panamá. República de Panamá
Tel : +507 317 12 70 / 317 03 42
Fax : +507 317 00 89 icm@bwint.org
Sede Mundial da ICM
54,Route des Acacias 1227 Carouge / GE
Local A, Switzerland
Tel: +41-22 827 3777
Fax: +41-22 827 37 70

BWI BHI BTI IBB ICM -

Building and Wood Worker’s International
Bau-und Holzarbeiter Internationale
Byggnads-ogh Träarbetar-Internationalen
Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois
Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera

www.bwing.org
YouTube: BWI GlobalUnion

Fanpage: BWI@work

Twitter: @BWIglobal

