
Alemanha
Desde a década de 80 a tie Global atua na Alemanha 
em vários níveis:

! Produção de publicações e pesquisas sobre 
movimentos sociais, reestruturação produtiva 
e lutas dos sindicatos e trabalhadores

! Formação para trabalhadores de base e 
membros de comissões de fábricas

! Desenvolvimento de novas estratégias de 
organização dos trabalhadores

! Apoio nacional, europeu e global às redes de trabalhadores por empresa como no 
setores automobilístico, comércio, químico ou no setor público da França, Alemanha 
e África do Oeste. 

A tie Global  atua ativamente no desenvolvimento de atividades da Rede VidaViva na 
Alemanha  capacitando e dando suporte às comissões de fábrica na implementação da  
pesquisa participativa nos locais de trabalho. A tie Global Alemanha também desenvolve o 
projeto ExChains, facilitando a solidariedade entre trabalhadores da cadeia produtiva desde o 
comércio na Alemanha até os  fornecedores na Turquia e na Ásia, desenvolvendo campanhas 
internacionais sobre o direito de organizar sindicatos. Atualmente a tie Global Alemanha 
desenvolve com outros grupos um programa de intercâmbio com ativistas na China.

Ações da Tie Global

No Brasil a tie  Global atua através da Rede 
VidaViva, uma ação sobre saúde voltada para a 
melhoria das condições de trabalho e vida dos 
trabalhadores. O objetivo é fortalecer a ação dos 
trabalhadores e seus sindicatos por uma 
intervenção efetiva nos locais de trabalho, através 
do fortalecimento da Organização dos 
Trabalhadores nos Locais de Trabalho (OLT´s). 
Através do trabalho da Rede VidaViva os trabalhadores desenvolvem maior habilidade para 
compreender o processo de adoecimento e sua relação com o trabalho e desenvolver 
ações concretas para mudanças. O Projeto Vida Viva é implementado pelos sindicatos de 
vários setores e seus monitores locais, que atuam como educadores no local de trabalho. 
Atualmente 130 sindicatos fazem parte do projeto nos seguintes estados: Pernambuco, 
Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul. O projeto desenvolveu vários recursos formativos que dão suporte ao trabalho dos 
monitores (Mapping, Raio, Oficina de Saúde e Vivências). Há vários anos a tie Global 
também apóia intercâmbios entre redes de trabalhadores como no caso da Daimler 
desenvolvido com a Alemanha e a rede AKZO Nobel dentro do Projeto Vidaviva. Além 
disso, o Projeto VidaViva desenvolve  cooperações com várias federações e confederações 
como a CNM-CUT, FENADADOS e CONTAC. 

Brasil

Moçambique
A tie Global desenvolve seus trabalhos em 
Moçambique através da rede VidaViva 
Moçambique que faz intercâmbio com a rede 
VidaViva Brasil. Hoje todas as federações (OTM, 
CONSILMO) e sindicatos independentes (SNJ, 
SNP) participam no desenvolvimento desse 
trabalho em Moçambique.  Desde 2005, cerca de 
70 ativistas locais foram capacitados com os 
recursos do projeto e desenvolveram a pesquisa participativa em vários locais de trabalho. O 
projeto está sendo implementado na região de Maputo e na região Centro nas províncias 
Tete, Manica, Sofala e Zambézia.

Nigéria
Na Nigéria a tie Global coopera com o Nigerian Labor 
Congress, a confederação nacional de sindicatos. 
Apoiamos várias escolas da NLC para desenvolver 
novas estratégias de organização dos trabalhadores 
desenvolvendo esse trabalho com sindicatos de 
Ghana e África do Sul. A partir de 2008 as atividades 
da rede VidaViva também foram desenvolvidas no 
país. Atualmente a tie Global capacita monitores para atuarem 
nos local de trabalho.

