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Resolução 1: Organização dos trabalhadores e trabalhadoras informais do 

transporte 
 

O 44º Congresso da ITF, realizado em Cingapura entre 14 e 20 de outubro de 2018: 

 

1. Reconhece a necessidade de empregos decentes para que homens e mulheres trabalhadores e suas 

famílias possam viver com dignidade. 

 

2. Está ciente de que empregadores inescrupulosos contratam mão de obra casual, celebrando novos 

contratos de trabalho ou substituindo empregados permanentes, e essa informalidade está 

aumentando regularmente. 

 

3. Observa a declaração do 43º Congresso que organizar os trabalhadores em transportes informais é um 

“grande desafio” e propõe “implementar um programa específico para treinar os sindicatos em 

metodologias de organização de trabalhadores em operações de transporte informal”. 

 

4. Observa as realizações muito positivas do Projeto de Organização de Transportes Informais da ITF e o 

sucesso do modelo de organização “sindicato mentor” e parabeniza os cinco sindicatos mentores que 

lideraram o projeto: ATGWU (Uganda), NCTU (Filipinas), NETWON & ITWAN (Nepal), SNTT (Colômbia) 

e SYNATRA (Niger). 

 

5. Observa o sucesso dos afiliados que, durante o projeto, aumentaram a base de membros 

trabalhadores em transportes informais, incluindo: 

 Mais de 100.000 trabalhadores em transportes informais recém-organizados em sindicatos afiliados 

da ITF, em todos os sindicatos que participam das atividades do projeto. 

 A inauguração de três novos sindicatos representando trabalhadores em transportes informais. 

 A eleição de líderes mulheres para representar as mulheres trabalhadoras em transportes em 

comitês sindicais nacionais de transporte em seis países. 

 Mais de 300% de aumento de afiliação sindical de mulheres que trabalham na economia de 

transporte informal em seis países. 

 Sindicatos em seis países adotaram novas constituições e/ou procedimentos que incluem os 

trabalhadores informais. 

 15 sindicatos em nove países adotaram novas estratégias de organização especificamente dirigidas 

aos trabalhadores informais. 

 Novos acordos de negociação coletiva em seis países acolheram os trabalhadores em transportes 

informais. 

 Grandes vitórias contra o assédio da polícia a trabalhadores em transportes informais. 

 

6. Apoio às reivindicações da Carta dos Trabalhadores em Transportes Informais, conforme adotadas 

pelos 16 sindicatos afiliados da ITF que participam da oficina de avaliação de projeto realizada em 28 

de julho de 2016 em Kampala, Uganda. 

 

7. Observa a importância da organização dos trabalhadores e trabalhadoras em transportes informais 

para o sucesso da campanha Nosso Transporte Público, principalmente na introdução de sistemas de 

BRT na África. 
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8. Observa o impacto da automação e digitalização no crescimento do trabalho informal e precário no 

setor de transporte, e as oportunidades de aprendizado com as estratégias de organização dos 

trabalhadores informais e a capacidade de organizar trabalhadores na economia de transporte de 

“plataforma” que precisam da proteção dos sindicatos. Este apoio é no interesse maior da 

sobrevivência e solidariedade sindical. 

 

9. Observa a importância essencial da sustentabilidade e autossuficiência dos sindicatos por meio da 

cobrança e administração regular, eficiente e responsável de contribuições sindicais. 

 

10. Clama à ITF que: 

 Desenvolva um programa de apoio de longo prazo para organização sindical entre trabalhadores 

em transportes informais e outros trabalhadores não organizados, aproveitando a experiência dos 

sindicatos mentores e ampliando as atividades para incluir outros países e regiões. 

 Ajude os afiliados a compartilhar experiências e a organizar os que não estão organizados. 

 Estenda o componente “Visibilidade das Mulheres” do programa de organização dos trabalhadores 

informais para fortalecer as oportunidades das mulheres trabalhadoras informais para empregos 

mais qualificados e seguros em transporte, representação e liderança e iniciativas para abordar 

violência e assédio contra mulheres no local de trabalho do transporte informal. 

 Fortaleça a cooperação entre e dentro dos sindicatos representando trabalhadores da economia 

informal e formal, especialmente aqueles se organizando no contexto da digitalização e 

automação. 

 Reconheça que o transporte urbano e rodoviário tem sido o foco da organização informal até 

agora, e ampliar o apoio para incluir trabalhadores informais de outros setores do transporte e suas 

cadeias de suprimentos, principalmente nos portos, ferrovias, logística, pesca e turismo. 

 Apoie a inovação na cobrança, garantia e administração de contribuições dos afiliados para 

fortalecer a sustentabilidade dos sindicatos com afiliação em massa entre os trabalhadores 

informais, incluindo o uso de aplicativos móveis de bancos e software de administração de 

afiliações e treinamento (o “Projeto Sindicatos Sustentáveis”). 

 Fortaleça a capacidade sindical para negociar a transição da economia informal para a formal 

conforme adotado na Recomendação 204 da OIT 

 Garanta que os representantes dos trabalhadores em transportes informais sejam totalmente 

incluídos no desenvolvimento de políticas da ITF e representação em nível regional e global com as 

principais instituições interessadas, incluindo o Banco Mundial, OIT, PNUD etc. 
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Resolução 2: Cadeias de Suprimentos de Entrega Global e Comércio Eletrônico 
 

O 44º Congresso da ITF, realizado em Cingapura entre 14 e 20 de outubro de 2018: 

 

1. A Rede de Entrega Global da ITF-UNI tem facilitado a solidariedade e a troca de informações entre 

sindicatos representando trabalhadores nas maiores empresas de entrega global; DHL, FEDEX, 

GeoPost, Toll/Japan Post e UPS desde 1997. A Rede desenvolve iniciativas para intensificar a força 

sindical e a solidariedade entre os trabalhadores dessas empresas. A Rede é uma resposta inovadora 

da ITF às principais mudanças no transporte de carga global, entrega de encomendas e indústrias de 

logística. A ITF faz parceria com UNI, já que os sindicatos postais e seus empregados são participantes 

importantes da indústria. A cooperação sindical global com foco nessas empresas promove estratégias 

sindicais conjuntas. Essas empresas estão criando sistemas de transporte de carga integrados que 

fundem transporte rodoviário, aéreo, ferroviário, navegação e gestão de cadeia de suprimentos.  

 

2. O crescimento previsto do comércio eletrônico é de €315 bilhões até 2020, crescendo atualmente 

mais de 15% ao ano. O comércio eletrônico global é dominado por um pequeno grupo de gigantes, 

incluindo a Amazon, JD.com e Alibaba. Elas controlam imensas quantidades de dados pessoais, o que 

dificulta a concorrência das empresas menores de comércio eletrônico e aumenta sua vantagem 

competitiva sobre as lojas tradicionais. O preço e rapidez na entrega são os fatores mais importantes 

para os compradores online.  Assim, as gigantes do comércio eletrônico estão desenvolvendo opções 

de logística terceirizadas, incluindo contratos com a DHL, Fedex, Toll, UPS e serviços postais e cada vez 

mais suas próprias redes de logística. Além de varejistas, elas se tornaram empresas de logística. 

 

3. A rápida expansão do comércio eletrônico provavelmente levará a mais empregos em armazéns e na 

última milha de entrega. Mas, muitos desses empregos têm situação precária, incluindo contratações 

temporárias por agências e autônomos fictícios. O uso de aplicativos de smartphone para trabalho 

direto está também aumentando a precariedade do trabalho de entrega.  

 

4. Desde 2013, a Amazon tem investido bilhões de dólares para criar sua própria rede de frete e entrega 

de encomendas. Nos Estados Unidos, arrendou pelo menos 40 aviões de carga, comprou mais de 

4.000 caminhões com a marca Amazon e usa serviços de última milha de entrega, incluindo a 

contratação direta de pequenas transportadoras que dependem de terceirizados independentes e 

criou um sistema de entrega de aplicativo chamado Amazon Flex que também depende de autônomos 

fictícios. Além disso, a Amazon continua a aumentar seu grande número de centros de fulfilment 

(realização), sortimento e distribuição.  Em 2017, a Amazon anunciou um investimento de US$1,5 

bilhão em um aeroporto de Kentucky para ser o novo centro de carga de sua frota de aeronaves, que 

pretende apoiar 100 aeronaves Prime e 2.700 empregados. 

 

5. A Rede Global de Entrega da ITF-UNI é um fórum exclusivo para foco multimodal sobre os principais 

protagonistas globais da indústria logística e é uma resposta essencial da ITF às rápidas mudanças na 

indústria do transporte global. A Rede inspirou novas maneiras de organização, negociação, 

campanhas, network, pesquisa e troca de informações, educação e diálogo com esses empregadores.  
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6. Este 44º Congresso resolve que a ITF irá: 

 Apoiar a implementação das estratégias da Rede de Entrega Global no tocante a organização, 

comunicações, pesquisa e campanhas estratégicas, facilitando a coordenação entre os sindicatos 

na Rede no ambiente logístico em evolução; 

 Em coordenação com o UNI, a ITF convocará reuniões anuais da Rede de Entrega Global para 

promover solidariedade, estratégias e troca de informações entre os sindicatos que organizam 

trabalhadores e trabalhadores relacionados às cadeia de suprimentos da Amazon, DHL, Fedex, 

GeoPost, Toll/Japan Post e UPS; 

 Desenvolver programas de educação que ajudem os afiliados do Hemisfério Sul a implementar as 

estratégias da Rede; 

 Incentivar a cooperação contínua entre as seções da ITF para apoiar a Rede de Entrega Global;  

 Manter a coordenação ITF – UNI para esta Rede e envolvimento de outras GUFs quando adequado; 

 Monitorar mudanças em evolução de TI, armazéns, varejo, cadeia de suprimentos e logística e seu 

impacto sobre os trabalhadores e empregadores, e ajustar o âmbito da rede conforme a indústria 

evolui. 
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Resolução 3: Intensificar a luta mundial por tarifas seguras e a responsabilidade do 

cliente 
 

O 44º Congresso da ITF, realizado em Cingapura entre 14 e 20 de outubro de 2018: 

 

1. Em todo o mundo, condutores de veículos comerciais são forçados a dirigir cansados por longas horas, 

conduzindo em alta velocidade, sobrecarregados, entre outras práticas perigosas de direção, devido à 

baixa remuneração e outras medidas dos “empregadores econômicos” para cortar custos – clientes, 

governos e grandes empresas transportadoras no topo das cadeias de suprimentos. Embora essa 

situação coloque em risco grave os condutores de veículos comerciais e a todos nas estradas, os 

empregadores econômicos se eximem da responsabilidade devido à complexidade dos sistemas de 

subcontratação e à falta de regulamentação da responsabilidade ao longo da cadeia de suprimentos.  

