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TIE Boletim Informativo
Car@s colegas, amigos e amigas, doadores e doadoras,
aqui está a edição atual do nosso boletim informativo com o qual queremos
informá-los sobre o trabalho da TIE Global. Na coluna da esquerda apresentamos pra vocês as redes da TIE. Na coluna da direita relatamos sobre algumas
das atividades atuais das redes.
Para conhecer mais: Você pode encontrar novidades sobre a TIE Global em
diversas línguas, e também outros materiais, nas páginas web assim como no
Facebook.
O seu feedback e os seus comentários a este boletim são sempre bem-vindos!
Uma última notícia: O escritório da Tie Global, em Frankfurt, mudou de prédio e está compartilhando um piso agora com o jornal express.
Desfrutem a leitura!
Saudações solidárias
TIE Bildungswerk e.V.
Niddastr. 64
60329 Frankfurt
Email: info@tie-germany.org
Webseite: www.tie-germany.org
Webseite: www.exchains.org
Facebook: TIE Global
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ExChains Vestuário
A Rede TIE ExChains tem como
objetivo estabelecer ligações entre
trablhadoras do comércio de retalho e da indústria de vestuário na
Europa e na Asia que trabalham ao
longo da cadeia de fornecimento
global. Solidariedade mútua é
uma condição indispensável para
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Rede ExChains Vestuário

GATWU está se preparando para negociações
coletivas em três fábricas fornecedoras da H&M
Embora sindicatos e comissões de fábrica na Alemanha e no Sul da Ásia tenham
conquistado importantes melhorias durante os últimos anos, o trabalho no
setor do vestuário continua sendo precário, com baixos salários e alta pressão de
trabalho – tanto na produção como também no setor de comércio de retalho.
Por isso, a rede ExChains desenvolveu uma estratégia para fortalecer o poder de
negociação dos trabalhadores nos dois fins da cadeia produtiva. Num processo
participativo os trabalhadores desenvolvem demandas comuns para melhorar as
condições de trabalho e de vida. Estas demandas são negociadas pelos próprios
trabalhadores direto com a adminstração da fábrica ou da loja ou, quando se
trata de temas mais abrangentes, com a adminstração das grandes cadeias
comerciais de roupa. Além de facilitar a troca de experiências entre os trabalhadoras das fábricas de roupa no Sul da Ásia e das lojas na Alemanha, como também estimular ações comuns e apoio mutuo, a rede visa fortalecer a posição dos
trabalhadores nas negociacões e ao mesmo tempo pressionar as adminstrações
das empresas no setor da produção e do comércio.
No marco desta nova estratégia de negociação, o sindicato GATWU (Garment
and Textile Workers Union – Sindicato d@s Trabalhador@s do Setor de Textil e
Vestuário) conquistou pela primeira vez o direito de ter comissões de fábrica em
cinco fábricas fornecedoras de empresas de vestuário europeias e norte-americanas. Três das cinco fábricas também produzem para a empresa sueca H&M,
cujos empregados na Alemanha também fazem parte da rede ExChains. As
novas comissões de fábrica estão desenvolvendo, em diálogo com os trabalhadores, uma lista de demandas que serão negociadas com a adminstração de cada
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a luta global contra a exploração
e a pobreza. No marco da rede
ExChains a TIE trabalha desde o
2002 com sindicatos regionais independentes. Estes são atualmente: o FTZU&GSEU em Sri Lanka, o
NGWF em Bangladesh, o GAFWU
em Chennai/India, o GATWU em
Bangalore/India e o sindicato ver.
di na Alemanha. Juntos queremos
desenvolver estratégias, promover a auto-organização d@s
empregad@s e construir uma prática sindical ao longo da cadeia de
valor. Além disso, os sindicatos dos
países de produção cooperam ao
nivel regional e desenvolvem novas estratégias de organização, que
vão além das campanhas pontuais,
já que estas podem gerar atenção,
mas não logram construir poder
sindical dentro das empresas. Também no comércio de retalho na
Alemanha procuramos juntamente
novas estratégias sindicais contra a
precarização, contra a divisão interna da planilha de empregad@s e
contra salários precários.

