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SISTEMATIZAÇÃO: PERCURSO HISTÓRICO DAS EXPERIENCIAS INTERNACIONAIS. 

 
CENÁRIO INICIAL (conjuntura 
política do início do recorte 
temporal): 
 

 
ORGANIZAÇÃO 
SINDICAL NAQUELE 
MOMENTO: 
 

 
POLÍTICAS DE ATAQUE AO 
SERVIÇO PÚBLICO E À 
ORGANIZAÇÃO SINDICAL 
AO LONGO DO PERCURSO: 

 

 
AÇÕES SINDICAIS DE 
ENFRENTAMENTO: 
 

 
RESULTADO DAS 
AÇÕES DE 
ENFRENTAMENTO: 
 

CANADÁ:  

O país enfrentou 9 anos de ataques 
neoliberais de 2006 à 2015 (Stephen 
Harper), com consolidação do 
conservadorismo, corte de impostos 
para os ricos, corte de benefícios, 
acordo de livre comércio com a EU, 
privatização e Militarismo. 

A “GREVE DA FORD”, que durou 99 
dias, realizada em 1945 foi um marco 
para o movimento sindical. Teve a 
participação de aproximadamente 
11.000 funcionários da fábrica da 
FORD MOTOR COMPANY em 
Windsor, e em torno de 8.000 
trabalhadores de automóveis de 
outras fábricas também se envolveram 
no movimento de protesto.  

Não existia democracia no país nessa 
época, a greve de Windsor foi uma 
das mais importantes disputas 
trabalhistas no Canadá pós-guerra, 
acabou resultando na fórmula de 
Rand.  

As soluções propostas pela fórmula 
Rand forneceram diretrizes usadas em 

O setor público tem 
mais de 70% dos 
trabalhadores 
sindicalizados; 

Sindicatos grandes 
com numero grande de 
filiados; sindicato 
representa de “parede 
a parede”, 
representando todos os 
trabalhadores da 
“cadeia”. 

Relato sobre a greve 
da Ford e, 1945, cuja 
sentença serve como 
modelo de organização 
sindical ate os dias de 
hoje; Em 1982 foi 
redigida a carta dos 
direitos dos 
canadenses(a 
Constituição) que 
tratou da liberdade 
sindical. 

 

Durante o governo de 
“Stephen Harper”, houve 
ataques estratégicos e 
agressões punitivas aos 
sindicatos, dentre elas: 
politizou e restringiu o 
processo de negociação, 
limitou o orçamento nacional, 
dificultou o processo de 
sindicalização, restringiu o 
direito a greve (antes de 
convocar uma greve, seja no 
setor público ou no setor 
privado, os trabalhadores tem 
por obrigatoriedade tentar 
fazer um acordo com o 
Governo).  

Exigência de publicação dos 
relatórios financeiros dos 
sindicatos 

 

Maior envolvimento nos 
processos eleições gerais; 

Voto útil; 

Movimentos de rua, 
chamando todas as 
categorias, envolvimento dos 
jovens; 

A busca de unidade dos 
sindicatos ampliaram o 
enfrentamento e ajudaram no 
avanço. 

 

Mediante as 
adversidades 
enfrentadas, os 
sindicatos começaram 
a unir forças para tecer 
estratégias de luta, se 
envolveram cada vez 
mais nos processos 
eleitorais do país, como 
forma de enfrentamento 
as ataques do governo, 
e mobilizaram as bases 
para realização de 
manifestações públicas.  

 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/strikes-and-lockouts/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/strikes-and-lockouts/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/rand-formula/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/rand-formula/
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muitos acordos coletivos no Canadá, 
ao mesmo tempo em que deram 
forma às leis trabalhistas canadenses. 

O serviço e servidor público 
atualmente é extensivo e respeitado; 
representa 19% dos trabalhadores; 
61% de mulheres. 074% no setor 
federal; 

Conjuntura política (atual) – O 
presidente é progressista e tem 
postura mais democráticas. 

