
 

São Paulo, 21/06/2017 

 

 

 

 

Relatório das atividades exercidas durante a 106ª CIT/OIT, Genebra/Suiça 

 

03/06/2017 
 

22:30 – Partida do Brasil para Genebra, via EUA. 

 

05/07/2017 
 

8:00, na OIT – Chegada a Genebra, deslocamento até hospedagem, acomodação e 

credenciamento na OIT. 

 

11:00, sala das Assembleias, na ONU – Participar da sessão solene de abertura da 

Conferência. As reuniões aconteceram nas diversas salas do Palácio da ONU. 

 

 
Abertura: Presidente uruguaio, Tabaré Vázquez 

 

14:30 às 17:30, sala XVIII – Reunião de grupo da bancada dos trabalhadores. Elaborar 

estratégia de ação para avançarmos nos interesses dos trabalhadores na norma de 

revisão da Recomendação 71: emprego e trabalho descentes para a paz e resiliência. 

Para tanto, nos foi entregue nota informativa elucidando os pontos conflitantes que 

encontraríamos nas reuniões da comissão. 

 

17:30 às 19:30, sala XVIII – Reunião da comissão tripartite para o emprego e trabalho 

descentes para transição à paz e resiliência. A mesa diretora apresentou-se e definiu 

critérios para apresentação e apreciação das emendas ao texto revisado em 2016. 



06/06/2017 
 

09:00 às 10:00, sala XIX – Reunião geral grupo dos trabalhadores. Estratégia de ação 

nas comissões. 

 

 
Plenária dos trabalhadores de todas as comissões da 106ª CIT 

 

10:00 às 11:00, sala XVIII – Reunião grupo trabalhadores da comissão de emprego e 

trabalho descentes para transição à paz e resiliência. Abordagem dos pontos falhos na 

minuta do texto da R71: proteção do empregador, não contempla proteção social no 

local de trabalho, insistir na questão de proteção social de qualidade, sobrecarga dos 

serviços públicos, falhas de redação do texto. 

 

11:00 às 13:00, sala XVIII – Reunião da comissão tripartite para o emprego e trabalho 

descentes para transição à paz e resiliência. Fala dos governos (Brasil, Argentina, Suiça, 

Irã, Líbano, Haiti) e de organizações internacionais (ONU, ACNUR, PNUD, UNESCO) 

dando conta de que a proposta é a de adoção de políticas de apoio a países que acolhem 

refugiados, que a R71 é documento único no mundo e por isso deve ser consensual, que 

o desafio é global e não é novo, que estima-se haver mais de 65 milhões de 

desabrigados, que a falta de emprego gera violência e estimula o ingresso de jovens na 

economia da guerra, que deve-se evitar conflitos armados e por conseguinte a migração, 

que os aspectos humanitários estão na mitigação de conflitos, que homens, mulheres e 

crianças combatentes pós-conflito não tem acesso ao trabalho descente, que devemos 

ampliar a R71 com educação profissionalizante para os migrantes. 

 

14:30 às 17:30, sala XVIII – Reunião grupo trabalhadores da comissão de emprego e 

trabalho descentes para transição à paz e resiliência. Estratégia e informes gerais. 

 

07/06/2017 
 

09:00 às 11:00, sala XVIII – Reunião grupo trabalhadores da comissão de emprego e 

trabalho descentes para transição à paz e resiliência. Estratégia e informes gerais com 



base nas emendas apresentadas, discutindo ponto a ponto sobre o que apoiaremos ou 

rechaçaremos. 

 

 
Alguns membros da delegação brasileira na reunião dos trabalhadores – R71 

 

11:00 às 13:00, sala XVIII – Reunião da comissão tripartite para o emprego e trabalho 

descentes para transição à paz e resiliência. Análise e deliberação do primeiro lote de 

emendas ao novo texto da Recomendação nº 71. Análise e conclusão das emendas do 

preâmbulo, com as devidas intervenções dos trabalhadores, empregadores e governos. 

 

14:30 às 15:30, sala XVIII – Reunião grupo trabalhadores da comissão de emprego e 

trabalho descentes para transição à paz e resiliência. Estratégia e informes gerais. 

 

15:30 às 18:30, sala XVIII – Reunião da comissão tripartite para o emprego e trabalho 

descentes para transição à paz e resiliência. Continuação das análises das emendas, com 

as devidas intervenções dos trabalhadores, empregadores e governos. Concluída até a 

emenda ETDTP/6c-D62. 