fábrica. O objetivo será pressionar pela assinatura de um acordo coletivo em
cada uma das fábricas.
Com a criação das comissões de fábrica, a GATWU envereda por um novo
rumo estratégico: “Durante os últimos anos temos negociado com as gerências
de fábrica unicamente quando tinha algum problema concreto. Atuávamos
mais como bombeiros. Quando havia um incêndio, estávamos lá para apagá-lo.
Agora, com a criação das comissões de fábrica estamos indo por um novo
caminho: Queremos estabelecer uma relação fixa e permanente de negociação
com a adminstração e queremos negociar também demandas que ultrapassam
as normas mínimas laborais definidas por lei “, explica a presidente da GATWU Prathibha Ramanath.
A GATWU pretende apresentar ainda neste ano a solicitação de reconhecimento das comissões de fábrica como parceiros de negociação em quatro das cinco
fábricas. Junto com a solicitação de reconhecimento, os comités também entregarão a lista de demandas. As primeiras negociações estão previstas para o mês
de Outubro. Porém, as administrações das fábricas não são obrigadas legalmente a reconhecer as comissões como legítimos parceiros do sindicato na mesa de
negociação. Os membros da rede ExChains na Europa já estão se preparando
para efetuar pressão coletiva nas administrações das fábricas caso se recusem em
reconher a representaçao as comissões. Isso também incluirá ações dirigidas à
adminstração da H&M e de outras empresas compradoras das fábricas.

Rede ExChains Vestuário

Solidariedade internacional faz recuar a
repressão contra grevistas no Bangladesh
Há três anos que não houve aumento do salário mínimo na indústria de
vestuário em Bangladesh. Atualmente, o país conta com uma taxa de inflação
de 6 a 7% ao mês. Milhares de trabalhadores do setor de vestuário em Ashulia,
uma das localizaç es mais importantes de produção de roupa para exportação,
entraram em greve no final do ano 2016 para protestar por salários mais altos e
por melhores condições de trabalho. A greve foi provocada pela morte de uma
TIE Boletim Informativo – 1. semestre 2017
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ExChains Suco de Laranja
No marco da rede global TIE ExChains estamos construindo também uma rede ao longo da cadeia
de fornecimento global do suco de
laranja. Participam neste projeto
trabalhador@s da Alemanha e do
Brasil. As experiências da rede de
vestuário têm importância particular neste emprendimento. Até agora, o objetivo da rede de suco de
laranja é organizar ações concretas
nos lugares de trabalho, accumular
pressão contra as empresas de
comércio de retalho e fortalecer
a ação sindical na colheita, na
processão e na venta. No Brasil
estão cooperando pela primeira
vez sindicatos de trabalhador@s
das plantações e da indústria,
ultrapassando as fronteiras organizacionais. Estão participando neste
momento do lado do Brasil representantes da FERAESP e d eoutros
sindicatos de trabalhador@s rurais,
representantes do sindicato d@s
trabalhador@s da indústria de
suco de laranja de Mogi Mirim e
da confederação sindical CONTACCUT. Do lado da Alemanha estão
participando representantes dos
conselhos de empregad@s das