 

2. Em resposta, ao longo das duas últimas décadas com a colaboração de acadêmicos, advogados, 

políticos e sindicatos, foi criado um modelo que força os clientes e as empresas de transporte em toda 

a cadeia de suprimentos a pagar tarifas justas e garantir condições decentes, de forma que os 

caminhoneiros não precisem dirigir perigosamente, reduzindo muito os acidentes. Esse modelo, 

conhecido como tarifas seguras, foi reconhecido pela OIT e apoiado por representantes da indústria, 

empregados, governos e sindicatos, como melhor prática para melhorar a segurança nas estradas e 

garantir trabalho decente nas cadeias de suprimentos globais. 

 

3. Além disso, o modelo de tarifas seguras foi parcialmente introduzido na lei de países como a Austrália, 

Coreia do Sul e Canadá e integrado a acordos celebrados com clientes em nível nacional e mundial. 

Mais recentemente, em 2018, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes da Austrália (TWU) e a 

ITF celebraram um acordo global com a grande empresa de transportes Toll, o TWU e o grande 

varejista nacional Coles. Assinaram um conjunto de princípios da cadeia de suprimentos que são 

aplicados na Austrália, e a Divisão de Solidariedade aos Motoristas de Carga do Sindicato Coreano dos 

Trabalhadores do Transporte Público e do Serviço Público (KPTU-TruckSol) conseguiu que o 

Parlamento da Coreia do Sul promulgasse um sistema de tarifas seguras limitado. Na Europa, a ITF, ETF 

e seus afiliados intensificaram a organização e as campanhas pela responsabilização dos principais 

varejistas na cadeia de suprimentos e pelo trabalho local com condições locais para os motoristas 

transfronteiriços. Nos Estados Unidos, os Teamsters tiveram vitórias históricas no Porto de LA e 

continuam a lutar pelos direitos dos motoristas. Na Argentina, os sindicatos lideraram a luta para que 

os governos promovam justiça social na nossa indústria. 

 

4. Esses avanços formam a base para fortalecer a luta para conseguir tarifas seguras ilimitadas na 

legislação nacional e estabelecer o modelo como padrão internacional. Com base nisso, o TWU e a 

KPTU-TruckSol planejaram intensificar as greves e protestos na Austrália e na Coreia do Sul nos 

próximos dois a três anos.   

 

5. Reconhecendo a oportunidade oferecida pela vitória recente e pelas lutas nacionais planejadas, a ITF e 

seus filiados comprometem-se a conduzir uma campanha global de tarifas seguras durante o próximo 

Congresso incluindo as seguintes ações:  

 

 Organizar um Simpósio de Tarifas Seguras na Região Ásia-Pacífico durante o período do futuro 

Congresso. 
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 Apoiar as lutas para legislação ilimitada de tarifas seguras e responsabilizar os clientes na Austrália, 

Coreia do Sul e outros países através de ações de solidariedade nas embaixadas e delegações de 

solidariedade em momentos de grandes greves e protestos.    

 Continuar a apoiar a organização transfronteiriça, o esforço para conseguir “trabalho local para 

condições locais” para motoristas transfronteiriços e pressão sobre os principais clientes na Europa.   

 Fazer pressão sobre as cadeias de suprimento influenciadas ou controladas por governos na 

qualidade de empregadores econômicos, incluindo através de gastos e contratos do governo. 

 Apoiar os protestos e ações em toda a Europa, América do Norte e África.  

 Influenciar o debate na OIT sobre segurança no transporte rodoviário e uma convenção sobre 

trabalho decente nas cadeias de suprimentos globais, incluindo por meio da participação de 

afiliados relevantes nas principais reuniões tripartites.   

 Continuar os esforços para estabelecer relacionamentos e trabalhar junto com os empregadores da 

indústria do transporte e outras partes interessadas que apoiam as tarifas seguras para introdução 

e implementação do sistema.  

 Alocar pessoal e recursos financeiros suficientes para realizar as atividades.  
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Resolução 4: O Papel dos Comitês Nacionais de Coordenação (CNCs) da ITF e Ponto 

de Contato Nacional (PCN) 
 

O 44º Congresso da ITF, realizado em Cingapura entre 14 e 20 de outubro de 2018: 

 

1. Observa que a Estatuto da ITF incentiva os afiliados a fundarem comitês nacionais de coordenação 

(CNCs) para discutir e coordenar as atividades da ITF (Artigo II, parágrafo 3d).  

 

2. Reconhece que o objetivo dos CNCs é reunir os sindicatos dos afiliados da ITF para coordenarem a 

contribuição coletiva para o trabalho da ITF e para se apoiarem em nível nacional. 

 

3. Reconhece o impacto positivo que os CNCs tiveram na participação dos afiliados nos programas de 

trabalho da ITF, na comunicação e interação entre os afiliados, e a intensificação de afiliados 

individuais.  

 

4. Apela aos filiados, com apoio dos gabinetes regionais da ITF, que criem ou desenvolvam CNCs para: 

 Discutir, desenvolver e implementar um plano de trabalho nacional para contribuir para a 

estratégia regional e global da ITF; 

 Contribuir para a entrega e monitorar os progressos de projetos e campanhas relevantes da ITF;  

 Monitorar a base de membros da ITF nos seus países, incluindo o pagamento de quotas de afiliação 

da ITF, e desenvolver estratégias para aumentar a base de membros, incluindo o aumento da 

afiliação declarada entre os afiliados existentes e identificar e interagir com os sindicatos não 

afiliados; 

 Mobilizar solidariedade nacional e internacional, quando necessário; 

 Compartilhar melhores práticas entre os sindicatos nacionais; 

 Encorajar e ajudar os afiliados a criarem estruturas e atividades para engajar as mulheres e os 

jovens; 

 Desenvolver posições conjuntas, sempre que possível, em relação a assuntos nacionais, tais como 

questões políticas ou industriais em nível nacional; 

 Desenvolver coordenação e estratégias setoriais nacionais, sempre que possível, para contribuir 

para o trabalho da ITF em MNC, centros e corredores, e sistemas integrados de transportes 

públicos em cidades; 

 Apresentar candidaturas para cargos eleitos da ITF; 

 Facilitar a comunicação entre afiliados nacionais e manter o secretariado da ITF informado sobre as 

atividades do CNC e quaisquer desenvolvimentos nacionais importantes. 

 

5. Apela a cada CNC, com apoio do gabinete regional da ITF, para: 

 Reunir-se pelo menos uma vez por ano, mas poderá reunir-se com mais frequência, se necessário; 

 Eleger um presidente e um secretário, um dos quais deverá servir como ponto de contato nacional 

(PCN) para cada país; 

 Garantir que os PCNs comuniquem, troquem informações, identifiquem desafios partilhados, 

partilhem experiências e coordenem programas de trabalho com os PCNs de outros CNCs; 

 Garantir que as informações recolhidas pelos PCNs sejam divulgadas em nível nacional para 

sindicatos participantes do CNC e a outros afiliados no país; 
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 Garantir que as mulheres trabalhadoras e os jovens trabalhadores em transportes sejam 

representados no CNC; 

 Convidar todos os sindicatos afiliados da ITF para entrar no CNC e participar das reuniões do CNC; 

 Quando pertinente, convidar sindicatos não afiliados para participar de reuniões do CNC; 

 Comunicar-se com os afiliados e com o secretariado regional da ITF sobre a pauta das próximas 

reuniões; 

 Manter um registro de todos as reuniões dos CNCs (incluindo dos principais pontos de discussão, 

decisões tomadas e pontos de ação acordados) para distribuição para manter os afiliados nacionais 

e o secretariado da ITF informados; 

 Encorajar todos os afiliados nacionais a garantir que o secretariado da ITF tenha as informações 

mais atualizadas sobre o sindicato (número de afiliados, principais titulares de cargos, contatos 

etc.). 

 

6. Apela aos secretariados regionais da ITF para: 

 Sempre que possível, prestar apoio operacional e logístico aos CNCs, quando solicitado;  

 Nomear um membro do secretariado regional para servir de elo de ligação com cada CNC e o seu 

PCN; 

 Assistir o presidente e secretário de cada CNC na coordenação de encontros do CNC; 

 Fornecer a cada CNC relatórios de progressos sobre a implementação do programa de trabalho 

regional da ITF; 

 Participar em encontros do CNC sempre que possível e pelo menos uma vez por ano; 

 Combinar o trabalho do CNC com os programas de trabalho regionais e globais da ITF, e garantir 

que as informações sejam partilhadas;  

 Encorajar a colaboração com Federações Sindicais Globais (GUFs), se for o caso. 
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Resolução 5: Promover políticas sindicais para lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transexuais, queers e intersexuais (LGBTQI) em outras federações sindicais globais 
 

O 44º Congresso da ITF, realizado em Cingapura entre 14 e 20 de outubro de 2018: 

 

1. Reconhece que: 

 A ITF, juntamente com PSI e Education International, tem promovido ativamente os direitos LGBTQI 

e estabelecido uma tradição de incentivar os afiliados a lutar contra discriminação com base em 

orientação sexual ou identidade de gênero, e convidar os membros para atuarem nessa questão; 

 Recentemente, a Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Pessoas Trans e 

Intersexuais (ILGA) publicou seu relatório anual mostrando que em 2016, 75 países do mundo 

criminalizavam relacionamentos homossexuais e 13 deles puniam até com a pena de morte; 

 Embora nenhum número exato tenha sido publicado, muitos países têm legislação insuficiente ou 

inadequada para reconhecer a situação de pessoas transgênero ou intersexuais; 

 Mesmo em países que introduziram legislação antidiscriminação e políticas de proteção às pessoas 

LGBTQI, ocorrem regularmente casos de exclusão social, assédio e bullying, demissões injustas e 

outros incidentes de LGBTQIfobia; 

 O princípio ainda apoia que os sindicatos tenham um papel na proteção das pessoas no mercado de 

trabalho ou no local de trabalho contra discriminação com base em qualquer coisa; 

 

2. Resolve: 

 Continuar a colaborar com PSI e Education International para incentivar as outras Federações 

Sindicais Globais (GUFs) a incluir a luta contra a discriminação LGBTQI em suas políticas; 

 Propor e facilitar a criação de um grupo de trabalho internacional conjunto, com todas as GUFs, 

consistindo em membros ativos dos sindicatos trabalhando em defesa de direitos LGBTQI, para 

gerar ideias para ações e atividades e apoiar o pessoal da GUF, observando que as experiências do 

Fórum ITF/EI/PSI LGBT podem ser usadas para contribuir para este trabalho. 
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Resolução 6: Apoio em favor da paz na Península Coreana e na Ásia Oriental e o 

papel dos trabalhadores e trabalhadoras em transportes  
 

O 44º Congresso da ITF, realizado em Cingapura entre 14 e 20 de outubro de 2018: 

 

1. Recentes desenvolvimentos na Coreia conduziram a uma nova era onde é possível imaginar paz na 

Península Coreana e na Ásia Oriental. Após 70 anos de divisão e hostilidade, encontros recentes entre 

os líderes da Coreia do Norte, Coreia do Sul e os Estados Unidos definiram um novo rumo em direção à 

desnuclearização da Península Coreana e o estabelecimento de um regime de paz na Ásia Oriental. O 

Congresso da ITF reconhece que esses desenvolvimentos não teriam sido possíveis sem os esforços 

pela paz dos trabalhadores e de pessoas comuns da Coreia e da Ásia Oriental.  