 

08/07/2017 

 
09:00 às 10:00, sala XIX – Reunião geral grupo dos trabalhadores. Informes gerais. 

 

10:00 às 11:00, sala XVIII – Reunião grupo trabalhadores da comissão de emprego e 

trabalho descentes para transição à paz e resiliência. Informe gerais. Evolução dos 

trabalhos da bancada. 

 

11:00 às 13:00, sala XVIII – Reunião da comissão tripartite para o emprego e trabalho 

descentes para transição à paz e resiliência. Continuação das análises das emendas, com 

as devidas intervenções dos trabalhadores, empregadores e governos. Concluída até a 

emenda ETDTP/7a-D86. 

 

11:00 às 15:30 – Confraternização em almoço oferecido pela Embaixadora do Brasil na 

OIT, Sra. Maria Nazareth Farani Azevedo. 



 

 
Dirigentes da CSB em reunião na casa da Embaixadora do Brasil na OIT 

 

 

14:30 às 15:30, sala XVIII – Reunião grupo trabalhadores da comissão de emprego e 

trabalho descentes para transição à paz e resiliência. Não participei por estar no evento 

na casa da embaixadora. 

 

15:30 às 18:30, sala XVIII – Reunião da comissão tripartite para o emprego e trabalho 

descentes para transição à paz e resiliência. Continuação das análises das emendas, com 

as devidas intervenções dos trabalhadores, empregadores e governos. Concluída até a 

emenda ETDTP/8e-D31, concluído o capítulo III – Planejamento estratégicos. 

 

19:00 às 21:00, sala XVIII – Reunião da comissão tripartite para o emprego e trabalho 

descentes para transição à paz e resiliência. Continuação das análises das emendas, com 

as devidas intervenções dos trabalhadores, empregadores e governos. Iniciamos a 

discussão das emendas do capítulo IV – Geração de empregos, avançando até a emenda 

ETDTP/14e-D149. 

 

09/06/2017 
 

09:00 às 11:00, sala XVIII – Reunião grupo trabalhadores da comissão de emprego e 

trabalho descentes para transição à paz e resiliência. Evolução dos trabalhos da bancada. 

 

11:00 às 13:00, sala XVIII – Reunião da comissão tripartite para o emprego e trabalho 

descentes para transição à paz e resiliência. Continuação das análises das emendas, com 

as devidas intervenções dos trabalhadores, empregadores e governos. Concluída até a 

emenda ETDTP/16-D134. 

 

14:30 às 15:30, sala XVIII – Reunião grupo trabalhadores da comissão de emprego e 

trabalho descentes para transição à paz e resiliência. Apontou que, a exemplo de 2016, 

alcançamos o capítulo X do texto e que a partir daqui teríamos que dar atenção aos 

representantes de Governos do grupo Africano. 



 

15:30 às 18:30, sala XVIII – Reunião da comissão tripartite para o emprego e trabalho 

descentes para transição à paz e resiliência. Reunião suspensa por falta de consenso da 

comissão em discutir o, então, capítulo X. 

 

10/06/2017 
 

09:00 às 10:00, sala XIX – Reunião geral grupo dos trabalhadores. Informes gerais. 

 

10:00 às 11:00, sala XVIII – Reunião grupo trabalhadores da comissão de emprego e 

trabalho descentes para transição à paz e resiliência. Não participei por estar na reunião 

do BRICS Sindical 

 

10:00 às 11:00, sala XI – Reunião do BRICS Sindical onde a delegação dos sindicalistas 

chineses, próximos anfitriões, prestaram alguns esclarecimentos sobre o encontro de 

Ministros do Trabalho do BRICS, que acontecerá nos dias 24 e 25/06/2017, a saber: 

• Em maio os chineses encaminharam os convites; 

• Formulários de indicação de representantes da Centrais Sindicais foram 

recebidos. Faltam alguns; 

• Algumas delegações ainda não indicaram seus representantes; 

• Falta a confirmação da participação de nossa delegação por parte das autoridades 

locais; 

• Estão tentando uma reunião conjunta com representantes dos Ministros do 

Trabalhos dos respectivos países. Participará um representante por delegação; 

• Rússia orienta sobre forma de participação das Centrais Sindicais nas reuniões 

do BRICS; 

• Teremos outras atividades em Pequim, além da reunião oficial; 

• Dia 27/07 encerram-se os trabalhos e todos deixam a China; 

• Estão tentando reunião com grupo de empresários para que as Centrais Sindicais 

possam participar da reunião do BRICS com os Presidentes, em setembro; 

• Grupo Sul-africano insistem em manter a fala com a mesma agendo do governo 

para que sejamos ouvidos. 