jovem trabalhadora que foi obrigada, por seu supervisor, a permanecer no local
de trabalho, embora estivesse passando mal e tivesse pedido autorização para ir
para casa. Os protestos se iniciaram na fábrica de roupas Windy Apparels e de
lá se espalharam rapidamente por toda a zona industrial, região na qual a maiotria das fábricas produzem para todos as grandes empresas e marcas europeias e
norte-americanas, incluindo H&M, Zara e Walmart.
Rapidamente cerca de 20.000 trabalhadoras participaram nos protestos e nas
greves. A demanda principal foi aumentar o salário mínimo atual de aproximadamente 65 euros para o triplo! Os produtores locais de roupa, a associação
industrial BGMEA e várias agências governamentais reagiram com repressão
maciça e com ameaças para intimidar os grevistas, em sua maioria mulheres.
Aproximadamente 200.000 trabalhadoras foram expulsas das fábricas e o seu
acesso às empresas foi bloqueado. Pelo menos 85 fábricas foram fechadas em
retaliação ao movimento e reabrem depois com outros trabalhadores. A polícia
reprimiu as grevistas com balas de borrachas e prendeu trabalhadoras e sindicalistas. No total, 3.500 lideranças foram demitidas. 35 sindicalistas foram presas
e houve buscas nas suas casas. Os escritórios de vários sindicatos em Ashulia
foram fechados à força e vandalizados. Ações penais foram apresentadas contra
mais de 100 trabalhadores que tinham participado na greve. A base `legal`usada
para justificar a repressão foi uma lei do período da guerra civil, o assim-chamado Special Powers 1974 Act (Decreto de 1974 sobre Forças Especiais). Este decreto pode ser aplicado quando »a segurança e a ordem do estado estão em perigo«.
Ampla Solidariedade Internacional
As reações internacionais à repressão não demoraram muito em se manifestar:
sob o hashtag #everydaycounts (#cadadiaconta) as federações sindicais globais
UNI e IndustriAll, assim como também várias ONGs, organizaram uma campanha de fotos e também várias ações em frente às lojas varejistas e em frente às
embaixadas de Bangladesh na Europa e nos Estados Unidos. O objetivo foi, de
um lado, pressionar os varejistas para que esses exercessem
pressão sobre os seus fornecedores para recontratar os trabalhadores demitidos e acabar
com a repressão. De outro
lado, aspirou-se exercer pressão no governo de Bangladesh,
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empresas de comércio a retalho
Edeka, REWE, Lidl, Kaufland e Tengelmann que são organizados dentro do sindicato alemão no setor
de servícios ver.di.

VidaViva
A rede TIE VidaViva aborda temas de saúde para organizar
trabalhador@s em setores diferentes. Pessoas ativas na rede relatam
que as ameaças à saúde no lugar
de trabalho estão aumentando
continuamente em todo o mundo.
As empresas incentivam aos seus
empregados a se alimentarem
melhor e practicarem esporte, para
aguentar firme no trabalho. A organização do trabalho é enfocada
cada vez mais na eficiência e na
produtividade máxima, fazendo
com que a pressão aumente continuamente. No marco da rede
VidaViva, @s empregad@s desenvolvem estratégias para reduzir a
pressão e a sobrecarga no trabalho
e para reganhar o controle sobre a
sua rotina no trabalho diário. Não
queremos apenas fazer o lugar
de trabalho mais saudável, senão
queremos organizar resistência
sindical contra as exigências excessivas no trabalho que se presentam em sempre nova formas e
que afetam as nossas vidas. Para
este fim temos elaborado, desde
o 2003, diferentes instrumentos
para o trabalho educativo, a autopesquisa, a análise de riscos e para
a identificação de boas práticas,
que são utilizados para desenvolver estratégias no lugar de trabalho. Em volta de 100 sindicatos de
setores diferentes de Bangladesh,
do Brasil, da Índia, da Colombia,
de Mozambique, de Sri Lanka, da
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para que este cesasse os ataques contra sindicalistas e retirasse as acusações.
A rede ExChains, impulsionada pela Tie Global, também entrou em ação. Particularmente o comitê nacional de trabalhadores da H&M e o sindicato do
setor de serviços ver.di apoiaram aos sindicalistas e às trabalhadoras na luta contra a repressão. O sindicato bengali National Garment Worker Federation faz
parte da rede ExChains e também foi afectado gravemente pela repressão. Os
comitês dos trabalhadores das lojas de H&M e ver.di geraram atenção pública
pela luta dos sindicatos no Bangladesh, tanto dentro das empresas varejistas
assim como também na mídia para exercer pressão sobre a gerência de H&M.
Neste contexto não promoveram só as demandas gerais da campanha, mas também apoiaram ao NGWF nas disputas sobre repressão em várias fábricas fornecedoras da H&M. A campanha solidária teve efeitos imediatos: o governo, as
empresas e os sindicatos em Bangladesh assinaram um acordo que registrava
que os sindicalistas detidos deveriam ser liberados, os trabalhadores demitidos
deveriam ser recontratados e as ações legais contra os grevistas deveriam ser
encerradas. Também constava que os escritórios dos sindicatos recebiriam a
autorização para reabrir.
Entretanto, os sindicatos também tiveram que aceitar algumas condições desfavoráveis: segundo o acordo só sindicatos registrados estão autorizados a trabalhar em Ashulia. Tendo em conta as dificuldades enormes para registrar sindicatos com o Departamento de Trabalho e também em vista do papel das ONGs
de direitos laborais no Bangladesh, esta limitação representa um problema grave. Além disso, o documento promove o diálogo social que, segundo o texto do
acordo, greves e manifestações por parte dos trabalhadores e trabalhadoras são
indesejáveis. Assim sendo, problemas entre empresas, sindicatos e o governo
devem ser resolvidos no diálogo e em silêncio.