 

2. No entanto, para alcançar um regime de paz permanente, os acordos atuais conseguidos entre a 

Coreia do Sul, a Coreia do Norte e os Estados Unidos, incluindo disposições para redução de tensões 

militares e o estabelecimento de relações pacíficas, devem ser promulgados e um Tratado de Paz deve 

ser assinado para pôr fim à Guerra Coreana. A participação dos trabalhadores neste processo deve ser 

garantida.  

 

3. O acordo entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul é de fundamental importância para os 

trabalhadores em transportes estabelecerem o transporte transfronteiriço, a começar pela realização 

de uma cerimônia pioneira para conexão das ferrovias e rodovias ao longo das costas leste e oeste até 

o fim deste ano.  

 

4. Os trabalhadores em transportes, principalmente os ferroviários, podem liderar o caminho 

respondendo às oportunidades e desafios deste momento histórico ao construir uma visão coletiva 

pela paz na região com base na conclusão da rede ferroviária da Ásia Oriental através da conexão das 

ferrovias sul e norte-coreanas. A conclusão da rede ferroviária da Ásia Oriental deve ser feita de forma 

a proteger as condições dos trabalhadores e os direitos dos usuários a transporte seguro, conveniente 

e acessível.  

 

5. Com essa finalidade, a ITF e seus afiliados concordam em: 

  

 Apoiar o trabalho dos afiliados da ITF pela paz na Coreia e na Ásia Oriental.   

 Apoiar a troca de trabalhadores em transportes ferroviários e outros na Ásia Oriental e na Eurásia, 

com o objetivo de construir uma visão coletiva para a paz e igualdade apoiada pela concorrência de 

uma ferrovia continental da Ásia Oriental e Eurásia integrada, segura, acessível e boa para os 

trabalhadores.  
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Resolução 7: Sobre o apoio aos sindicatos de transporte na Palestina 
 

O 44º Congresso da ITF, realizado em Cingapura entre 14 e 20 de outubro de 2018: 

 

1. Os sindicatos de transportes da Palestina operam em um ambiente difícil no qual quase sempre há 

restrições severas e imprevisíveis ao movimento de veículos passageiros e mercadorias. 

  

 Nós observamos o apoio da ITF aos sindicatos de transporte palestinos na implementação das 

decisões do Congresso do México em 2010 e do Congresso de Sofia em 2014 com relação ao 

programa de apoio ao sindicato de transportes na Palestina, incluindo: 

 O projeto de apoio aos caminhoneiros no terminal de caminhões back-to-back em Irtah apoiado 

pelo sindicato canadense UNIFOR e pela ITF. 

 O projeto de organização começou em 2017 visando aumentar a organização sindical em todos os 

setores de transporte apoiados pelo Sindicato de Transportes Sueco/Union to Union e a ITF.  

 A contínua boa vontade da ITF e seus afiliados em fornecer ajuda humanitária para Gaza, como a 

que já foi oferecida duas vezes, coordenada pelo Escritório da ITF para o Mundo Árabe. 

 A visita de uma delegação de alto nível da ITF à Palestina liderada pelo presidente da ITF Paddy 

Crumlin e o secretário-geral da ITF Stephen Cotton junto com outros líderes de afiliados da ITF, 

onde eles ofereceram solidariedade para o sindicato dos transportes na Palestina. 

 As visitas de duas delegações da juventude da ITF à Palestina organizadas pelo Sindicato dos 

Transportes da Palestina e a amizade e solidariedade desenvolvida entre os jovens trabalhadores 

palestinos e os jovens trabalhadores na missão da ITF. 

 

2. Neste Congresso de Cingapura em 2018, nós solicitamos à ITF que desenvolva um plano abrangente de 

cinco anos de apoio ao Sindicato dos Trabalhadores em Transportes da Palestina que irá:  

 

 Buscar apoio contínuo para o projeto Irtah para motoristas usando o terminal back-to-back  

 Apoiar o sindicato dos transportes, em conjunto com o PGFTU para organizar os caminhoneiros em 

outros terminais back-to-back e outros principais terminais de parada de caminhões na Palestina. 

 Apoiar a campanha do sindicato dos transportes da Palestina para abordar o impacto negativo 

sobre os empregos dos caminhoneiros palestinos do transporte ilícito em caminhões através da 

fronteira 

 Manter o apoio ao projeto do Union to Union de expandir o sindicato dos transportes para todos os 

setores de transporte terrestre, aumentar a base de afiliados e tornar suas finanças mais 

autossustentáveis 

 Organizar uma nova missão da ITF de alto nível para a Palestina no próximo período entre 

congressos e incentivar outros afiliados da ITF a realizarem missões 

 Organizar novas Missões de Jovens Trabalhadores para Palestina 

 Explorar meios de apoio práticos para o ressurgimento do Sindicato dos Motoristas de Gaza 

 Manter um fundo de solidariedade financiado pela ITF e seus sindicatos membros para apoiar o 

sindicato dos transportes na Palestina e seus membros para ajudar com projetos adicionais onde 

necessário. 
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Resolução 8: Trabalhadores de Terminais, Centros Logísticos e Armazéns com 

Localização Fixa  
 

O 44º Congresso da ITF, realizado em Cingapura entre 14 e 20 de outubro de 2018: 
 

1. Concorda que os armazéns são da “mais alta importância para nossa abordagem estratégica das 

cadeias de suprimento” conforme declarado no Documento Temático do Congresso (CTD) de 2018 da 

ITF. Os armazéns estão na linha de frente da automação do transporte, do crescente impacto do 

comércio eletrônico e do futuro do transporte internacional.  

 

2. Apoia o compromisso contínuo da ITF e de seu Comitê Executivo de ampliar o escopo do trabalho da 

ITF nos armazéns e a fundação de um grupo diretor para desenvolver esse trabalho, primeiro acordado 

em abril de 2017.  

 

3. Reconhece a pegada transversal dos membros de armazéns afiliados à ITF. Membros empregados em 

armazéns, terminais e centros logísticos com localização fixa atualmente afiliados às seções de aviação 

civil, transporte interior e marítimos.   

 

4. Observa os achados da pesquisa de sindicatos afiliados à ITF, conduzida em fevereiro-março de 2018, 

que perguntava sobre o tamanho e o escopo de sua afiliação na indústria de armazéns. Sessenta e 

cinco afiliados responderam à pesquisa e os afiliados participantes representam pelo menos 30.000 

membros neste grupo ocupacional.  

 

5. Incentiva os afiliados que ainda não responderam à pesquisa a responderem.  

 

6. Solicita à ITF que estabeleça um comitê geral para os trabalhadores de armazéns, terminais e centros 

logísticos com localização fixa. O comitê deve:  

 Estar aberto a todos os afiliados que representam esses trabalhadores; 

 Reunir-se anualmente para acordar um plano de trabalho de doze meses; 

 Consistir em um presidente, com uma cadeira no comitê executivo e dois vice-presidentes.  

 Receber recursos dedicados, tanto financeiros como humanos; e 

 Estabelecer um “ponto de contato” para comunicações em andamento com o resto da ITF e 

afiliados representantes. 

 

7. Solicita à ITF que autorize um comitê diretor para trabalhadores de armazéns, terminais e centros 

logísticos com localização fixa responsável por manter todos os negócios em curso e implementar os 

planos de trabalho. O comitê deve ser composto por representantes de: 

 Cada uma das regiões da ITF (dois por região), indicados pelo respectivo Comitê Regional; 

 Cada uma das seções da ITF (um por seção, excluindo turismo), o Comitê das Mulheres e o Comitê 

da Juventude, indicados pelo respectivo Comitê; 

 Participantes das bases, conforme o caso; 

 Projetos prioritários com fortes elementos de armazéns com um representante cada sempre que 

possível; 

 Países fundadores e sindicatos envolvidos neste trabalho. Esta regra deve expirar após o período do 

primeiro Congresso; e 

 Organizações ou pessoas observadoras, em consulta com os presidentes.  
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Resolução 9: Protesto e Repúdio: profunda preocupação com a reforma 

trabalhista  
 

O 44º Congresso da ITF, realizado em Cingapura entre 14 e 20 de outubro de 2018: 

 

1. Observa o dramático aumento do uso de interferência legislativa por governos no mundo todo para 

restringir e/ou negar direitos sindicais e de negociação coletiva aos trabalhadores. 

 

2. Condena as reformas trabalhistas regressivas que restringem ou negam os direitos fundamentais dos 

trabalhadores. 

 

3. A Lei Federal 13.467/2017 de 13/07/2017, que retirou direitos dos trabalhadores e trabalhadoras 

brasileiros, inclusive direitos adquiridos e conquistados há muito tempo. A famigerada reforma 

trabalhista restringe ainda mais o direito dos trabalhadores de buscar e ter acesso à Justiça do 

Trabalho, ao impor custos inacessíveis para a classe trabalhadora. 

 

4. A Federação Nacional dos Trabalhadores Ferroviários (FNTF), federação sindical com sede na Avenida 

Passos, 91 - 9º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil, neste ato, representando seus sindicatos 

afiliados, declara o seguinte: 

 

5. Observado o prazo estabelecido pelo 44º Congresso da ITF de 2018, que será realizado de 14 a 20 de 

outubro de 2018 em Cingapura, a Federação Nacional dos Trabalhadores Ferroviários apresenta uma:  

Moção de protesto e repúdio.   

 

6. Justificativa: A Emenda Constitucional 45 de 08/12/2004 alterou o artigo 114 da Constituição de 1988, 

cláusula 2, que exige a anuência das empresas para ajuizar dissídio coletivo em caso de recusa da 

negociação coletiva. A Lei nº 13.429/2017 denominada lei das terceirizações admite a terceirização de 

toda e qualquer atividade da empresa, facilitando a precarização do trabalho; a Lei Federal 13.467 

/2017 – a Reforma trabalhista, alterou cerca de 100 artigos da CLT – Consolidação das Lei Trabalhista, 

afrontando a Constituição Brasileira, em especial o seu artigo 7º que trata dos direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais. 

