
Tie Global Realiza Encontro 
Internacional da Rede VidaViva
O 4º Encontro Internacional de Monitores da Rede VidaViva, realizado 

em Salvador, Bahia, contou com a participação de 55 monitores 
representantes de 26 entidades sindicais. Para garantir maior 

representatividade das entidades no evento, o critério de participação 
foi modificado. Foram abertas inscrições para pelo menos um 

representante por entidade. Antes as vagas eram divididas por Estado, 
o que impedia a participação de algumas entidades. A mudança 

permitiu a participação de um número maior de sindicatos 
possibilitando uma troca de experiências mais rica e mais intensa. A 

maioria das entidades arcou com os custos de passagens, o que 
demonstra o forte compromisso assumido com o Projeto VidaViva. 

Durante os dois dias do encontro, os monitores do projeto discutiram 
as dificuldades, os avanços e os resultados alcançados a partir da 

implementação do projeto nos locais de trabalho. 

De Projeto a REDE VIDAVIVA
Desde sua criação, o Projeto VidaViva 
desenvolveu um processo coletivo no qual 
diversos grupos de trabalho foram envolvidos 
na produção de recursos formativos, na 
capacitação de monitores, no acompa-
nhamento aos sindicatos e no levantamento 
de dados para sistematização das 
experiências desenvolvidas. De lá pra cá, 
diversos sindicatos foram se integrando à 
proposta do projeto e difundindo a 
exper iênc ia  desenvo lv ida  com os  
trabalhadores nos locais de trabalho. Ao 
longo do seu desenvolvimento, a rede 
cresceu. Aos poucos foram agregados novos 

sindicatos, novos monitores e uma rede 
de ativistas de consolidou. A partir dessa 
análise os monitores brasileiros 
d e c i d i r a m  s e g u i r  o  e x e m p l o  
moçambicano e discutiram no encontro a 
mudança do nome da ação que 
desenvolvemos. De projeto VidaViva 
para REDE VIDAVIVA. Na análise  geral, 
a palavra projeto induz a algo que tenha 
começo, meio e fim e também cria uma 
lógica de financiamento, não permitindo o 
crescimento rumo à sustentabilidade.  
Portanto, nosso projeto agora é uma 
REDE.
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Resultados da Rede VidaViva
O trabalho desenvolvido na Rede VidaViva tem como objetivo  mobilizar e 

envolver os trabalhdores num processo de ação e intervenção efetiva nos locais 
de trabalho, a partir da reflexão da tríade vida, saúde e trabalho. Trata-se de um 
proposta ambiciosa e difícil, mas não de impossível implementação. No Encontro 

Internacional de Monitores foi aberto espaço para a apresentação de algumas 
experiências que mostram que é possível sim, lutar por uma vidaviva.

Diante da dificuldade em conseguir 
negociar com a empresa a liberação 
dos trabalhadores para participar das 
atividades do VidaViva, o sindicato 
montou uma estratégia para envolver 
e compromissar os trabalhadores. 
Iniciou com o desenvolvimento do 

Raio no próprio sindicato, convidando 
alguns trabalhadores e depois propôes 
um revezamento no trabalho para fazer o 
Mapping. Enquanto uma turma rendia a 
outra por duas horas, o sinidcato fazia a 
pesquisa partici-pativa, levantando os 
problemas nos locais de trabalho e 
propostas de soluções que foram 
negociadas com a empresa Nestlé. Além 
das mudanças ergonômicas no posto de 
t rabalho,  o s in idcato conseguiu 
implementar uma comissão ergonômica 
partária com a participação dos 
trabalhadores. 

Sindialimentação - BA

Alimentação ES
A estratégia do Sindicato da 
Alimentação do Espírito Santo foi 
iniciar a implementação do projeto nas 
empresas de menor porte. O Sindicato 
conseguiu garantir em Acordo 
Coletivo a liberação dos trabalhadores 
para participar das atividades de 
projeto. Cada trabalhador tem direito a 
8 horas de liberação por ano. A 
implementação foi feita em uma das 

linhas de produção 
refrigerantes UAI . A negociação resultou 
na compra de equipamentos e na 
contratação de mais trabalhadores na 
linha de produção. A implementacão do 
Mapping também revelou irregularidades 
na marcação de ponto dos trabalhadores 
e riscos de acidentes nos locais de 
trabalho.Com as mudanças propostas a 
empresa chegou a investir cerca de R$70 

na fábrica de mil na compra de novos equipamentos que 
eliminaram a necessidade de levantamento 
de pesos que chegavam a quase 50 kilos. 
No local também havia vazemntos regulares 
de amônia. Foram comprados sensores e 
exaustores e instaurado um plano de 
evacuação. Para conseguir avançar nas 
negoci’ações os monitores do projeto no 
sindicato envolveram os negociadores da 
entidade no projeto.

APPI - Ilhéus
A APPI, delegacia do Sindicato dos 
Professores em Ilhéus, conseguiu 
negociar a liberação dos trabalha-dores 
para participarem das atividades do 
projeto. As questões levantadas pelos 
trabalhadores resultaram em medidas 
efetivas de mudanças. O Sindicato 
conseguiu incluir no Acordo Coletivo a 
criação de uma comissão paritária para 
discussão  e implementação de  uma legislação  municipal para  organização  do 
local de trabalho. Além disso, a  Prefeitura irá implementar junto ao Núcleo de 
Saúde do Trabalhador), um estudo  do adoecimento  do local do trabalho nas 
unidades escolares. A Prefeitura também se obriga a conceder equipamentos de 
proteção aos servidores da escola. Foi negociado ainda o número máximo de 
alunos em sala de aula. Além disso, conseguiu garantir que haja um aluno a cada 
1,2 metros. A negociação também determinou o fechamento de duas escolas que 
não ofereciam boas condições de trabalho.

Consolidação

Os sindicatos  ainda discutiamr os 
resultados e impactos alcançados 
através do desenvolvimento do projeto 
no âmbito da Rede VidaViva. As 
experiências e as atividades 
desenvolvidas pelos demais sindicatos 
mostraram os seguintes impactos e 
resultados: 
�Os sindicatos conseguiram inserir a 
saúde nas pautas negociais e mudaram 
a abordagem em relação à saúde, sob a 
ótica mais preventiva e menos 
reparadora;
�Começam a surgir mudanças efetivas 
nos locais de trabalho 
�Estabelecimento de parceria com a 
Fundacentro/RS
�Consolidação da inserção do Projeto 
em redes multinacionais como Rede 
Basf, Rede Akzo Nobel e Rede Mahle
�Inserção do projeto  em Federações 
e Confederações Nacionais, como 
Confederação dos Trabalhadores da 
Alimentação ( CONTAC); Confederação 
Nacional dos Metalúrgicos (CNM), 
Confederação Nacional dos Químicos 
(CNQ), Fenadados e a Internacional do 
Serviço Público (ISP);
�Capacitação de delegados de base 
como monitores;
�Ampliação do projeto em nível 
internacional com sua inserção em 2010 
prevista para Colômbia e China;
�Agendamento de capacitação de 
mais 300 monitores - delegados de base 
e mebros de OLT´s (Organziação Locais 
de Trabalho);
�Intensificação do Projeto em 
Moçambique;
�Criação de projetos específicos no 
setor de Saúde em aliança com 
sindicatos do setor dos EUA (em 
andamento);