Rede ExChains Suco de Laranja

Rede Suco de Laranja realiza Seminário
Internacional
Nos dias 02 e 03 de junho, foi realizado em São Paulo, Brasil, o Seminário
Internacional da Rede Suco de Laranja. Uma iniciativa impulsionada pela Tie
Global que visa fortalecer a organização sindical nos locais de trabalho. Durante o seminário foram discutidas estratégias que serão desenvolvidas em três diferentes níveis: com os trabalhadores, desenvolvendo ferramentas formativas para
debater a relação entre vida, saúde e trabalho, no âmbito das negociações sindicais pressionando por abertura de espaço negocial com as empresas brasileiras
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África do Sul, da Turquía e da Alemanha são ativos na rede.

Rail sans Frontières
Na rede Ferroviárias sem Fronteiras se organizam sobretudo
trabalhador@s e ativistas sindicais
de Maruecos, Senegal, Benin, Burkina Faso, Mali, da Espanha e da
França. Contudo, também existem
contatos à outras regiões do mundo, por exemplo à América do Norte e do Sul. A rede que foi fundada
em 2010 em Casablanca, apoia e
coordena lutas contra a privatização das empresas ferroviárias e
por serviços públicos para tod@s.
@s ativistas trocam ideias sobre a
situação nos seus países e apoiamse mutuamente nas suas lutas
contra a repressão que muitas
vezes vem junto com os processos
de privatização. O objetivo da rede
é assegurar que as empresas de
transporte permaneçam no domínio público ou que sejam re-nacionalizadas para garantir os direitos
d@s trabalhador@s e para garantir
o accesso de tod@s a transporte e
mobilidade.

Movimentos na Procura
Em praticamente qualquer local os sindicatos e iniciativas de
trabalhador@s estão enfrentando
grandes desafios. Precarização,
redes globais de produção e novas
formas de organização tem efeituado mudanças significativas no
campo do trabalho assalariado.
Portanto, @s empregad@s têm
novas necessidades e exigências
aos sindicatos, os quais ainda não
sabem responder às novas demandas. Também as redes como
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que dominam o setor no Brasil, e junto à sociedade denunciando as atuais
condições de trabalho que afetam a
saúde e a vida dos trabalhadores.
As estratégias definidas pela Rede
visam melhorar as condições de trabalho a que os trabalhadores estão
expostos. A produção de suco de
laranja no Brasil é feita à custa do sacrifício de milhares de trabalhadores
submetidos a péssimas condições de
trabalho. Em sua maioria são trabalhadores das regiões mais pobres do
país que migram em busca de uma
vida melhor e ao chegarem na região
encontram condições degradantes de
trabalho. Esses trabalhadores atuam
na colheita da laranja obrigados a
atingir metas abusivas de produção.
Em algumas lavouras um só trabalhador chega a colher 2 toneladas de
laranja por dia. As condições de
moradia são impróprias. Numa só
casa chegam a conviver cerca de 20
trabalhadores com apenas um banheiro. A condução ao trabalho é feita
em ônibus precários e inseguros.
Outro grande problema é a contaminação por agrotóxico borrifados para proteger a lavoura. Em muitos locais faltam equipamentos de segurança para proteger sua saúde. As empresas brasileiras resistem em abrir espaço ao diálogo com as representações sindicais para
discutir as demandas dos trabalhadores e abrir espaço para negociações.
O trabalho da Rede Suco de Laranja que abrange trabalhadores do setor rural,
indústria no Brasil e comércio na Alemanha visa criar condições e pressão para
que sejam feitas negociações efetivas que garantam melhores condições de trabalho e vida para todos os trabalhadores.
Participaram do encontro representantes de sindicatos do setor rural filiados à
Feraesp (Federação dos Trabalhadores Assalariados Rurais de São Paulo), sindicatos da indústria filiados à CONTAC (Confederação dos Trabalhadores da Alimentação), representantes das comissões de trabalhadores das empresas Kaufland, Rewe e Edeka, do sindicato Nacional Ver.di na Alemanha e da Tie Global.
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a nossa se vêem confrontadas
com cada vez novas perguntas.
Juntamente com outras iniciativas,
grupos de base e ativistas sindicais
procuramos saídas desta crise do
movimento sindical e respostas
aos desafios para o nosso trabalho,
causados pelas mudanças atuais.
Daí que grupos precários de vários
países Europeios estão procurando
numa iniciativa comum – Transnational Social Strike – uma prática
sindical comum.