 

ESTADOS UNIDOS 

A exposição centrou mais na Decisão 
Janus, nos ataques ao serviço público 
e ao movimento sindical e, nas 
estratégias de enfrentamento. 

 

 

Existem 
sindicatos grandes 
como o SEIU:  
Sindicato Internacional 
dos Trabalhadores em 
Serviços (Estados 
Unidos, Porto Rico e 
Canadá) 2 milhões de 
filiados, mas também 
existem sindicatos 
menores. Para o 
sindicato existir 
formalmente ele 
precisa de um 
determinado número 
de filiados. 

A contribuição 
sindical era legal 
(semelhante a nossa 
taxa assistencial), 
contudo obrigatória/ 

Decisão Janus – 
Trabalhador recrutado pelo 
movimento anti-sindical. 
Contra contribuição sindical; 

A Suprema Corte Americana 
decide que a cobrança era 
ilegal. Decisão Janus;  

A ação articulada inclusive 
com o judiciário, no governo 
Trump visava enfraquecer a 
organização sindical; 

O objetivo do governo era 
convencer os trabalhadores de 
que os sindicatos não são 
necessários, e a sociedade 
civil de que os sindicatos são  
instituições  antiquada de que 
não se precisa mais no século 
21. 

AÇÕES DO SEIU: 
Criou um plano estrutural com 
uma rede assessores em 
âmbito nacional, de apoio aos 
pequenos sindicatos com um 
plano para convencer os 
trabalhadores a continuarem a 
contribuir com o sindicato. 
Identificar e mapear todos os 
trabalhadores; Compartilhar 
experiências entre as seções 
sindicais locais; 

Criou materiais de 
comunicação; criou base de 
dados sobre cada trabalhador 
e nos sindicatos; fomentar o 
surgimento de novos líderes 
de base; convencer que o 
sindicato não é força externa 
mas, dentro do local de 
trabalho; atacar os novos 

RESULTADOS: 

Conseguiu-se manter 
900 mil trabalhadores 
filiados e contribuindo 
financeiramente. 

Ficaram mais fortes 

As seções locais são 
mais fortes; 

Ampliação dos 
delegados de base; 

Hoje os sindicatos 
estão mais preparados 
e conseguem lidar 
melhor como os 
ataques do governo 
Trump 
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compulsória. 

 

 trabalhadores por conta da 
rotatividade de 25% ao ano; 

Criou um plano de Formação 
dos dirigentes sindicais, para 
os delegados e diretorias 
regionais. 

 

PERU  

Em 17 de maio de 1929, a CGTP foi 
fundada, por JCM (José Carlos 
Mariátegui).  
 
1968 – grupo de militares 
nacionalistas que deram um golpe por 
conta dos conflitos de preços do 
petróleo, liderado por Juan Velasco 
Alvarado; 

Em 14 de junho reconstroem a CGTP; 

Surgiu o movimento trabalhista no 
proceso de radicalização, na década 
da ação de guerrilha, do tipo 
Guevarista.  

Se alcançaram os níveis mais alto de 
renda e algunas conquistas 
trabalhistas importantes (como por 
exemplo: estabilidade), foram 
alcançadas, na era Velasco;  

Comunidade industrial e muitos 
sindicatos e federações foram 
fundadas e consolidadas. A indústria 
nacional foi privilegiada e o petróleo e 

A partir de 1977 foi 
instituída uma 
Legislação anti-sindical 
que se aprofundou 
durante governos 
ditatoriais; 

Sindicalização 1990 
21%. em 2000 diminuiu 
para 2,4%; 
 
Não temos negociação 
coletiva do setor 
público. 

Os dirigentes sindicais 
tem que estar 
trabalhando para 
serem dirigentes; 

 

Quando os sindicatos 
fizeram lutas isoladas não 
tiveram êxitos. Contudo, nas 
vezes que buscaram unidade 
com as igrejas, organizações 
de bairros e movimentos 
sociais, as conquistas 
ocorriam. 