 

7. As consequências nefastas para os trabalhadores: Foi aprovada legislação para limitar o acesso dos 

trabalhadores à justiça com a aprovação da Emenda Constitucional 45 de 08/12/04, que alterou o 

Artigo 114(2) da Constituição Brasileira, especificando que: “Recusando-se qualquer das partes à 

negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissidio 

coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as 

disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente.” 

 

8. Essa alteração dá aos empresários o total controle das negociações coletivas, podendo se recusar a 

negociar, e absurdamente, somente com a sua concordância, podem os sindicatos buscarem a justiça 

do trabalho, ajuizando seus dissídios coletivos. Jamais houve a concordância de um empregador para o 

ajuizamento de dissídio coletivo. Com a aprovação da reforma trabalhista pelo Congresso Nacional, 

sequer as disposições mínimas prevalecem nas negociações, visto que ficou vedada a ultratividade das 

cláusulas preexistentes, bem como a possibilidade da negociação direta entre patrões e empregados 

de determinadas condições de trabalho, inclusive jornada de trabalho. 
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9. A Lei nº 13.429/2017 permite uma terceirização ilimitada, irrestrita, sem qualquer regulamentação, e 

em todas as atividades da empresa (atividades fim e meio). Esta lei prevê que a empresa contratante 

terá responsabilidade subsidiária ao invés de responsabilidade solidária. Em outras palavras, o 

trabalhador somente poderá litigar contra a Empresa Contratante após o esgotamento da cobrança da 

empresa terceirizada, o que demandará anos de processo, assim como imposição de custos para o 

trabalhador acessar a Justiça. 

 

10. A Lei 13.467/2017 - Reforma trabalhista alterou a CLT - Consolidação das Leis Trabalhistas, afrontando 

a Constituição Brasileira, em especial o artigo 7º que trata dos direitos dos trabalhadores urbanos e 

rurais, trazendo prejuízos imediatos a toda classe trabalhadora brasileira. As alterações impostas 

fragilizaram os sindicatos, federações e confederações ao alterar a norma de financiamento do sistema 

confederativo, além de dificultarem o acesso dos trabalhadores a Justiça, impondo custos que os 

trabalhadores não podem suportar. 

 

11. No Supremo Tribunal Federal, existem 5 processos de Ações Diretas de Inconstitucionalidade 

aguardando por longos 13 anos o pronunciamento daquele órgão. E, enquanto isso, incontáveis 

dissídios coletivos foram julgados extintos sem resolução de mérito por não haver concordância do 

empresário para o ajuizamento dos dissídios. Também existem 20 processos de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade contestando a reforma trabalhista. Na contramão do direito, a reforma 

trabalhista realizada afasta os sindicatos de suas bases, gerando ainda maior desproteção ao 

trabalhador ao introduzir a necessidade de autorização prévia e expressa ao pagamento da 

contribuição sindical, recurso financeiro extremamente necessário para a manutenção da estrutura 

sindical brasileira. 

 

12. Observa com preocupação que diversos dispositivos da Lei 13.467/2017 se opõem diretamente a, 

entre outras, as Convenções 98 e 154 da OIT, que foram ratificadas pelo Brasil em 1952 e 1992, 

respectivamente. 

 

13. Anexamos à presente moção cópias da legislação criada ou alterada com suas justificativas para uma 

análise aprofundada de nossos pleitos. 

 

Conclusão: 

14. Em vista do dano claro e imediato causado aos nossos trabalhadores pela introdução da legislação 

supramencionada, a Federação Nacional dos Trabalhadores Ferroviários e seus afiliados exigem que 

esta moção de protesto e repúdio seja recebida e aprovada e que, através do 44º Congresso da ITF, 

seja encaminhada às autoridades brasileiras abaixo relacionadas, que têm o dever de cumprir e fazer 

cumprir a Constituição e a Legislação Brasileira. 

 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

O Supremo Tribunal Federal é a mais alta instância do poder judiciário brasileiro. 

Endereço: Supremo Tribunal Federal, Praça dos Três Poderes, Brasília, DF – CEP 70175-900 

 

CONGRESSO NACIONAL 

Congresso Nacional é o titular do Poder Legislativo Federal, e o exerce por meio da Câmara dos 

Deputados e o Senado Federal. 
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Endereço: Congresso Nacional, Praça dos Três Poderes, Brasília, DF – CEP 70160-900 

 

GOVERNO FEDERAL - PALÁCIO DO PLANALTO 

Endereço: Governo Federal – Palácio do Planalto, Praça dos Três Poderes, Brasília, DF – CEP 70150-900 

 

15. Solicita à ITF que:  

 

 clame ao governo do Brasil que garanta o cumprimento de suas obrigações nos termos da 

Constituição Federal e das Convenções da OIT pertinentes, sujeitando a Lei 13.467/2017 a uma 

rigorosa revisão pela autoridade competente, propiciando uma consulta tripartite e 

implementando todas as emendas necessárias para cumprir as obrigações internacionais e 

constitucionais; e  

 trabalhe em conjunto com seus afiliados, a Confederação Sindical Internacional, as demais 

Federações Sindicais Globais, e organizações não governamentais pertinentes para lutar pelos 

direitos fundamentais dos trabalhadores no Brasil. 
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Resolução 10: Oposição ao ataque internacional e ao bloqueio à República 

Bolivariana da Venezuela 
 

O 44º Congresso da ITF, realizado em Cingapura entre 14 e 20 de outubro de 2018: 

 

1. Observamos que existe um ataque internacional e sistemático e um bloqueio financeiro e econômico 

deliberado contra as instituições e o governo democraticamente eleito da República Bolivariana da 

Venezuela, incluindo os sindicatos. 

 

2. Observamos que isso é incentivado pela mídia internacional, onde há intensa campanha com 

interesses imperialistas e contra o povo soberano da República Bolivariana da Venezuela, ação que 

tem efeitos sobre os trabalhadores e suas organizações de massa. 

 

3. Observamos que o povo da Venezuela, inspirado pelo legado do Comandante Chávez, tem o direito de 

desfrutar de autonomia e soberania com relação a suas decisões políticas e econômicas. 

 

4. Observamos que os problemas sociais e econômicos que têm impacto sobre a qualidade de vida do 

povo venezuelano foram causados principalmente pelas ações intervencionistas de alguns governos 

estrangeiros, com a imposição de medidas coercitivas ilegais e unilaterais e o início de uma nefasta 

guerra econômica, cuja finalidade é gerar condições para uma intervenção militar. 

 

5. Observamos que as sanções dos EUA impedindo a Venezuela de comprar remédios, produtos alimentícios, 

bens de consumo e artigos de primeira necessidade produzidos em outros países constituem séria violação 

dos direitos humanos, uma vez que levam as famílias venezuelanas à morte e privação. 

 

6. Observamos que a luta do povo venezuelano e dos seus sindicatos contra essa contínua agressão do 

imperialismo e seus aliados se destina a manter e aprofundar o projeto de independência e justiça de 

Bolívar e Chávez e aumentar o poder de nossa terra natal na estrutura de poder maior da América Latina. 

 

7. Observamos que isto requer que sejamos firmes, que fortaleçamos nossa decisão, de impedi-los de 

nos confundir com suas campanhas e que reforcemos nossa unidade. 

 

8. Observamos que os trabalhadores em transportes da Venezuela têm sido capazes de criar uma forte 

organização nacional, cobrindo todos os setores dos transportes, mas também que o bloqueio 

internacional é um risco para os empregos e o futuro das famílias. 

 

9. Resolvemos: 

 

 Apoiar o status livre, soberano e independente da República Bolivariana da Venezuela e o direito 

do seu povo à autodeterminação. 

 Rejeitar qualquer forma de intervenção, seja militar, econômica ou financeira, que afete o povo da 

República Bolivariana da Venezuela. 

 Exigir o fim do bloqueio internacional e ilegal imposto, que resulta num fardo para o povo da 

República Bolivariana da Venezuela. 

 Manifestar apoio ao povo da República Bolivariana da Venezuela, particularmente os 

trabalhadores e trabalhadoras do país.  
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Resolução 11: Ameaças de pena de morte contra os caminhoneiros iranianos em 

greve  
 

O 44º Congresso da ITF, realizado em Cingapura entre 14 e 20 de outubro de 2018: 

 

1. Observou que: 
 

a. A segurança no emprego dos motoristas de caminhão iranianos foi negativamente afetada e 

350.000 caminhoneiros estão com salários atrasados há meses e sofrendo com a inflação extrema. 
 

b. Em maio de 2018, caminhoneiros auto-organizados em 25 províncias e 160 cidades entraram em 

greve devido aos baixos salários, aumento de custos operacionais, pedágios e outras taxas.   
 

c. Desde 22 de setembro de 2018, em um esforço para chamar a atenção para sua situação difícil, 

quase meio milhão de caminhoneiros auto-organizados participaram em ações em 290 cidades em 

31 províncias do país. Os caminhoneiros têm solicitado ao governo que ouça suas reclamações e dê 

voz aos trabalhadores nas decisões que afetam suas subsistências.  
 

d. Nos primeiros 16 dias da greve dos caminhoneiros, mais de 200 motoristas de caminhão em várias 

províncias foram supostamente detidos por participar.  

 

2. Observa ainda que:  
 

a. Os Sindicatos Globais têm reclamado consistentemente sobre as violações de direitos trabalhistas 

no Irã através da Organização Internacional do Trabalho da qual o Irã é um dos fundadores e 

membro do Órgão Diretor. Em setembro do ano passado, os Sindicatos Globais lembraram à OIT 

“para intervir urgentemente junto ao governo e solicitar que remedie as violações supracitadas de 

direitos humanos e sindicais em linha com suas obrigações de estado membro da OIT”. 
 

b. A ITF está aguardando uma resposta oficial do Governo do Irã em relação a este assunto.  

 

3. Condena o máximo possível o relato de 8 de outubro da mídia do Estado do Irã de que um procurador 

na província de Qazvin solicitou a sentença de morte de 17 pessoas presas por simplesmente 

participarem da ação.  
 

4. Solicita que: 
 

a. O governo iraniano libere os caminhoneiros presos e pare imediatamente com sua campanha de 

medo contra os trabalhadores e, em vez disso, ouça as reivindicações dos caminhoneiros assim 

como a alegação de que fizeram greve como último recurso já que não estavam conseguindo 

alimentar suas famílias e aquelas soluções econômicas eram necessárias. 
 

b. A OIT deve intervir imediatamente junto ao Governo para interromper os julgamentos anunciados, 

libertar os trabalhadores inocentes e dialogar com os líderes dos trabalhadores, reforçando o 

objetivo de conquistar direitos sindicais para os sindicatos independentes do Irã. 
 

c. Os afiliados da ITF façam pressão, sempre que possível, para convencer o governo iraniano a 

respeitar os direitos dos trabalhadores no Irã, incluindo a redação de cartas e campanhas 

industriais estratégicas.  
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Resolução 12: Moção em defesa da liberdade sindical na Argentina 
 

O 44º Congresso da ITF, realizado em Cingapura entre 14 e 20 de outubro de 2018: 
 

1. Tendo em vista a terrível situação do movimento sindical argentino, a perseguição movida pelo 

governo antissindical do país, nós aqui tomamos a liberdade de apresentar esta Moção de Emergência 

para apresentação ao Congresso. 
 