 

11:00 às 13:00, sala XVIII – Reunião da comissão tripartite para o emprego e trabalho 

descentes para transição à paz e resiliência. Continuação das análises das emendas, com 

as devidas intervenções dos trabalhadores, empregadores e governos. Avançamos até a 

emenda ETDTP/43-D269 quando a sessão foi encerrada para rediscussão da proposta de 

texto da Recomendação 71 devido à falta de consenso. 

 

12/06/2017 
 

09:00 às 10:00, sala XIX – Reunião geral grupo dos trabalhadores. Informes gerais. 

 

10:00 às 11:00, sala XVIII – Reunião grupo trabalhadores da comissão de emprego e 

trabalho descentes para transição à paz e resiliência. Coordenador apontou dificuldades 

que encontramos os pontos que faltavam da Recomendação 71, que a Presidente da 

Comissão interrompeu abruptamente a reunião quando citamos a recomendação 195, 

que, a continuar como está, os trabalhadores irão votar contra a nova norma proposta, 

apresentamos um novo texto para o capítulo X. 



 

11:00 às 14:00, sala XVIII – Reunião da comissão tripartite para o emprego e trabalho 

descentes para transição à paz e resiliência. Logo no início a reunião foi suspensa, 

iniciando-se uma reunião oficiosa sobre o impasse do capítulo X. Representante dos 

trabalhadores propôs consenso para avançar na análise das emendas e relatou a 

dificuldade de colaboração dos outros grupos. Retomamos a avaliação das emendas, 

avaliando apenas duas: ETDTP/24-D248 e ETDTP/X-D249. 

 

13:00 às 14:00, na OIT – Participei de reunião da FSM – Federação Sindical Mundial. 

 

 
Presente na reunião da FSM 

 

 

14:00 ás 15:00, na OIT – Reunião com Sra. Corine Vargha para tratar da proposta de 

reforma trabalhista no Brasil colocando o ponto de vista dos representantes dos 

trabalhadores sobre aquilo que entendemos que não benéfica ao trabalhador, bem como 

as convenções da OIT que elas irão ferir, caso sancionada. Sra. Corina afirmou estarem 

atento ao que está acontecendo no Brasil. 

 



 
Aelson Guaita, CSB, reunido com Corine Vargha 

 

17:00 às 18:00, sala XVIII – Reunião grupo trabalhadores da comissão de emprego e 

trabalho descentes para transição à paz e resiliência. Sr. Guirô nos apresentou nova 

proposta de para o capítulo X – Migrantes em situação de crise. Acordo com outras 

bancadas. 

 

18:00 às 21:00, sala XVIII – Reunião da comissão tripartite para o emprego e trabalho 

descentes para transição à paz e resiliência. A Presidente apresentou a proposta de um 

novo texto para o capítulo X que, após deliberado pela comissão, terminou por adotado. 

A partir daí o texto sofreu diversas emendas que passaram a ser discutidas no dia 

seguinte. Avançamos até a emenda ETDTP/26-D194. 

 

13/06/2017 
 

09:00 às 10:00, sala XVIII – Reunião grupo trabalhadores da comissão de emprego e 

trabalho descentes para transição à paz e resiliência. Sr. Guirô informou que o 



desmembramento do capítulo X foi a forma mais acertada de continuar avançando na 

conclusão do texto final. 

 

11:00 às 13:00, sala XVIII – Reunião da comissão tripartite para o emprego e trabalho 

descentes para transição à paz e resiliência. Às 13:00 a comissão concluiu a aprovação 

do capítulo criado para Migrantes em situação de crise. 

 

14:30 às 15:30, sala XVIII – Reunião grupo trabalhadores da comissão de emprego e 

trabalho descentes para transição à paz e resiliência. Informes gerais sobre o “novo” 

capítulo X. 

 

15:30 às 18:30, sala XVIII – Reunião da comissão tripartite para o emprego e trabalho 

descentes para transição à paz e resiliência. Passou-se a avaliar emendas do capítulo X, 

avançando até a emenda ETDTP/27-D200. 

 

19:00 às 21:00, sala XVIII – Reunião da comissão tripartite para o emprego e trabalho 

descentes para transição à paz e resiliência. Passou-se a avaliar emendas do capítulo X, 

avançando até a emenda ETDTP/30-D226, concluindo-o. 

 

10 às 11:00, sala das Assembleias – Discurso do delegado brasileiro, Antônio Lisboa. 

