12ª Conferência Pesquisa e Ação Sindical
Cooperação Sindical Internacional:
Diagnóstico e Perspectivas
Apresentação:

PROGRAMAÇÃO
9h

Abertura

A estratégia da CUT de potencializar a organização sindical articula-se
com as prioridades da sua política de relações internacionais, que são
fortalecer o movimento sindical internacional e atuar com maior
protagonismo, intervindo propositivamente nos diversos fóruns e
instâncias do movimento sindical nacional e internacional e de
definição de políticas globais. É também prioridade a atuação junto ao
governo brasileiro e instituições parceiras para consolidar uma Política
Externa Brasileira democrática e participativa.

Vagner Freitas de Moraes - Presidente da Central Única dos
Trabalhadores - CUT
Roni Barbosa - Membro da Direção Executiva Nacional da CUT
Tina Hennecken – Vice-Diretora da Fundação Friedrich-Ebert – FES

Lastreados pelas resoluções aprovadas no 12º CONCUT, na CSI e na
CSA que priorizam os temas do desenvolvimento sustentável, trabalho
decente, participação política e democracia participativa, autorreforma
sindical e unidade sindical. Nossa estratégia busca atuar na CSA e na
CSI mais sistematicamente, potencializando relações da CUT com
centrais prioritárias nas Américas e em outros continentes.
Constituir o IC-CUT (Instituto de Cooperação da CUT) teve esse
objetivo: ampliar e avançar as ações da CUT com a concepção de que
a classe trabalhadora é internacional e sua luta deve ter como horizonte
a construção de uma sociedade socialista, justa e igualitária; com
igualdade de oportunidades e de direitos entre homens e mulheres; a
defesa da democracia, da liberdade e autonomia sindical e o
fortalecimento dos sindicatos como agentes de desenvolvimento e
mudança social.
O aprofundamento dessas temáticas em conjunto com diversas
instituições parceiras e personalidades do mundo acadêmico visando
consolidar uma concepção e estratégia de política internacional e
cooperação em conformidade com a realidade e exigências do tempo
que vivemos, cria também a necessidade de que haja um espaço de
aprofundamento junto à direção nacional e ao conjunto do sindicalismo
cutista. Nessa perspectiva, será organizado um Seminário sobre
Cooperação Sindical Internacional através da 12ª Conferência
Internacional de Pesquisa e Ação Sindical, promovida pelo Instituto
Observatório Social e pela CUT com a parceria da Fundação
Friedrich-Ebert.
O debate se dará em torno da importância da cooperação
internacional no mundo contemporâneo, do papel das Federações
Sindicais Internacionais - FSIs e dos Ramos de Atividade para o
desenvolvimento da cooperação e as perspectivas da cooperação da
CUT num ambiente internacional em que o Brasil se projeta como um
dos principais atores na comunidade internacional.

Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães – Professor do Instituto Rio
Branco.
Embaixador Guilherme de Aguiar Patriota – Assessor Especial da
Presidência da República
Fátima Mello – Membro da Coordenação da Rede Brasileira pela
Integração dos Povos - Rebrip
Giorgio Romano Schutte – Coordenador do Curso de Relações
Internacionais da Universidade Federal do ABC
Representante da Agência Brasileira de Cooperação - ABC
Moderador: João Felício – Secretário de Relações Internacionais
da CUT

Objetivos:
Refletir sobre a atuação internacional do Brasil no cenário atual e os
seus desdobramentos na perspectiva do trabalho e do
desenvolvimento sustentável e inclusivo.
Identificar desafios e oportunidades para a política de cooperação da
CUT para o próximo período a partir de diversas iniciativas, em
especial, a criação do Instituto de Cooperação.
Identificar as possibilidades de atuação do movimento sindical e dos
movimentos sociais em geral para construção de uma política externa
brasileira democrática e participativa.

9h30
PAINEL 1: A importância da cooperação internacional no
mundo contemporâneo

12h30

Almoço

14h
PAINEL 2: A importância da cooperação no fortalecimento
da ação sindical
Adriana Rosenzvaig - Secretaria Regional da UNI Global Union
Vivian Makia – Assistente da ISP Américas
Elias Soares (Pintado) - Representante da Industriall
Juçara Dutra Vieira -Vice-Presidenta da Internacional de Educação (IE)
Nilton Freitas - Internacional da Construção e Madeira (ICM)
Siderlei Silva de Oliveira – Representante da UITA
Moderadora: Rosane Silva – Secretária da Mulher Trabalhadora
16h

Intervalo

16h30
PAINEL 3: A CUT e os processos de cooperação: desafios
e perspectivas
João Felício: Secretário de Relações Internacionais da CUT
Artur Henrique da Silva Santos: Secretário-Adjunto de Relações
Internacionais da CUT
Rafael Freire - Secretário de Política Econômica e Desenvolvimento
Sustentável da CSA
Moderadora: Tina Hennecken: Vice-Diretora da Fundação
Friedrich-Ebert - FES

25 de fevereiro de 2013
Hotel Comfort
Rua Araújo, 141 – Centro
São Paulo – SP