2. Observamos que os argentinos enfrentam uma difícil crise econômica, como resultado de decisões 

equivocadas do governo, o que tem levado ao aumento da inflação e à corrosão do poder de compra e 

da qualidade de vida dos trabalhadores argentinos. 
 

3. É decepcionante para nós que o governo argentino empregue perseguição e repressão antissindical, 

fazendo um uso ilegal e imoral do sistema judicial para perseguir líderes sindicais. Tais “intervenções” 

não se davam desde o fim do governo militar. Por meio dessas “intervenções”, o governo nomeia 

parentes de políticos para cuidar dos recursos sindicais, pagam a si mesmos salários extorsivos, 

violando o estatuto sindical e, portanto, infringindo os princípios de liberdade sindical contidos nas 

Convenções 87 e 98 da OIT. Além de ilegal, a detenção de líderes sindicais quase sempre resulta em 

mantê-los presos por anos e sem o devido processo legal. 
 

4. Estamos preocupados, pois um dos sindicatos mais ativos, a Federación Nacional de Camioneros, 

afiliado à ITF, e os seus líderes Hugo e Pablo Moyano estão sendo atacados diretamente pelo 

presidente da Argentina. 
 

5. Preocupa-nos seriamente que o Judiciário de uma província argentina, claramente atuando a serviço do 

governo, alegadamente esteja emitindo um mandado de prisão contra Pablo Moyano porque a 

Federación de Camioneros está se recusando a aceitar os cortes impostos aos trabalhadores. Este 

mandado de prisão representa a continuação das ações imorais empreendidas pelo repressivo governo 

de Mauricio Macri contra o qual já foram feitas incontáveis queixas. 
 

6. Este 44º Congresso Mundial da ITF decide: 
 

 Condenar a violação da liberdade de associação sindical seja como se der, incluindo o uso de 

sistemas judiciais para perseguir líderes sindicais inocentes exercendo as suas responsabilidades 

sindicais mediante a recusa em trair os princípios da classe trabalhadora. 
 

 Manifestar sua condenação do governo argentino pela implantação de um sistema antissindical de 

perseguição e terror, prendendo líderes sindicais e roubando os recursos dos trabalhadores. 
 

 Pedir a todos os afiliados da ITF que denunciem as ações imorais e ilegais do governo argentino, 

exigindo respeito ao estado direito, o fim da repressão antissindical e a liberdade dos líderes 

sindicais detidos por razões políticas disfarçadas de outras alegações. A campanha de solidariedade 

deve incluir, entre outras coisas, cartas às embaixadas, ao presidente da Argentina e aos líderes 

políticos, pedindo-lhes para discursar no parlamento em apoio à causa, incluindo o apelo para que 

a Comissão Europeia atue nesse sentido.   
 

 Manifestar nossa solidariedade ao movimento sindical argentino e à Federación de Camioneros e 

os seus líderes Hugo e Pablo Moyano, em particular, nesta luta por liberdade de associação. 
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Resolução 13: Ataque à negociação coletiva por meio de legislação da 

concorrência 
 

O 44º Congresso da ITF, realizado em Cingapura entre 14 e 20 de outubro de 2018: 

 

1. A seção marítima do sindicato espanhol Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO denuncia as 

ações da Comissão Nacional dos Mercados e da Concorrência (CNMC) por suas ações contra a 

negociação coletiva entre sindicatos e empregadores. Usando o argumento de garantir livre concorrência 

entre prestadores de serviços marítimos portuários, eles impuseram procedimentos disciplinares (com 

sanção final para os sindicatos e empresas em 30 de julho de 2018, no porto de Vigo). 

 

2. O papel que a CNMC assumiu e a leitura que faz da possibilidade de sub-rogação de trabalhadores, 

caso eles mudem de empresa prestando serviços portuários, está acabando com a negociação coletiva 

por medo de sofrer novas sanções.   

 

3. Por eles, pedimos a todos os sindicatos afiliados da ITF em Cingapura que: 

 

 Rejeitem as ações da CNMC, 

 Apoiem os trabalhadores do setor portuário em seus direitos legítimos à negociação coletiva. 
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Resolução 14: Iêmen 
 

O 44º Congresso da ITF, realizado em Cingapura entre 14 e 20 de outubro de 2018: 

 

1. Observando o sofrimento do povo e dos trabalhadores do Iêmen causado pela disputa. 

 

2. Observando as ações tomadas pelas forças da aliança para controlar e bloquear os aeroportos e portos 

do Iêmen. 

 

3. Observando os esforços dos trabalhadores em transportes e marítimos do Iêmen para fazer o possível 

para garantir ajuda humanitária mínima incluindo fornecimento de alimentos e medicamentos para 

aqueles que precisam. 

 

4. Observando os milhares de iemenitas que perderam a vida e ficaram feridos, incluindo mulheres e 

crianças. 

 

5. Nós, os afiliados da ITF no Iêmen: 

 

 Agradecemos o apoio da ITF aos trabalhadores em transportes no Iêmen, e 

 O apoio da comunidade internacional que forneceu os alimentos e a ajuda humanitária 

necessários. 

 

6. Clama que: 

 

 O Congresso da ITF faça pressão sobre a comunidade internacional e as forças da aliança para 

manter os aeroportos e portos abertos para os suprimentos humanitários. 

 Mantenham todos os portos e aeroportos abertos para garantir o livre movimento de todas as 

pessoas no Iêmen. 

 A ITF continue a apoiar os afiliados no Iêmen. 
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Resolução 15: Negligência corporativa 
 

O 44º Congresso da ITF, realizado em Cingapura entre 14 e 20 de outubro de 2018: 

 

1. Trabalhadores em todo o mundo estão sendo mortos no trabalho por total falta de procedimentos de 

segurança e precauções. 

 

2. Desde o prazo final para o envio de moções ao Congresso, dois estivadores morreram na Nova 

Zelândia, uma em Bucklandite e outra em Isoborneol. 

 

3. Esse problema é de mais de uma seção, já que a Seção Rodoviária também ouvirá sobre o aumento de 

mortes de caminhoneiros na Austrália. A mais recente foi em 13 de setembro de 2018 quando dois 

caminhoneiros foram mortos. 

 

4. Acreditamos que todo trabalhador tem o direito de trabalhar e voltar para casa, para sua família, em 

segurança. 

 

5. Este Congresso da ITF apoia totalmente o direito dos trabalhadores de ir e vir em segurança para o 

trabalho e para casa de seus entes queridos. 

 

6. Clama ao Congresso que apoie a criação de uma estratégia mundial de legislação, se possível em todos 

os países, com multas ou pena de prisão para empregadores e cadeias de suprimentos que 

propositalmente enfraqueçam a segurança, se forem declarados culpados. 
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Resolução 16: Facilitar uma política global de vistos para os marítimos 
 

O 44º Congresso da ITF, realizado em Cingapura entre 14 e 20 de outubro de 2018: 

 

1. Evocando a Convenção do Trabalho Marítimo de 2006, que estabelece os direitos dos marítimos a 

condições de trabalho decentes e prevê proteção mundial abrangente dos direitos dos marítimos; 

 

2. Tendo em mente que os marítimos são cobertos pelas disposições de outros instrumentos da OIT, 

incluindo a Convenção Nº 185 sobre Documentos de Identidade dos Marítimos de 2003 (Revisada) que 

introduziu características de segurança modernas nas identidades dos marítimos para ajudar a 

resolver o problema urgente de recusa de admissão de marítimos em territórios de países visitados 

por seus navios para fins de desembarque e trânsito e transferência para embarcar ou trocar de navio; 

 

3. Reconhecendo que os marítimos são um tipo único de viajante que precisa de processo rápido e 

flexível de pedido e emissão de visto para ir trabalhar e voltar para casa após a conclusão de seus 

períodos de serviço e desembarcar de navios; 

 

4. Observando com preocupação que, já há vários anos, marítimos de países fornecedores de mão de 

obra têm encontrado sérias dificuldades práticas de obtenção de visto para entrar, regressar ou 

transitar em diferentes países, incluindo nos Estados Schengen, devido a dificuldades procedimentais, 

diferenças na interpretação das regras, o que causa sérias dificuldades administrativas e operacionais 

para os marítimos e seus empregadores; 

 

5. Condena a presente situação e considera injusta; 

 

6. Clama que sejam feitos todos os esforços para facilitar a regulamentação de vistos para os marítimos 

embarcarem e desembarcarem de embarcações em portos do mundo inteiro. Solicita que todos os 

afiliados interessados façam pressão sobre suas administrações nacionais e organizações 

internacionais em questão para implementação da Convenção sobre Documentos de Identidade dos 

Marítimos de 2003 (Nº 185) (Revisada). Isso criará uma opção livre de visto e para os marítimos um SID 

(Documentos de Identidade dos Marítimos) aceito internacionalmente. O SID juntamente com uma 

Lista de Tripulantes válida deve ser suficiente para transitar pelos portos de todo o mundo.  
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Resolução 17: Direitos dos marítimos 
 

O 44º Congresso da ITF, realizado em Cingapura entre 14 e 20 de outubro de 2018: 

 

1. Apoia leis internacionais obrigatórias para os empregadores que promovam, protejam e melhorem os 

direitos dos marítimos, nesta era em que a automação e tecnologia disruptiva afetarão cada vez mais 

as decisões e operações comerciais na indústria global da navegação. 

 

2. Acredita que a maioria dos 1,64 milhão de marítimos permanecem com tarifas de remuneração 

básicas e períodos de serviço que são exploradores, discriminatórios e prejudiciais à saúde e segurança 

dos marítimos. 

 

3. Acredita que o excesso de Classificações, previstas a continuar no futuro próximo, será absorvido pela 

duplicação esperada do comércio marítimo global ao longo dos próximos vinte anos. 

 

4. Resolve apoiar reformas nos regulamentos internacionais que fortaleçam os direitos trabalhistas 

aplicáveis dos marítimos na indústria da navegação e que proteja o nível de emprego e treinamento 

para a força de trabalho marítima global. 

 

5. Solicita que a ITF estabeleça um grupo de trabalho para desenvolver uma estratégia, a ser endossada 

pelo Comitê da Seção dos Marítimos, sobre como propor emendas à Convenção do Trabalho Marítimo 

da OIT em nível intergovernamental. 