 

 
Antônio Lisboa, CUT, em seu discurso na plenária da OIT 

 

14/06/2017 
 

09:00 às 10:00, sala XIX – Reunião geral grupo dos trabalhadores. Informes gerais, 

explicação do andamento das comissões, agradecimentos e apresentações gerais. 

Considerações finais. 



 

10:00 às 11:00, sala XVIII – Reunião grupo trabalhadores da comissão de emprego e 

trabalho descentes para transição à paz e resiliência. Sr. Guirô inicia considerações 

finais e agradece ao grupo pelo empenho em aprovar nova recomendação 71, que a 

comissão irá apresentar o projeto de resolução relativa ao emprego e trabalho descente 

para a paz e resiliência, que, pelo novo texto, pretende excluir os anexos da proposta de 

recomendação. 

 

11:00 às 13:00, sala XVIII – Reunião da comissão tripartite para o emprego e trabalho 

descentes para transição à paz e resiliência. Iniciamos o trabalho com a fala da 

Presidente da Comissão informando que faltava discutir os anexos da R71 e que devido 

a complicações contida neles a proposta era que consensualmente fosse excluído da 

recomendação. Aberta a discussão, os trabalhadores, empregadores e governos votaram 

pela sua exclusão e de todas as emendas a eles relativas. Desta forma, o projeto de 

resolução relativa ao emprego e trabalho descente para a paz e resiliência foi adotado 

com todas suas emendas. Na sequência, a Presidente da Comissão agradeceu a 

participação de todos e informou que a proposta passaria para a revisão dos juristas 

antes de seguir para o plenário final. 

 

 
Reunião final da comissão tripartite que avaliou a recomendação 71 

 



14:30 – 18:00, sala das Assembleias – Fala do Ministro do Trabalho e Emprego do 

Brasil, Sr. Ronaldo Nogueira, do Sr. Meneguette, delegado dos empregadores 

brasileiros, e demais representantes de diversos países (total de 34 discursos). 

 

 
Ronaldo Nogueira, MTE, em seu discurso na plenária da OIT 

 

 

18:00 – 19:30, sala XI – Reunião da delegação brasileira. A reunião foi aberta pela 

embaixadora do Brasil, Sra. Maria Nazareth Farani Azevedo que agradeceu nossa 

presença e ressaltou estar alí a real economia brasileira, que o momento que vivemos é 

delicado, porém iremos superá-lo e que o evento (CIT) é a oportunidade para 

compartilhar informações. O Ministro Ronaldo Nogueira cumprimentou toda delegação, 

em especial os sindicalistas na pessoa do Sr. Antônio Neto (CSB), ressaltou que as 



reformas são necessárias para os mais de 60 milhões de brasileiros na informalidade e 

cedeu a palavra aos demais. Começou com a fala dos que presidiam a mesa e depois um 

representante de cada grupo (empregador, trabalhador e governo) de cada uma das 

comissões que participamos. Falei em nome dos trabalhadores de minha comissão. 

 

 
Reunião da delegação com o Ministro Ronaldo Nogueira, TEM 

 

 
Fala de Aelson Guaita, CSB, em nome dos trabalhadores da comissão R71 

 

 



15/06/2017 

 

09:00 às 10:00, sala XIX – Reunião geral grupo dos trabalhadores. Informes gerais. 

 

10:00 às 11:00, sala XIX – Reunião final de agradecimento e apresentação da versão 

final da nova recomendação. Tive a oportunidade de agradecer a participação em nome 

da bancada dos trabalhadores do Brasil. Entramos para a história. 

 

16/06/2017 

 

Retorno ao Brasil. 

 

 

Este relatório é acompanhado dos seguintes anexos: 

 

I – Comprovantes de viagem e hospedagem R71 

II – Composição das mesas na 106ª CIT/OIT R71 

III – Definição da mesa e regras de trabalho da comissão R71 

IV – Fluxograma nota informativa grupo trabalhadores R71 

V – Nota informativa grupo trabalhadores R71 

VI – 1º lote de emendas da R71 

VII – 2º lote de emendas da R71 

VIII – 3º lote de emendas da R71 

IX – 4º lote de emendas da R71 

X – Comissão que redigiu novo texto da R71 

XI – Resumo dos trabalhos da comissão da revisão da R71 

XII – Minuta documento final da R71 para adoção na 106ª CIT/OIT R71 

XIII – Votação final para adoção da R71 na 106ª CIT/OIT R71 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

AELSON GUAITA  

PCDP: 007715/17 

 

 

 

 

 


