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ICM chega ao MÉxICo

Missão de Alto Nivel Sindical da ICM no Palácio Nacional

Há muitos anos o México está entre as prioridades da ICM e após 
muitas tentativas em estabelecer contato, finalmente, em outubro 
de 2019, a ICM chega ao país hispânico da américa do norte. E 
chega para ficar.

Esse avanço deve-se muito à contribuição da UGT da Espanha e 
à nova conjuntura estabelecida com o governo de andrés Manuel 
lópez obrador a partir de dezembro de 2018.  Por meio de pedro 
Hojas, da UGT Espanha, e do senador Napoleón Gómez Urrutia, 
sindicalista mineiro que abriu as portas do governo para a delega-
ção da ICM, tivemos oportunidade de nos reunirmos com o chefe 
do gabinete da República alfonso Romo, com o vice-ministro da 
Economia Francisco Quiroga, com andrés peñaloza Méndez, 
que preside a Comissão  nacional sobre o Salário Mínimo 
(COnaSaMI) e com secretária de Trabalho e Promoção de em-
prego da Cidade do México soledad aragón. Também visitamos 
as sedes dos sindicatos dos Mineiros e dos Eletricitários do México 
e tivemos a oportunidade de conhecer obras de reconstrução de 
edifícios destruídos pelo terremoto de 2017 e conversarmos com 
a Comissão de Reconstrução da Cidade do México. 

Um dos principais motivos 
da realização da Mis-
são de alto nível da ICM 
ao México foi conhecer 
a Reforma Trabalhista 
que vem sendo imple-
mentada. Diferente das 
reformas trabalhista dos 
demais países da amé-
rica Latina, a proposta 
apresentada pelo novo 
governo mexicano amplia 

direitos e valoriza as negociações coletivas e os sindicatos ativos.

a Missão encabeçada pelo secretário-geral da ICM ambet Yuson 
e pelo presidente do Comitê Regional saúl Méndez, contou com 
a participação dos dois vice-presidentes adjuntos globais da ICM,  
Gail cartmail e Dietmar schaefers, e mais seis representantes 
internacionais.

a  F u n d a ç ã o 
Friedrich Ebert 
( F E S  M é x i c o ) 
apoiou a Missão 

de forma importante, abrindo as 
portas da sua sede no domingo 13/10 
para proporcionar aos participantes 
da Missão uma breve explanação 
sobre a situação do México. ines González (foto) e angel pazos 
Romero abordaram os aspectos históricos e políticos da Reforma 
Trabalhista, seus principais pontos e o que ela representa para os 
trabalhadores e para a economia mexicana. 

Nilton Freitas com Pedro Hojas (FICA-UGT Espanha) 
e Evelio Ángulo Álvarez (UGT Castilha e Leon)
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Reforma Trabalhista 
Mexicana na contramão 
do neoliberalismo
O chefe de gabinete do Presidente da República, alfonso Romo, explicou 
aos participantes da Missão de alto nível da ICM  o objetivo do governo 
Lopes Obrador com a Reforma Trabalhista: recuperar os salários para 
aumentar o consumo interno no país.

O Salário Mínimo no México é um dos mais baixos do mundo. aumentar 
o seu valor possibilita devolver à população o poder de compra, reaque-
cendo a economia. Com isso, o governo protege o país diante da crise 
econômica mundial e diminui a alta dependência mexicana das expor-
tações aos EUa. “Trata-se de uma estratégia para melhorar a vida dos 
trabalhadores e de suas famílias”, disse Romo.

Fim dos contratos de proteção patronal
Mas a reforma trabalhista vai além, acrescenta o chefe de gabinete. Ela 
também busca recuperar o verdadeiro papel dos sindicatos e acabar com 
os famigerados Contratos de Proteção Patronal, assinado por alguns 
sindicatos e empresas.

Por meio desse tipo de contrato os trabalhadores não participam e nem 
sabem da existência da Convenção Coletiva, cujas cláusulas, em sua 
maioria, visa proteger o patrão, e não o trabalhador. 

É o contrato predominante no Setor da Construção, daí a enorme impor-
tância da ICM se inserir e contribuir com o curso das transformações no 
mundo do trabalho no México.

cooperação técnica 
icM-coNasaMi
no encontro da Missão com a 
COnaSaMI – comissão tripartite  
nacional que trata do Salário Mínimo, 
andrés peñaloza Méndez abordou o 
aumento superior a 100%  no salário 
mínimo mexicano já implantado 
pelo governo. Ele destaca que a 
medida atendeu em especial os 
trabalhadores nas zonas da fronteira 
norte, incluindo os da Construção, 
que recebem os menores salários.

Ao final da conversa, os participantes 
manifestaram a intenção de uma co-
operação técnica entre a COnaSaMI 
e a ICM para a obtenção de informa-
ções gerais sobre a política salarial 
do governo nos setores da indústria 
da construção mexicana.