 

6. Entre as principais áreas a serem consideradas estão o princípio de pagamento igual para os marítimos 

e melhora das condições e horas de trabalho atualmente permitidas na indústria. 
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Resolução 18: Mediterrâneo: um mar de conveniência  
 

O 44º Congresso da ITF, realizado em Cingapura entre 14 e 20 de outubro de 2018: 

 

1. Reconhecendo que o Mar Mediterrâneo é um mar fechado, onde se unem 3 continentes e 24 países, e 

onde coexistem numerosos portos com alto tráfego marítimo; 

 

2. Reconhecendo ainda que muitos dos navios que trafegam no Mar Mediterrâneo são navios abaixo do 

padrão, com mais de 30 anos, até 6.000 GRT, com falta de manutenção e perigosos para o meio 

ambiente; 

 

3. Levando em conta que um dos problemas mais importantes, além dos navios com BDC, são os navios 

de determinadas bandeiras que não cumprem as exigências da OMI e exigem controle portuário 

constante (por exemplo: Palau, Togo, Serra Leone, Ilhas Cool); 

 

4. Observando que os marítimos nesses navios quase nunca têm as certificações STCW necessárias, seus 

salários são irregulares e bem abaixo do salário-mínimo da OIT, em muitos casos servindo a bordo de 

navios mais de 12 meses sem possibilidade de repatriação, sem os devidos contratos de trabalho e 

sem cobertura de nenhum acordo de negociação coletiva nacional ou reconhecido pela ITF; 

 

5. Observando ainda que muitos marítimos naqueles navios não recebem acomodação adequada, 

condições de higiene adequadas ou fornecimento de alimentos e água potável adequado; 

 

6. Considerando que os marítimos estão quase sempre sujeitos à criminalização devido ao fato de que, 

sem seu conhecimento ou sob ameaça, eles participam de transporte de imigrantes ilegais ou em 

navios carregando cargas proibidas ou não declaradas; 

 

7. Afirmando que esses fatos foram discutidos na reunião da Inspetoria da ITF realizada em Casablanca, 

Marrocos, em 12 e 13 de fevereiro de 2018, onde os participantes expressaram sua união e 

determinação para ajudar os marítimos chegando no Mar Mediterrâneo para lutar contra as precárias 

condições de trabalho e vida dos marítimos. 

 

8. Clama aos delegados da Seção dos Marítimos da ITF, da Seção dos Portuários da ITF e do Congresso da 

ITF que: 

 

 Apoiem a criação de um Comitê Marítimo Mediterrâneo da ITF permanente; 

 Concedam poderes ao Comitê Marítimo Mediterrâneo da ITF para tomar todas as medidas 

necessárias para melhorar as condições de trabalho e de vida dos marítimos na área do Mar 

Mediterrâneo. 

 

  



44cResolutions 
 

Página 27 de 41 

Resolução 19: Ataque aos empregos dos marítimos noruegueses 
 

O 44º Congresso da ITF, realizado em Cingapura entre 14 e 20 de outubro de 2018: 

 

1. Observa com grande preocupação a recente proposta do Governo da Noruega de permitir a inscrição 

de barcas de passageiros no registro de navios NIS norueguês e as consequências negativas que isso 

terá sobre o setor de barcas da Noruega com perda de empregos dos marítimos nacionais, 

concorrência desleal e dumping social; 

 

2. Observa ainda que a recente proposta provavelmente terá efeito dominó sobre todo o setor de barcas 

nórdico, incluindo no Mar Báltico e no Mar do Norte, com consequências sociais graves para milhares 

de marítimos e suas famílias; 

 

3. Observa ainda que o Governo Norueguês não fez nenhuma análise detalhada das consequências da 

proposta acima; 

 

4. Observa também que o Primeiro-Ministro Norueguês alegou, no Parlamento, em 10 de outubro de 

2018, que nenhum marítimo perderia o emprego, já que o pessoal de catering não é marítimo; isso 

viola a CTM que foi ratificada pela Noruega; 

 

5. Clama ao Governo Norueguês que retire a proposta acima e dialogue de forma pertinente com os 

parceiros sociais marítimos noruegueses para o bem do setor de barcas norueguês. 
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Resolução 20: Proteger os direitos dos jovens trabalhadores marítimos e portuários 
 

O 44º Congresso da ITF, realizado em Cingapura entre 14 e 20 de outubro de 2018: 
 

1. Reconhece que os jovens trabalhadores em transportes são os líderes do presente e do futuro da ITF; 
 

2. Reconhece o progresso feito em aumentar a participação dos jovens trabalhadores em transportes no 

trabalho da ITF; 
 

3. Afirma que os jovens trabalhadores precisam de sindicatos para apoiar a luta por trabalho decente e 

seguro; 
 

4. Observa que a criação de estruturas adequadas para os jovens trabalhadores em transportes nas 

regiões seria importante e benéfica para abordar as preocupações de proteger os direitos dos jovens 

trabalhadores marítimos e portuários; 
 

5. Clama para que sejam promovidas relações estreitas entre os sindicatos afiliados em seus esforços 

para estabelecer redes profissionais, plataformas de negociação e projetos comuns para garantir 

direitos iguais e condições de trabalho para os jovens trabalhadores marítimos e portuários em seu 

primeiro emprego a bordo; 
 

6. Clama para que seja promovido treinamento e desenvolvimento a bordo, em portos e em colégios e 

universidades marítimas, para apoiar e facilitar a criação e o desenvolvimento de treinamento e 

instalações de ensino para trabalhadores marítimos e portuários em colaboração estreita com a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) e incentivar a implementação eficaz de instrumentos e 

materiais de treinamento da OIT; 
 

7. Clama para que seja promovido tratamento justo de jovens marítimos, condições de trabalho de alta 

qualidade, salários-mínimos e proteção de direitos em todos os navios seja qual for sua bandeira; 
 

8. Clama para que seja garantido que todos os jovens marítimos e portuários independentemente de 

gênero, nacionalidade, raça ou cor, orientação sexual, incapacidade ou crença sejam protegidos contra 

exploração pelos empregadores e aqueles atuando em seus nomes; 
 

9. Clama à ITF que incentive todos os afiliados a criarem estruturas para os jovens para aumentar as 

atividades dos jovens trabalhadores em transportes; 
 

10. Clama à ITF, em cooperação com seus afiliados, que apoiem a organização de atividades dos jovens 

trabalhadores e foquem na organização dos jovens trabalhadores em transportes em todos os 

sindicatos afiliados de forma mais estruturada; 
 

11. Clama pela continuação do mapeamento das estatísticas de afiliação em termos de jovens membros 

trabalhadores em transportes e o crescimento da rede global de jovens trabalhadores em transportes; 
 

12. Clama pela garantia do vínculo crucial entre o trabalho sendo realizado através da sede da ITF com o 

trabalho prioritário regional e o apoio ao envolvimento dos jovens trabalhadores em transportes 

regionalmente. 
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Resolução 21: Campanha sobre os cruzeiros fluviais 2.0 
 

O 44º Congresso da ITF, realizado em Cingapura entre 14 e 20 de outubro de 2018: 

 

1. Evocando as Resoluções do Congresso da ITF de 2014 sobre as alavancas estratégicas. 

 

2. Observando com grande preocupação que o setor de Cruzeiros Fluviais é um lar para 50.000 

trabalhadores que não viram nenhuma melhoria em suas condições de trabalho e de vida a bordo. 

Muitas inspeções coordenadas pela polícia marítima, autoridades financeiras e trabalhistas na Europa 

documentaram práticas próximas ao crime organizado e tráfico humano. 

 

3. Sabendo que muitas empresas de Cruzeiros Fluviais mudam de tática e terceirizam seus serviços de 

hotelaria e catering para prestadores locais em países que oferecem os regimes de tributação e de 

previdência social mais lucrativos. 

 

4. Observando a crescente interconexão entre as indústrias de cruzeiros marítimos e cruzeiros fluviais em 

termos de propriedade, operadores e fornecedores de mão de obra. 

 

5. Tendo também conhecimento que 

 Apesar dos esforços significativos feitos pelos afiliados relevantes e os últimos 10 anos de 

inestimável apoio financeiro e logístico da ITF os progressos e resultados registrados foram 

limitados. 

 Uma avaliação profunda do Grupo Diretor de Campanhas observou que este setor específico é 

difícil de organizar devido ao seu caráter sazonal e dúvida sobre a legislação correta aplicável. 

 É também um setor em que a responsabilidade sindical é pouco clara devido à falta de 

transparência, isto é, diferentes camadas de proprietários, operadores, agências de recrutamento e 

fretadores de excursões. 

 Os afiliados têm feito esforços contínuos para chamar a atenção dos governos nacionais e locais e 

outras partes interessadas para as circunstâncias dramáticas do setor. 

 

6. Evocando a importante atenção da mídia para o setor na ocasião de eventos dos Cruzeiros Fluviais 

Europeus e os efeitos positivos de cooperação boa e estrutural com a Aquapol, a federação de órgãos 

de polícia marítima que desempenham um papel essencial nos eficazes controles e inspeções 

transfronteiriças e envolvendo várias autoridades. 

 

7. Afirmando o compromisso renovado, explícito e escrito dos afiliados europeus interessados em 

investir tempo e recursos mensuráveis para ajudar no sucesso desta campanha, por exemplo, 

conduzindo visitas a navios, engajando-se ativamente na Campanha da ITF/ETF e apoiando os 

tripulantes na resolução de seus problemas através de cooperação internacional coordenada. 

 

8. Declarando também o desenvolvimento de um banco de dados dedicado onde todas as atividades 

intermediárias possam ser registradas e a publicação de brochuras e folhetos que estão sendo 

distribuídos em grande escala para os passageiros. 

 

9. Salientando a necessidade de conscientizar sobre a precariedade de muitos trabalhadores em 

Hotelaria, Restauração e Catering junto ao público em geral para gerar mais apoio. 
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10. Buscar uma comunicação e relacionamento significativos com a IG River Cruise e a organização de 

empregadores pertinente, EBU, sobre o estabelecimento de padrões mínimos e melhoria geral da 

qualidade e imagem do setor. 

 

11. Pede ainda que a ITF apoie esta campanha, encontrando o foco correto, promovendo envolvimento 

dos afiliados e ajudando financeiramente e logisticamente. 
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Resolução 22: Melhorar as normas de trabalho, bem-estar e segurança 

internacionais e regionais para as tripulações das embarcações de navegação 

interior nos países em desenvolvimento 
 

O 44º Congresso da ITF, realizado em Cingapura entre 14 e 20 de outubro de 2018: 

 

1. Evocando as resoluções adotadas nos Congressos da ITF de 2010 e 2014 sobre a necessidade de 

normas trabalhistas internacionais para os trabalhadores da navegação interior em todo o mundo; 

 

2. Observando que o setor de navegação interior só na Ásia ultrapassa 290.000 km de hidrovias por onde 

passam mais de 1 bilhão de toneladas de carga e 560 milhões de passageiros por ano. A frota de 

transporte fluvial interior regional (IWT) consiste em mais de 450.000 embarcações com capacidade 

combinada de transporte de 40 milhões de toneladas. Embora o número geral de trabalhadores seja 

desconhecido, por exemplo, há pelo menos 4,6 milhões de trabalhadores em Bangladesh ao longo dos 

6.500 km de hidrovias de navegação interior.  

