
O ciclo de debates tem o objetivo de abordar a situação e as perspectivas de dois importantes
atores sociais e políticos na América Latina que lutam por um desenvolvimento da região que seja
socialmente justo e sustentável. O sindicalismo e os movimentos sociais atuam em áreas
diferentes e têm finalidades distintas, no entanto, também há muitos entrecruzamentos em seus
campos de atuação.

De maneira geral, para o sindicalismo e os movimentos sociais as condições econômicas e sociais
na América Latina pioraram drasticamente nos últimos anos. A situação agravou-se ainda mais na
pandemia. O desenvolvimento negativo do mercado de trabalho, que se expressa em crescente
desemprego, precariedade e informalidade, colocou o sindicalismo na defensiva. Por outro lado,
em alguns países os movimentos sociais puderam desenvolver um enorme dinamismo e alcançar
êxitos políticos importantes em seus campos de atuação.

No centro do ciclo de debates estão os pontos de vista e as experiências dos atores e atrizes das
organizações sindicais e movimentos sociais participantes.

As três primeiras atividades abordam exclusivamente a experiência sindical em diferentes áreas,
mas com a atenção voltada para perspectivas inovadoras e orientadas ao futuro. Essas distintas
experiências se referem tanto ao nível regional e nacional como também local. Ao lado daquelas
oriundas das áreas clássicas do sindicalismo, também estão presentes outras que vêm da
economia informal ou de empresas autogestionadas pelxs trabalhadorxs. Na terceira atividade
faz-se uma transição para o próximo bloco. A modo de exemplo, duas experiências demonstram
como o sindicalismo e os movimentos sociais se articulam e trabalham conjuntamente.

Na quarta e quinta atividades manifestam-se representantes de diferentes movimentos sociais
que vêm de diversas regiões da América Latina. Muitos deles são ativos há muito anos, outros se
constituíram há não muito tempo. Têm em comum terem aumentado sua capacidade de
mobilização e conquistado maior aceitação e apoio social para suas reivindicações.
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Situação atual, desafios e perspectivas do sindicalismo na América Latina. Um
panorama.

Sindicalismo, informática e digitalização. A União Informática da Argentina.

Organização sindical em áreas não clássicas. A Federação Única Departamental de
Mercados de La Paz, Bolívia.

Preservação do poder sindical em um contexto adverso. A Plenária Intersindical de
Trabalhadores-Convenção Nacional de Trabalhadores – PIT-CNT do Uruguai.
Jorge Peloche, dirigente da Federação de Comércio e Serviços – FUECYS e integrante do
Instituto Cuesta Duarte

Apresentação do ciclo e moderação: Achim Wachendorfer

Álvaro Padrón, ex-integrante do comitê executivo do PIT-CNT do Uruguai, ex-coordenador
da Coordenadora de Centrais Sindicais do Cone Sul (CCSCS), diretor da FES Sindical Regional

Sol Verniers, integrante da Direção Executiva do Sindicato e coordenadora do Observatório
de Investigação Informática e Tecnológica
 

Nelly Salgueiro, Secretária de Organização
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Um conceito regional para a transformação sindical. A Confederação Sindical das
Américas – CSA.

Novos desafios para os sindicatos de trabalhadorxs da saúde em tempos de pandemia.
O Sindicato de Trabalhadorxs Públicxs da Saúdeno Estado de São Paulo - SindSaúde,
Brasil. 

Criatividade na mobilização e relação com a base. O Sindicato de Trabalhadorxs da
Indústria do Vestuário de Sorocaba e Região, Brasil.

Sindicalismo e extrativismo. Situação e desafios do Sindicato de Trabalhadorxs do
Carvão – Sintracarbón da Colômbia.

 

Moderação: Didice Godinho Delgado

        Iván González, Coordenador Político
 

       Célia Regina Costa, Secretária-Geral
 

Paula Proença, Presidenta

       Igor Kareld Diaz López, Presidente Nacional
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Economia solidária como estratégia de sobrevivência. A Cooperativa Madygraf da
Argentina.

Cooperação internacional. Um conceito de formação para fortalecer os sindicatos:
projeto conjunto do IG Metall e sindicatos no Brasil. 

Juntxs somos mais fortes. A interação do sindicalismo com os movimentos de protesto
social. A experiência da Central Unitária de Trabalhadorxs – CUT do Chile. 

Juntxs somos mais fortes. Política sindical de gênero e aliança com o movimento de
mulheres. A experiência da Central Única dxs Trabalhadorxs – CUT do Brasil. 

Moderação: Werner Würtele

       Nombre a confirmar 

       Sílvio Ferreira, Secretário-Geral do Sindicato deTrabalhadorxs Metalúrgicxs de Sorocaba
 
 

       Bárbara Figueroa, Presidenta
 

       Rosane Silva, Secretária Nacional da Mulher Trabalhadora de 2008 a 2015
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