Estados Unidos
Há duas décadas a tie Global coopera com ativistas, sindicatos e várias iniciativas na região 
da América do Norte. Nos Estados Unidos apóia redes de movimento de trabalhadores de 
base ligadas à Labor Notes e apóia as lutas de trabalhadores na região sul com o Black 
Workers for Justice  sobre o direito de organização. No Sul dos Estados Unidos as empresas 
negam regularmente os direitos dos trabalhadores em se organizar. Também é vedado o 
direito de firmar contratos coletivos com trabalhadores do setor público. Junto com os Black 
Workers for Justice a tie Global desenvolve esforços para aumentar a sindicalização nessa 
região e a criação de alianças entre trabalhadores negros e latinos. A tie Global também atua 
no desenvolvimento de lideranças e cooperações com organizações de trabalhadores 
imigrantes.

Bangladesh
Em Bangladesh a tie Global atua em conjunto com a 
federação sindical National Garment Workers 
Federation. O sindicato foi criado em 1984 e organiza 
trabalhadores do setor têxtil. Lutamos pela conquista 
de direitos dos trabalhadores, direitos sindicais e 
humanos para possibilitar salários justos, melhores 
condições de trabalho, dignidade e igualdade para 
trabalhadores e trabalhadoras. O NGWF é uma dos grupos ativos na rede ExChains e junto 
com a  tie Global organiza  ações conjuntas com companheiros do Sri Lanka e de outros 
países da Ásia como Índia, Tailândia, Camboja, Vietnan e Nova Zelândia.  

Sri Lanka
No Sri Lanka a tie Global desenvolve trabalhos em 
cooperação com o sindicato das zonas francas Free 
Trade Zones & General Services Employees Union. O 
sindicato tem bastante sucesso em organizar os 
trabalhadores nessas regiões. Junto com o NGWF, de 
Bangladesh, o sindicato auxilia na coordenação da 
rede ExChains na Ásia.

Turquia
Na Turquia a tie Global está atuando no setor metalúrgico, comércio e têxtil 
cooperando com sindicatos e ativistas desses setores. O objetivo do trabalho nesse 
país é fortalecer os esforços de organização de trabalhadores e possibilitar 
cooperações internacionais para pressionar as empresas a garantirem direitos 
trabalhistas. Assim, a tie Global Turquia coopera e desenvolve ações com sindicatos 
da Alemanha. Através dessa rede são desenvolvidas novas estratégias de 
organização de trabalhadores. A tie Global Turquia participa ativamente na rede 
ExChains.

México
A Década de 90 marcou o trabalho da tie Global no 
México.  Apoiamos e fortalecemos várias iniciativas 
de sindicatos independentes e de centros de 
trabalhadores para defender os direitos laborais. No 
México a atuação da tie Global se dá através do  
Projeto ExChains e  também do Projeto VidaViva. O 
Projeto VidaViva México é  uma rede nacional de 
iniciativas de centros de trabalhadores e sindicatos 
do setor telecomunicações, alimentação, setor têxtil e maquiladoras, buscando uma 
nova abordagem em relação à saúde e melhoria nas condições de  vida e trabalho para 
todos os trabalhadores e trabalhadoras.

Senegal
A tie Global desenvolveu uma rede internacional de trabalhadores do setor ferroviário, que 
inclui sindicatos da Europa, África de Norte e Oeste (Burkina Faso, Mali, Marrocos, Niger, 
Senegal e França). O objetivo da rede é a cooperação internacional e o desenvolvimento de 
estratégias contra a privatização da malha ferroviária na África do Oeste. A tie Global também 
desenvolveu uma rede de mulheres sindicalistas  de todas as federações de Senegal. O 
objetivo é fortalecer as mulheres dentro dos sindicatos e criar um espaço para desenvolver 
processos de formação e a organização dessas trabalhadoras. Desde 2004 a tie Global 
organiza vários seminários formativos para fortalecer a liderança das mulheres, suas 
capacidades de comunicação e construir estratégias de proteção à saúde. 

África do Sul
Desde os anos 90 apoiamos o desenvolvimento de atividades de sindicatos e sindicalistas da 
região Sul da África ou com sindicatos e trabalhadores de uma mesma multinacional em 
vários países da Europa. A partir de 2007 desenvolvemos atividades do Projeto VidaViva em 
diversas empresas multinacionais. A tie Global pretende assim criar uma rede VidaViva na 
África juntando ativistas de vários paises da região  como Nigéria, Senegal, África do Sul e 
Moçambique.
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s Sobre a tie Global

A tie Global é uma rede de trabalhadores e sindicatos ativos no local de trabalho e na 
sociedade. Nossas ações abrangem trabalhadores do setor formal e informal e visam 
fortalecer uma consciência internacional de solidariedade entre trabalhadores e suas 
organizações em várias partes do mundo.