Mundo de Trabalho China
– Alemanha
Conferência TIE 2003: Pela primeira vez convidad@s da China informam sobre o desenvolvimento
do capitalismo de do movimento
d@s trabalhador@s no seu país.
Desde então, o »Foro Mundos de
Trabalho – China e Alemanha«
(www.forumarbeitswelten.de) é
formado por várias organizações
na Alemanha e na China, com a
TIE sendo uma delas. O Foro já tem
organizado numerosos intercâmbios entre colegas da China e da
Alemanha.

Sindicatos de Base
na Europa

VidaViva

VidaViva cresce no Brasil
O trabalho desenvolvido no Brasil pela Rede VidaViva vem crescendo a cada
ano. Atualmente, a Rede já conta com 39 sindicatos de diferentes setores e um
total de 265 monitores capacitados com as ferramentas formativas desenvolvidas pela rede e que estão chegando aos trabalhadores. Alguns sindicatos, inclusive, já estão em fase de negociação de mudanças efetivas nos locais de trabalho
a partir dos planos de ação construídos e definidos pelos próprios trabalhadores.
Dois novos estados brasileiros passaram a integrar a rede: Maranhão e Minas
Gerais. Com essas novas iniciativas passaram a integrar a rede sindicatos do
setor elétrico, telefônico, metalúrgico e setor público.
Na cidade de Ilhéus, na Bahia, o grupo de 25 monitores organizou-se para
implementar o programa da Rede VidaViva nas escolas ao mesmo tempo. A
APPI, sindicato que organiza os trabalhadores da região, conseguiu em sua
negociação a liberação dos trabalhadores para participarem das atividades. Serão
atingidos de uma só vez cerca de 300 trabalhadores. As atividades foram realizadas paralelamente na cidade de Una em várias escolas. O objetivo foi gerar um
relatório conjunto que irá ser negociado posteriormente com a atual gestão da
prefeitura local.

Desde o 2003 estão colaborando
de forma contínua na rede »Réseau
Européen des Syndicats Alternatifs
et de Base« sindicatos e organizações de base da Espanha, Grecia,
Suiça, França, Alemanha, Polónia
e Bélgica. O objetivo da rede é
formar uma resistência comum ás
imposições do capital que atua de
forma transnacional. A rede luta
pela preservação dos bens e ser-
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viços públicos para tod@s, pelos
direitos d@s trabalhador@s, por
uma distribuição justa da riqueza
social e pela transformação social
como alternativa ao domínio das
empresas globais e dos mercados financeiros. Os sindicatos e
organizações participantes são
comprometidos aos princípios da
independência, auto-organizção e
orientação de base. Contrariamente ao sindicalismo »mainstream«,
a rede enfatiza a necessidade de
mudanças sistémicas.