 

3. Reconhecendo a importância das hidrovias internacionais como modo sustentável de transporte de 

carga e passageiros; 

 

4. Observando os estreitos vínculos entre a navegação marítima e a navegação interior e a ligação dos 

dois setores dentro da cadeia de suprimentos de transporte; 

 

5. Observando que nos países em desenvolvimento há muito mais acidentes fatais no setor de navegação 

interior do que no mar e medidas urgentes devem ser tomadas para abordar medidas que reduzam 

mortes nos rios; 

 

6. Observando que a manutenção contínua das hidrovias por pessoal qualificado é essencial para o 

futuro comercial; 

 

7. Levando em conta a falta de padrões adequados de trabalho, previdência e segurança para tripulantes 

da navegação interior nos países em desenvolvimento; 

 

8. Clama à ITF mais apoio às atividades dos afiliados da NI da ITF nos países em desenvolvimento e 

principalmente na Ásia/Sul da Ásia para melhorar e implementar instalações sociais adequadas e 

condições de trabalho decentes para os tripulantes da NI. 

 

9. Clama ao Comitê Executivo da ITF e à Seção de NI da ITF que continue a pressionar a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) e a Organização Marítima Internacional (OMI) além de outros órgãos: 

 pelo estabelecimento de padrões internacionais para os trabalhadores da navegação interior; 

 pela revisão e promoção dos padrões existentes. 

 

10. Esses padrões como mínimo devem abordar as seguintes questões: 

 Previdência social e salários-mínimos para trabalhadores de hidrovias fluviais;  

 Segurança e proteção; 

 Níveis de tripulação e tempo de trabalho; 

 Treinamento e qualificação.  
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Resolução 23: Melhorar a eficácia do trabalho da Seção de Navegação Interior 
 

O 44º Congresso da ITF, realizado em Cingapura entre 14 e 20 de outubro de 2018: 

 

1. Evocando as decisões dos últimos Congressos da ITF e a adoção de Programas de Trabalho e 

Resoluções sobre vários temas pertinentes à Navegação Interior; 

 

2. Observando que há temas chave que unem os trabalhadores em todos os continentes como saúde e 

segurança, treinamento, tempo de trabalho, novas tecnologias, níveis de recrutamento, prevenção de 

acidentes, regulamentação trabalhista para trabalhadores transnacionais; 

 

3. Observando que a indústria tem um papel principal na cadeia logística internacional, por exemplo, o 

Canal do Panamá, em rebocadores, em corredores de rios e lagos como o Ganges/Padma, o Reno, 

Paraguai/Paraná e na América do Norte; 

 

4. Observando que o transporte hidroviário tem sido cada vez mais visto pelos governos como 

sustentável, uma alternativa menos prejudicial ao meio ambiente a outras formas de transporte de 

carga; 

 

5. Observando o crescimento das barcas como parte integral do transporte público urbano; 

 

6. Observando a internacionalização da indústria de cruzeiros fluviais e o aumento do papel das 

principais empresas; 

 

7. Levando em consideração a falta de padrões internacionais da OIT na ausência de um órgão regulador 

internacional e a falta de comitês sociais nas emergentes Comissões Fluviais; 

 

8. Clama pelo fortalecimento e melhora do trabalho da seção; 

 

9. Resolve criar um Comitê Diretor da Seção nos termos da Constituição da ITF. O Comitê deverá se 

reunir regularmente e sua composição deve refletir os vários interesses regionais e aspectos sub 

setoriais do Setor de Navegação Interior. 
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Resolução 24: Rebocadores e Empurradores 
 

O 44º Congresso da ITF, realizado em Cingapura entre 14 e 20 de outubro de 2018: 

 

1. Observando que os afiliados da ITF declaram os membros que trabalham em rebocadores e 

empurradores em três diferentes seções da ITF dependendo de sua estrutura e/constituição sindical: 

Marítimos, Portuários e Navegação Interior. 

 

2. Há preocupação de que nos últimos anos tenha havido aumento do número de ataques às condições 

dos trabalhadores de rebocadores e empurradores empregados em empresas que operam em todo o 

mundo.  

 

3. Está ciente de que a contínua pressão para que vários operadores de rebocadores e empurradores 

mudem o modelo de emprego da relação tradicional “empregado/empregador” para um modelo de 

“parceria comercial” que erode as condições que normalmente são aplicadas aos tripulantes e 

enfraquecem os princípios básicos de trabalho decente e empregos seguros. 

 

4. Solicita à ITF que crie uma estratégia de organização global para o setor de rebocadores e 

empurradores para proteger e melhorar os direitos dos tripulantes. 

 

5. Solicita ao Comitê de Práticas Aceitáveis que crie uma “Força-Tarefa dos Rebocadores e 

Empurradores” em linha com outras forças-tarefa de CPA criadas para coordenar a estratégia de 

organização da indústria de rebocadores e empurradores para abordar os desafios da indústria, 

incluindo modelos de emprego e a introdução de nova tecnologia. 
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Resolução 25: Pesca  
 

O 44º Congresso da ITF, realizado em Cingapura entre 14 e 20 de outubro de 2018: 

 

1. Os pescadores de alto mar na África Ocidental, da Costa do Marfim, Senegal e Gana e os pescadores 

de alto mar do Oceano Índico, das Ilhas Seicheles, Maurício, Madagascar e outros reuniram-se hoje 

pelo fim das disparidades salariais entre o Leste e o Oeste do continente africano. 

 

2. Os trabalhadores marítimos estão fartos e cansados de serem obrigados a concorrer entre si enquanto 

seus Estados lucram com os pagamentos realizados pelos proprietários dos barcos de atum. 

 

3. O uso de pescadores de alto mar domésticos como tripulantes não é uma desculpa para fomentar 

dumping salarial entre trabalhadores. 

 

4. Os donos de navios franceses e espanhóis usam mão de obra qualificada sem pagar o preço. 

 

5. Em ambos os lados da África, os pescadores de alto mar exigem o estabelecimento de um acordo 

coletivo para esses marítimos africanos. 

 

6. Os trabalhadores marítimos querem que a ITF apoie esta exigência e use todo o seu poder para ajudá-

los a garantir que os compromissos negociados sejam assinados em nível internacional. 

 

7. Os pescadores de alto mar também querem que os membros da ITF se comprometam com a 

realização desta reivindicação. 
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Resolução 26: Reafirmar o apoio total da ITF para suas iniciativas de organização 

na Delta Airlines 
 

O 44º Congresso da ITF, realizado em Cingapura entre 14 e 20 de outubro de 2018: 

 

1. Reconhecendo que a Delta Air Lines é uma das maiores empresas aéreas do mundo; 

 

2. Reconhecendo que a Delta Air Lines é a maior empresa aérea antissindical do mundo; 

 

3. Reconhecendo que todos os trabalhadores da Delta Air Lines têm o direito humano fundamental de se 

sindicalizar;  

 

4. Reconhecendo que todos os dias os trabalhadores da Delta são impedidos de se filiar a um sindicato e, 

juntamente com todos os trabalhadores de empresas aéreas em todo o mundo, eles sofrem; 

 

5. Reconhecendo que o principal elemento para assegurar que os trabalhadores da Delta desfrutem do 

direito de formar um sindicato é uma campanha global coordenada pela ITF; 

 

6. Observando que a Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais (IAM) 

continua sua campanha para organizar os Comissários de Bordo e Pessoal de Terra da Delta; 

 

7. Observando que a campanha específica da IAM com os Comissários de Bordo da Delta Air Lines está 

em estágio crítico e a AFL-CIO deu à IAM jurisdição exclusiva para conduzir esta campanha; 

 

8. Resolve que a ITF e seus afiliados apoiam totalmente os esforços de organização da IAM na Delta Air 

Lines; 

 

9. Resolve que a ITF e seus afiliados coordenarão os esforços para apoiar a IAM para trazer 

representação sindical para a força de trabalho não sindicalizada da Delta Air Lines; e 

 

10. Resolve que o Secretariado Geral continuará a trabalhar junto com a IAM para trazer justiça e 

dignidade aos trabalhadores da Delta Air Lines. 
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Resolução 27: Ferrovias seguras e acessíveis 
 

O 44º Congresso da ITF, realizado em Cingapura entre 14 e 20 de outubro de 2018: 

 

1. Reitera seu apoio à propriedade pública das ferrovias; 

 

2. Instrui o próximo Comitê Executivo a fazer campanha por ferrovias seguras e acessíveis, opor-se à 

expansão da Operação somente com o Condutor (DOO) e defender o papel de segurança operacional 

dos guardas/condutores nas ferrovias; 

 

3. Acredita que Operação Somente com o Condutor é um método menos seguro de operação de trem; 

 

4. Resolve maximizar o apoio aos guardas/condutores e outros trabalhadores ferroviários que atuam e 

instrui o Comitê Executivo a fazer campanha para garantir a presença de um guarda/condutor em cada 

trem; 

 

5. Condena sinceramente e inequivocamente os governos que defenderam operadores privados de trem 

na introdução das Operações somente com Condutor; 

 

6. Acredita que, além de proteger a segurança e prestar serviço, garantir a presença de um 

guarda/condutor em todos os trens também é essencial para o acesso de passageiros com deficiência 

e idosos; 

 

7. Acolhe o apoio à ferrovia sustentável de organizações e organizadores de campanha para aposentados 

e pessoas com deficiência, além de grupos de passageiros, e resolve continuar a campanha no futuro 

para ganhar mais apoio público por ferrovias seguras, que sejam acessíveis para todos e operadas em 

interesse público de propriedade pública. 
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Resolução 28: Transdev 
 

O 44º Congresso da ITF, realizado em Cingapura entre 14 e 20 de outubro de 2018: 

 

1. O Congresso condena as ações recentes do operador global Transdev. A empresa está atualmente 

tentando forçar pagamentos e condições injustos nos motoristas de ônibus do TWU na Austrália 

Ocidental.  

 

2. O Congresso observa que os motoristas de ônibus operando na nossa rede de transporte público 

desempenham um papel importante e essencial na nossa comunidade. Eles são incumbidos todos os 

dias com a segurança de muitas das pessoas mais vulneráveis da sociedade. Logo, ataques à força de 

trabalho são um risco de segurança grave para todos os passageiros e usuários de rodovias.  