Criada em 1978 pela iniciativa de ativistas sindicais de vários países, a tie Global 
desenvolveu diversas ações ao longo dos anos e atualmente conta com ativistas em 
cada continente tendo grupos ativos na África do Sul, Alemanha, Bangladesh, Brasil, 
EUA, México, Moçambique, Senegal, Sri Lanka, e Turquia. Desde sua criação, a tie 
Global apóia iniciativas de trabalhadores que se compreendam como parte de um 
movimento social maior e com compromisso na luta por uma vida sem exploração e 
sem exclusão – uma vida baseada na dignidade das pessoas e no protagonismo dos 
trabalhadores. 

A tie Global também apóia o intercâmbio de experiências e informações entre 
trabalhadores, ativistas sindicais, grupos de mulheres e direitos humanos. Para isso,  
organiza conferências, desenvolve projetos sobre assuntos específicos, seminários 
educativos e visitas de troca de experiências em nível local, regional e internacional. 
Trata-se de uma organização independente de partidos políticos com presença no sul 
e no norte do mundo. 

    Solidariedade Internacional: A globalização do trabalho, a reestruturação 
produtiva e social como vários outros mecanismos sociais, políticos e econômicos 
dividem, exploram e excluem trabalhadores. Por isso, necessitamos do 
desenvolvimento de estratégias que reúnam sindicatos e trabalhadores em nível local, 
regional e internacional. É fundamental que trabalhadores (desempregados, formais, 
informais, imigrantes ilegais e legais) desenvolvam estratégias conjuntas para 
defender seus interesses e direitos e para responder de forma efetiva aos novos 
desafios. 

    Luta contra racismo e sexismo e outras forma de exclusão: A tie Global tem 
um compromisso firme contra toda forma de sexismo e racismo e outras formas e 
mecanismos de exclusão.
 
    Transformação Social: A tie Global desenvolve ações que visem a transformação 
da sociedade. Por isso, sua atuação não se restringe apenas ao movimento sindical. 
Também desenvolvemos ações com outras organizações de trabalhadores como o 
Sedepac, no México e Black Workers for Justice nos EUA. 
  
    Redes Globais de trabalhadores: A tie Global apóia e estimula o 
desenvolvimento de redes entre trabalhadores dos mesmos setores ou multinacionais 
sediadas em diferentes países. Também organiza trabalhadores na cadeia produtiva 
como no Projeto ExChains, uma rede criada para organizar trabalhadores na cadeia 
produtiva do setor têxtil, vestuário e comércio para desenvolver e apoiar campanhas 
globais sobre diretos laborais e de organização. 

    Organizações democráticas de trabalhadores: Para os trabalhadores a 
globalização significou não só a redução de salários, mas também o agravamento das 
condições de trabalho e de vida. Muitas vezes isso significou a supressão de direitos 
democráticos. Como o poder das multinacionais cresceu, as empresas em geral 
desrespeitam as normas que regulamentam as relações laborais. Além disso, tem 
crescido no mundo os casos de torturas, prisões e assassinatos de ativistas sociais. A 
tie Global desenvolve ações para o desenvolvimento de organizações democráticas. A 
tie Global teve forte atuação na formação de sindicatos nas zonas francas do Sri 
Lanka e no fortalecimento do sindicato National Garment Workers Federation, em 
Bangladesh.

Princípios e Ações
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Contatos TIE Global
Site geral:  
Oeste da África: 
Sul da África: 
Alemanha: 
América do norte: 
Bangladesh: 
México: 
Sri Lanka: 
Turquia: 
 

www.tie-global.org
ly.mamadou@orange.fr

bmarie@iafrica.com
info@tie-germany.org

tiechicago@comcast.net
amin.ngwf@yahoo.com

sedepac@prodigy.net.mx
ftzunion@wow.lk

bedoarslan@hotmail.com

 TIE Global - Brasil
Tel: (27) 3229-9618

Fax: 3339-5027
e-mail: vidaviva@projetovidaviva.com