O movimento sindical 
ficou no fogo serrado entre o 
Sendero Luminoso e o 
exercito que matavam 
empresários e trabalhadores e 
contribuiu para destruir o 
tecido social. 

Lei Pulpin – escravidão 
laboral. 

1990 Fujimori acabou a 
estabilidade de emprego. 
 
Mais de 70% dos 
trabalhadores informais 
impedem de convocar greves 
nacionais; 
 
Baixa taxa de sindicalização 

Em 2001, houve o retorno a 
democracia e, em 2002 houve 
manifestações contra 
privatizações dos setores de 
agua e energia. Em 2011, os 
conflitos no segundo governo 
de Alan Garcia aumentaram 
sobretudo na área ambiental; 

Teve lutas com barricadas e 
mortes mas, conseguiu-se 
paralisar as privatizações. 

Fevereiro de 2012, marcha 
pela agua. Lagoa de Conga 
Cajamarca. 

 

150 trabalhadores 
conseguiram mobilizar 
18 mil pessoas para 
barrar a privatização da 
empresa de aguas;   

Todas as lutas que 
tiveram sucesso no 
país desde a greve 
nacional do ano 1977, 
até o momento, foram 
coordenadas entre 
organizações sociais, 
camponeses, figuras 
democráticas e partidos 
políticos; Assembleia 
dos povos; Encontro da 
esquerda. 

Os dirigentes sindicais 
perceberam que a 
unidade com os outros 
setores organizados da 
sociedade fortaleceria 
os sindicatos, assim, 
contribuíram para: 

Reunião das 
esquerdas; 



4 
 

as industrias foram nacionalizados;  

Em 1977 o corre um contragolpe de 
direita que reduziram direitos e 
demitiram 5 mil trabalhadores e 
dirigentes sindicais; 

Em 1985 o governo reformista da AG 
gera expectativas, mas os salários dos 
trabalhadores são pulverizados; surge 
a hiperinflação; 

1990 - surge Fujimori, que privatizou 
as empresas públicas e despediram 
mais de 300 mil trabalhadores, acabou 
a estabilidade de emprego;  

Nova constituição 1993, onde proibia 
empresas públicas que competissem 
com o setor privado; 

2016 – lei de competitividade e 
produção com medidas 
antitrabalhadores. 

entre os empregados; 
Pequena participação 
feminina; 
Pouca representação nos 
órgãos de governo 

Governos regionais 
aliados; 

Reestatização de 
empresas de agua; 

Frentes nacionais 
contra as privatizações; 

Derrota da estrutura 
mafiosa no judiciário. 

 

 

URUGUAI 

1973 – golpe de estado com 
intensificação das ações de direita. 

1976 – decidiram cassar todos os 
sindicatos e prisões de dirigentes. 

01 de maio de 1983 – primeira 
manifestação pós período mais duro 
da ditadura, marcou a renovação do 
movimento sindical. 

 

O PLENARIO 
INTERSINDICAL DE 
TRABALHADORES – 
PIT - Retoma a 
reorganização sindical 
iniciada pela CNT em 
1960. 

1968 – começa a se 
aprofundar as lutas 
populares. 

os movimentos 
sindicais agiam 
ativamente nesse 

Os sindicatos foram 
fechados e os dirigentes 
exilados ou mortos. 

O confronto entre a 
ditadura e o mov. Sindical se 
deu de formas diversas, já que 
muitos sindicalistas 
desapareceram ou foram 
assassinados. (realizávamos 
atos de 3 min nas praças 
movimentadas – experiências 
dos bancários com os 
encontros na colônia de férias 
nos horários diversos dos 

Apostamos na 
viabilização da FRENTE 
AMPLA – Organização supra 
partidária progressista mas 
que usavam as mesmas 
formas de organização 
seculares. Porém mesmo 
tendo como referências ex-
militares o tempo nos mostrou 
que a construção da 
resistência passava pela 
unidade. E a partir das 
eleições de 1985, a nova 
organização teve maior 

Unificação do PIT-CNT;  

Confirmação de que a 
união e reafirmação de 
que o movimento 
sindical unificado no 
Uruguai como 
instrumento de lutas 
gerais; 

Ampliação da 
sindicalização; 

Hoje tem 400 mil 
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período (de 1973 a 
1976), o que acarretou 
conflitos políticos por 
parte dos governantes 
e militares. Nesse 
período vários 
militantes foram 
exilados do país, 
inclusive para o Brasil. 