 

3. O Congresso apoia as centenas de motoristas de ônibus na Austrália Ocidental que estão atualmente 

em ação industrial para combater a insistência da Transdev em baixas tarifas de remuneração, 

condições fatigantes, empregos casuais sem segurança e contratos de 20 horas. A empresa está 

tentando tirar o sangue dos motoristas de ônibus que trabalham duro e as ações da empresa na 

Austrália Ocidental vêm em seguida a disputas semelhantes na Austrália, em Victoria e New South 

Wales.  

 

4. Entretanto, a reputação e o comportamento da Transdev vão além das fronteiras e devem ser 

totalmente condenados. A empresa registrou receitas de mais de US$10 bilhões este ano, ainda assim 

RATP Dev-Transdev continua a reprimir os direitos e níveis de segurança dos trabalhadores. Lutas 

recentes na Coreia do Sul (KPTU) e Nova Zelândia (RMTUNZ) destacam como é importante que os 

sindicatos se apoiem e o Congresso expresse solidariedade à campanha do KPTU pela municipalização 

da Linha 9 e condena as ameaças de ação jurídica da RATP Dev-Transdev. 

 

5. O Congresso reconhece que os empregadores econômicos, que quase sempre são governos, no caso do 

transporte público, devem ser pressionados a recusar contratos com empresas que estão conduzindo 

uma espiral descendente na indústria do transporte.  

 

6. O Congresso apoia os sindicatos em todo o mundo que lutam contra a Transdev e parabeniza os 

membros do TWU na Austrália Ocidental por sua luta. 
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Progresso das moções enviadas ao 44º Congresso da ITF 
Moção 

Nº 
Título Discutido por Resultado Resolução 

Nº  
Notas 

1 Campanha sobre os cruzeiros fluviais 2.0 Conferência da Seção 
de Navegação Interior 

Adotada conforme 
apresentada 

21   

2 Cooperação da ITF com Sindicatos de Transporte 
e suas Associações na Região CEI 

  Retirado  n/a   

3 Organização dos trabalhadores e trabalhadoras 
informais do transporte 
 

  Ver composição 1 n/a Composição com moção 5 

4 Igualdade e Unidade entre Afiliados 
 

 Retirado n/a   

5 Responsabilidade de afiliados existentes da ITF 
para organizar os não organizados 

  Ver composição 1 n/a Composição com moção 3 

6 Identificação de um Ponto de Contato Nacional 
(PCN) pelo Comitê de Coordenação Nacional 
individual de afiliados da ITF 

  Ver composição 2 n/a Composição com moção 27 

7 Facilitar uma política global de vistos para os 
marítimos 

Conferência da Seção 
dos Marítimos 

Adotada conforme alterada 16 Consultar o 2º relatório do Comitê de 
Resoluções (Anexo 5) 

8 Promoção de políticas sindicais LGBTQI em outras 
GUFs 

Plenária Adotada conforme 
apresentada 

5   

9 Proteção dos direitos dos marítimos – Promoção 
de solidariedade global – garantindo a 
implementação eficaz da política da Cidade do 
México 

Conferência da Seção 
dos Marítimos 

Retirado n/a Consultar o relatório da Conferência 
da Seção dos Marítimos 

10 Ferrovias seguras e acessíveis Conferência da Seção 
dos Trabalhadores 
Ferroviários 

Adotada conforme 
apresentada 

27   

11 Direitos dos marítimos Conferência da Seção 
dos Marítimos 

Adotada conforme alterada 17 Consultar o 1º relatório do Comitê de 
Resoluções (Anexo 1) 

12 Melhorar as normas de trabalho, bem-estar e 
segurança internacionais e regionais para as 
tripulações das embarcações de navegação 
interior nos países em desenvolvimento 

Conferência da Seção 
de Navegação Interior 

Adotada conforme alterada 22 Consultar o 2º relatório do Comitê de 
Resoluções (Anexo 5) 
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Moção 
Nº 

Título Discutido por Resultado Resolução 
Nº  

Notas 

13 Reafirmar o apoio total da ITF para suas iniciativas 
de organização na Delta Airlines 

Conferência da Seção 
de Aviação Civil 

Adotada conforme alterada 26 Consultar o 2º relatório do Comitê de 
Resoluções (Anexo 5) 

14 Moção da CGT para o Congresso da ITF Conferência Conjunta 
da Seção dos 
Marítimos e Portuários 

Sem apoio, a moção caiu n/a Consultar o relatório da Conferência 
Conjunta da Seção dos Marítimos e 
Portuários  

15 Fazer a Convergência das Queixas Conferência da Seção 
dos Trabalhadores 
Ferroviários 

Remetida ao próximo 
Comitê Diretor da Seção dos 
Trabalhadores Ferroviários 

n/a Consultar o relatório da Conferência 
da Seção dos Trabalhadores 
Ferroviários 

16 Mediterrâneo: um mar de conveniência - Conferência da Seção 
dos Marítimos 
- Conferência da Seção 
de Portuários 
- Conferência Conjunta 
da Seção dos 
Marítimos e Portuários 

Adotada conforme 
apresentada 

18   

17 Promoção de relações bilaterais através da 
interação de sindicatos nacionais com o objetivo 
de representar os interesses dos membros dos 
sindicatos 

Conferência da Seção 
dos Marítimos 

Retirado n/a Consultar o relatório da Conferência 
da Seção dos Marítimos 

18 Proteger os direitos dos jovens trabalhadores 
marítimos e portuários 

- Conferência Conjunta 
da Seção dos 
Marítimos e Portuários 
- Conferência da 
Juventude 
Trabalhadora em 
Transportes 

Adotada conforme 
apresentada 

20   

19 Apoio em favor da paz na Península Coreana e na 
Ásia Oriental e o papel dos trabalhadores e 
trabalhadoras em transportes 

Plenária Adotada conforme alterada 6 Consultar o 1º relatório do Comitê de 
Resoluções (Anexo 1) 

20 Melhorar a eficácia do trabalho da Seção de 
Navegação Interior 

Conferência da Seção 
de Navegação Interior 

Adotada conforme 
apresentada 

23   

21 Sobre Cabotagem Conferência da Seção 
dos Marítimos 

Retirado n/a Consultar o relatório da Conferência 
da Seção dos Marítimos 

22 Cadeias de Suprimentos de Entrega Global e 
Comércio Eletrônico 

Plenária Adotada conforme 
apresentada 

2    
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Moção 
Nº 

Título Discutido por Resultado Resolução 
Nº  

Notas 

23 Sobre o apoio aos sindicatos de transporte na 
Palestina 

Plenária Adotada conforme 
apresentada 

7   

24 Rebocadores e Empurradores Conferência da Seção 
de Navegação Interior 

Adotada conforme alterada 24 Consultar o 2º relatório do Comitê de 
Resoluções (Anexo 5) 

25 Fortalecimento das redes de comunicação 
 

 
Retirado n/a   

26 Pesca 
 

Pesca Adotada conforme 
apresentada  

25    

27 O papel dos Comitês Nacionais de Coordenação 
da ITF 
 

  Ver composição 2 n/a Composição com moção 6 

28 Trabalhadores de Terminais, Centros Logísticos e 
Armazéns com Localização Fixa 

Plenária Adotada conforme 
apresentada 

8   

29 Sobre Protesto e Repúdio: profunda preocupação 
com a reforma trabalhista 

Plenária Adotada conforme alterada 9 Consultar o 1º relatório do Comitê de 
Resoluções (Anexo 1) 

30 Sobre trabalho de reforço na região (Panamá) 
 

 Retirado  n/a  

31 Fortalecimento da Luta Global para 
Responsabilidade do Cliente e Tarifas Seguras 

- Plenária 
- Conferência da Seção 
dos Trabalhadores em 
Transporte Rodoviário 

Adotada conforme alterada 3 Consultar o 2º relatório do Comitê de 
Resoluções (Anexo 5) 

32 Medidas de apoio à navegação nacional Conferência da Seção 
dos Marítimos 

Remetido para próxima 
Conferência da Seção dos 
Marítimos 

n/a Consultar o relatório da Conferência 
da Seção dos Marítimos 

Composição 1 
 

Organização dos trabalhadores e trabalhadoras 
informais do transporte 

- Plenária  
- Comitê de Transporte 
Urbano 
- Conferência das 
Mulheres 
Trabalhadores em 
Transportes 

Adotada conforme 
apresentada 

1 Consultar o 1º relatório do Comitê de 
Resoluções (Anexo 1) 

Composição 2 
 

Papel dos Comitês Nacionais de Coordenação 
(CNC) da ITF e do Ponto de Contato Nacional 
(PCN) 

Plenária Adotada conforme 
apresentada 

4 Consultar o 1º relatório do Comitê de 
Resoluções (Anexo 1) 



44cResolutions 
 

Página 41 de 41 

Moção 
Nº 

Título Discutido por Resultado Resolução 
Nº  

Notas 

Moção de 
emergência 1 

Oposição ao ataque internacional e ao bloqueio à 
República Bolivariana da Venezuela 

Plenária Adotada conforme 
apresentada 

10   

Moção de 
emergência 2 

Ameaças de pena de morte contra os 
caminhoneiros iranianos em greve 

Plenária Adotada conforme alterada 11 Consultar o 2º relatório do Comitê de 
Resoluções (Anexo 3) 

Moção de 
emergência 3 

Moção pela Defesa da Liberdade de Associação na 
Argentina 

Plenária Adotada conforme 
apresentada 

12   

Moção de 
emergência 4 

Ataque à negociação coletiva por meio de 
legislação da concorrência 

Plenária Adotada conforme 
apresentada 

13   

Moção de 
emergência 5 

Ataque aos empregos dos marítimos noruegueses Conferência da Seção 
dos Marítimos 

Adotada conforme 
apresentada 

19   

Moção de 
emergência 6 

Iêmen 
 

Plenária Adotada conforme 
apresentada 

14   

Moção de 
emergência 7 

Transdev Comitê de Transporte 
Urbano 

Adotada conforme 
apresentada 

28   

Moção de 
emergência 8 

Negligência corporativa 
 

Plenária Adotada conforme 
apresentada 

15   

A Procedimentos de votação 
 

Plenária Adotada conforme 
apresentada 

n/a  

B Eleições 
 

Plenária Adotada conforme 
apresentada 

n/a  

C Papel do Comitê de Resoluções 
 

Plenária Adotada conforme 
apresentada 

n/a  

D Congresso 
 

Plenária Adotada conforme 
apresentada 

n/a  

E Maior inclusão dos jovens trabalhadores em 
transportes nas delegações de afiliados no 
Congresso 

Plenária Adotada conforme 
apresentada 

n/a  

F Posição dos jovens trabalhadores em transportes 
e das mulheres trabalhadoras em transportes nas 
estruturas da ITF e na Estatuto 

Plenária Adotada conforme 
apresentada 

n/a  

 
 


