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O movimento sindical brasileiro está debatendo intensamente diversas propostas 
modificação da sua estrutura de funcionamento frente às eleições de outubro. Neste 
contexto, a Internacional de Trabalhadores da Construção e da Madeira com a cooperação 
da Fundação Friederich Ebert e de Union to Union, promove o Seminário Agenda Setorial 
para o Desenvolvimento e Perspectiva dos Sindicatos da Construção e da Madeira para 
contribuir com esse debate desde as especificidades dos seus setores.  
 
 
Neste sentido, o seminário procura apresenta elementos do contexto internacional e 
nacional para promover um debate qualificado sobre as perspectivas e para construir 
propostas setoriais que fortalezam as organizações sindicais e a luta por direitos socais e 
trabalhistas.  
 
 
 
Objetivos 
 

1. Apresentar um diagnóstico económico dos setores da ICM 

2. Apresentar um quadro da organização sindical na América Latina 

3. Formulação de proposta de desenvolvimento econômicos dos setores da ICM a ser 

entregue aos candidatos à presidência da República 
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PROGRAMA 
 

1º dia: 06 de julho de 2022 

11:30 

 

 

 

 12:00 

Credenciamento 

Encontro no auditório do DIEESE para inscrição e retirada do voucher 
para almoço 

 

ALMOÇO CONJUNTO NO RESTAURANTE “CASARÃO AURORA” 

(Rua Aurora, 964 - em frente à sede do DIEESE) 

 

13:30 

 

Abertura 

Boas-vindas e palavras iniciais  

 

• Saúl Mendez, SUNTRACS Panamá, Presidente do Comitê 
Regional ICM para América Latina e Caribe 

• Waldeli Melleiro, Diretora de Programas da FES-Brasil 

• Ambet Yuson, Secretário Geral da ICM 

 

Moderadora: Ana Paula Melli, Coordenadora de Projetos da ICM 

 

14:00 Sessão 1  

Contexto Econômico e Sindical 
Esta sessão procura trazer elementos da conjuntura econômica e sindical 
setorial. Nela será apresentada uma análise das negociações coletivas e dois 
estudos encomendados pela ICM em cooperação com a FES Brasil e elaborados 
pelo DIEESE. Estes estudos tratam dos cortes no Programa Casa Verde 
Amarela e de cláusulas de sustentabilidade financeira nas Convenções Coletivas 
de Sindicatos do setor. 
  

• Leandro Horie, Economista DIEESE 

• Luis Ribeiro, Cientista Social DIEESE 

• Debate 

 

Moderador: Nicolás Menassé, Secretário Regional de Educação da ICM 

 

15:30 Intervalo para café 

15h45 Continuidade da sessão 1  

• Debate e síntese 

 

17:00  

Cerimônia de entrega de Certificação do Curso de Formação em 
Brigadas de Saúde e Segurança no Trabalho da ICM  
 
Moderadora: Ana Paula Melli, Coordenadora de Projetos da ICM 

 

18:00 Encerramento das atividades no dia 
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2º dia:  07 de julho de 2022 

09:00 

 

Sessão 2  

Modelos Sindicais na América Latina e Caribe 

Esta sessão abordará as caraterísticas dos principais modelos sindicais na 
região. Com isto procura-se compreender, numa análise comparada, a situação 
do modelo sindical brasileiro no contexto internacional.  
 

▪ Prof. Sandro Lunard Nicoladeli, UFPR, Instituto Edesio Passos 

▪ Perguntas e respostas 

 

Moderador: Nicolás Menassé, Secretário Regional de Educação da ICM 

10:30 Intervalo para café 

10:45 

Sessão 3 

Propostas setoriais 

O mercado de trabalho nos setores de construção, materiais de construção, 
madeira e silvicultura tem especificidades que demandam políticas 
especificas para atender ao setor. Por outro lado, no atual contexto de 
desemprego e crise, são setores chave para qualquer projeto de retomada 
do crescimento econômico com inclusão e emprego digno. Por estes motivos 
é de grande importância que os trabalhadores nestes setores coloquem suas 
propostas e demandas de cara à próxima eleição nacional. 
 

▪ Debate por setores (grupos de trabalho) 
▪ Apresentação em Plenária 

 

Moderadora: Ana Paula Melli, Coordenadora de Projeto da ICM 

 

12:30 Almoço 

14:00 Sessão 4  

Informe 5o Congresso ICM e Grupo 27 no Conselho Mundial  

O congresso da ICM a ser realizado em Madrid definirá, entre outros 
assuntos, as linhas gerais do seu plano estratégico. Este documento é guia 
de ação da ICM para o período congressual. Neste sentido é de extrema 
importância que os afiliados à ICM adquiram compressão sobre as avaliações 
e propostas para a elaboração deste plano. Também será passado informe 
sobre os preparativos do congresso. 
 

▪ Nilton Freitas, Representante Regional da ICM 
▪ Nicolás Menassé, Secretário Regional de Educação da ICM 

 

15:30 Intervalo para café 

16:00 Eleição ICM Brasil e entrega de proposta dos setores da ICM aos 
candidatos as eleições presidenciais e de governos estaduais 
 

• Paulo Pimenta, Deputado Federal  

• Luis Fernando Teixeira Ferreira, Deputado Estadual  

• Ramalho da Construção, Pré-candidato a Dep. Estadual  

• Orlando Vitoriano, Pré-candidato a Dep. Federal  
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Moderadores: 

▪ Nilton Freitas, Representante Regional da ICM 
▪ Saúl Mendez, Presidente do Comitê Regional ICM 

 

18:00 Encerramento 

• Ambet Yuson, Secretário Geral da ICM 

 

 Coquetel e confraternização – 8º andar  

 
 
 