 

militares e organizavam 
campanhas de solidariedade 
com os presos e com suas 
famílias); 

Contrapondo aos movimentos 
sociais, fundaram as 
associações “pelegas” 
promovidas pelo governo do 
Uruguai.  

 

participação da esquerda e, 
em 1994 construímos um 
bancada maior se 
consolidando como a maior 
representação popular do 
Uruguai, mesmo tendo 
perdido a eleição para a 
coalização entre os dois 
partidos de direita seculares 
que se odiavam. Elegemos 
Tabaré Vasquez na eleição 
seguinte e depois com Mujica. 
Hoje temos 15 anos de 
governo. E, precisamos 
entender que somos governo 
o que é muito diferente de 
sermos de oposição. 

 

filiados. 

 

BRASIL 
 

● PRÉ-HISTÓRIA 
➔ Gov. da Ditadura – 1984: 

Último grande concurso 
público nacional. 

➔ G
eração que assume o 
protagonismo da luta sindical 

➔  
● GOV. COLLOR 
➔ Projeto Neoliberal – Extinção 

de Órgãos 
➔ Caçador de Marajás 
➔ Servidores em disponibilidade  

 

● GOVERNO FHC 
➔ Desmonte do Estado 

Até a Constituição de 
1988 era proibida a 
organização sindical no 
serviço público; 
 
Os servidores se 
organizavam em 
associações 
recreativas. 
 
Contudo, o SINDSEP-
DF é fundado em 1987 
ao arrepio da Lei. 
 
FASUBRA e FENASPS 
já haviam começado a 
luta nesta época. 
As Sindicatos de base 
começam a surgir a 

AMEAÇAS 

● Sem concursos, salvo 
para as Carreiras 
Típicas de Estado 

● Envelhecimento da 
Base 
• Aposentadorias 
• Falecimento → 
Crescimento do 
número de 
pensionistas 

● Envelhecimento das 
Lideranças 
● Desfiliação crescente 
● Relação com 
sociedade 
● MP 873/2019 
● Degradação dos 

● Fortalecimento 
da unidade de ação 
● Priorização da 
FORMAÇÃO 
● Reestruturação 
da Comunicação 
Sindical 
● Fortalecimento 
da Organização de 
Base 
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➔ Retirada de Direitos 
➔ Arrocho Salarial 

 

● GOVERNO LULA/ DILMA 
➔ Processo de negociação 

✔ Mesas Nacional 
Setoriais 
✔ Envio da Convenção 
151 da OIT para o congresso 
✔ Recuperação Salarial 
✔ Contratação de novos 
trabalhadores – concursos 

 

partir de 1988/1989 e a 
CONDSEF é criada em 
1990. 
 
Antes foi criada a 
INTERSINDICAL que 
era uma tentativa de 
unificar os diversos 
setores do serviço 
público, mas tal 
tentativa na se 
consolidou. 
 
Em 1990 havia 80 

carreiras e hoje temos 

309 carreiras. 

Atualmente no serviço 

público federal temos 

40% mulheres e 70% 

homens, com 70 

carreiras representadas 

na base. A 

confederação possui 

até o momento 36 

entidades filiadas. 

 

Serviços Públicos 
● Arrocho Salarial 
● Demissões – Quebra 
da Estabilidade 
● Reformas:  

• Previdência 
• Trabalhista 
• Administrativa  

 

 