A Coordenação Daimler/
Automóveis
A coordenação Daimler é um foro
de trabalho que serve para a troca
de informações de forma regular
de grupos e pessoas democráticas e de isquerda nas fábricas de
Daimler na Alemanha. A coordenação Daimler se entende como desprovida de qualquer forma de dogmatismo, anti-capitalista e orientada na base e nos seus interesses.
Ela procura atingir sempre uma
visão integral que não se limita aos
interesses locais mas que também
considera os contextos e interdependências ao nivel nacional e
internaciona,l para assim promover
solidariedade entre os trabalhador@s das diferentes fábricas na
Alemanha e mais além. Já que as
estratégias dos grupos de empresas são desenhadas ao nível global,
a coordenação procura promover,
desde a mitade dos anos 1990,
um internacionalismo de parte
d@s trabalhador@s com o fim de
estabelecer uma cooperação internacional de ativistas sindicais nas
plantas da Daimler na Europa, na
Índia e na América do Sul.
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Em Chapecó, Santa Catarina, monitores da rede definiram em encontro realizado nos dias 06, 07 e 08 de junho um plano de implementação que irá abranger cerca de 600 trabalhadores do setor da educação. Os 25 monitores da região
decidiram fazer um mutirão para desenvolver as ferramentas da rede num período de duas semanas em diferentes escolas começando pela cidade de Xanxerê.
Todas as experiências desenvolvidas pelos sindicatos ao longo deste ano serão
apresentadas no Encontro Internacional da Rede VidaViva que será realizado
no Maranhão, no mês de novembro.

Movimentos na procura

Encontro dos precários
É importante discutir sobre as características comuns e sobre a diferenças entra
as várias realidades precárias para achar possibilidades de ação comum. Por isso,
encontraram-se no ano passado (veja Boletim Informativo 1/2016) ativistas do
setor de comércio varejista, da Amazon, do trabalho social assim como também
refugiados e trabalhadores migrantes para falar sobre as suas condições de vida e
de trabalho. No dia 6 de Março deste ano, este fio foi retomado num evento do
PrekärLab Frankfurt, do qual também a TIE faz parte. Desta vez, o debate
sobre das próprias lutas, dos limites do próprio trabalho e sobre como podemos
superar estes limites e criar laços entre as várias lutas. Participaram também na
discussão representantes de grupos de bairros, da iniciativa dos desempregados,
de frentes contra a deportação e da organisação dos trabalhadores do sexo.
Um problema comum na prática é que nem sempre se consegue dar visibilidade
e compreender o carácter comum dos problemas. Entretanto, isso é uma précondição para agir solidariamente. Isso não significa que não existam exemplos
frequentes de resistência diária mesmo que sejam ações individuais, como por
exemplo, as tentativas de contornar os assédios do Centro de Emprego Alemão
ou o combate à repressão de empresas por pequenos atos considerados insubordinação no local de trabalho. O fato de que muitas vezes a ação não chega mais
além disso, é explicado pelos ativistas como a instauração de uma »cultura do
medo« na qual muitos trabalhadores pensam: »Participar na manifestação vai
me beneficiar ou será que as ações de resistência na vida diária podem provocar
um efeito maior?«
Na discussão identificaram-se problemas comuns, mas ao mesmo tempo também ficaram claras as diferenças. Os estados legais diferentes de refugiados, trabalhadores de sexo, trabalhadores temporários e outros empregados precários
afetam gravemente as suas pré-condições para lutar. No debate também ressaltou o desejo dos ativistas de diferentes grupos sociais em aprender mais a respito das lutas e estratégias de outros: Como abordar possiveis aliados novos?
Quais formas de organização fortalecem as nossas lutas? Como falar sobre as
nossas diferenças e semelhanças e como fazemos delas o ponto de partidas de
uma luta comum? Estas perguntas precisam ser discutidas em futuras reuniões
para possibilitar novos encontros entre as várias realidades precárias. O objetivo
tem que ser relizar debates comuns, fortalecer-se mutuamente e ganhar um
compreensão mais profunda das próprias condições de vida e de trabalho.
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