1. Maior liberdade de associação aos sindicatos

2. ampliação da transparência e da democracia nos sin-
dicatos

3. aperfeiçoamento da Conciliação Prévia

4. Maior proteção ao trabalhador e trabalhadora doméstica

5. aumento do Salário Mínimo

6. Compromisso das empresa, por meio de um Protocolo 
de Políticas Internas, em acabar e combater com as prá-
ticas de violência no trabalho (discriminação de gênero, 
assédio moral e sexual entre outros)

7. Trabalhadores devem aprovar em assembleia a Convenção 
Coletiva negociada pelos sindicatos e receber cópia do documento 
assinado

8. Revisão das Convenções Coletivas a cada quatro anos

9. Trabalhador deve 
ser informado sobre 
todos os descontos 
no comprovante de 
pagamento 

principais Mudanças da Reforma Trabalhista:

Alfonso Romo e Senador Napoleón
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Encontros e Visitas
O vice-ministro da 
Economia Francisco 
Quiroga também 
recebeu a Missão da 
ICM em seu gabinete. 
Ele gentilmente 
explicou a política 
econômica do 
atual governo e os 
projetos em curso na 
área da construção 
de moradias e 
infraestrutura. 

soledad aragón, secretária de Trabalho e Promoção de emprego da Cidade do México, durante o encontro com 
a Missão da ICM ficou muito interessada em desenvolver futuramente um acordo de cooperação entre a ICM e 
o governo da Cidade do México visando a promoção de condições de trabalho adequadas e seguras nas obras 

do município, além do fortalecimento dos sindicatos e da negociação coletiva. Uma das campanhas a serem 
desenvolvidas, por exemplo, é a dos sacos de cimento de “25 quilos, não mais!”.

sindicatos parceiros
a Missão de alto nível da ICM se realizou com o apoio e parceria do Sindicato 
dos Mineiros do México, encabeçado pelo senador Napoleón Gómez Urrutia, e 
do Sindicato dos Eletricistas do México (SME): um sindicato que tem históricas 

batalhas contra a privatização do 
sistema elétrico do México nos anos  80. 

a delegação da ICM visitou a sede 
histórica do SME e do Sindicato dos 
Mineiros, intercambiando informações e 
homenagens com as lideranças.

a importante contribuição do cilas
Outro aliado fundamental para o êxito da Missão da ICM foi o Centro de Pesquisa e 

assessoramento Sindical (CILaS), dirigido por Héctor de la cueva. 

Héctor acompanhou a Missão em vários momentos e, além de compartilhar sua agenda 
de contatos, informava sobre as particularidades da estrutura sindical mexicana, as 

transformações no país e contava a história de resistência de muitas entidades contra o 
modelo patronal em vigor.

Por meio do CILaS a Missão teve a oportunidade de conhecer uma obra de 
reconstrução de um edifício destruído pelo terremoto de 2017 e se reunir com a 

Comissão de Reconstrução da Cidade do México, comandada pelo governo municipal e 
com orçamento específico.

Há mais de mil edifícios nessa situação na Cidade do México, daí a necessidade de formar essa comissão reunindo os moradores 
dos edifícios afetados com autoridades do governo para, entre outras discussões, a contratação de empresas para a reconstrução.

agenda da icM no México
a Missão da ICM foi realizada de 13 a 19 de outubro de 
2019 na Cidade do México e ao final os integrantes e 
parceiros puderam participar da Conferência Internacional 
sobre Empresas Multinacionais e acordos-Marco 
Internacionais, realizada no mesmo período, e das 
reuniões estatutárias da ICM (Mulheres e Jovens).

Isso enriqueceu os debates e as discussões realizadas 
nessa exitosa agenda da ICM no México, que contou 
também da diretora da OIT México, Gerardina Marroquín.

Gerardina, Saúl, Dietmar e Ambet Yuson durante apresentação do senador Napoleón

Peter Ong, do Sindicato de Eletricistas e Comunicações 
da Austrália, com Martin Esparza, do Sindicato de 
Eletricistas do México

Hector de la Cueva (CILAS) com Martin Esparza (SME)

Victor Hugo Brandan com Nilton Freitas e Ambet Yuson
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Expressões

“a Missão ao México abre caminhos para 
a ICM contribuir com as transformações 

das condições de trabalho e de vida 
dos trabalhadores da construção, um 
dos setores em que mais houve os 
denominados “contratos de proteção 
patronal.”

Dietmar Schaefers, IGBAU, Vice-
Presidente da ICM, Alemanha

“Em nome da equipe da missão 
da ICM, eu gostaria de deixar o 

meu muito OBRIGaDO pela 
organização das reuniões no 
México e por nos colocar 
em contato com o senador 
napoleão. Quero que 
saibam que tivemos uma 

missão de muito sucesso 
no México. nossas reuniões, 

especialmente com napoleão, 
foram realmente ótimas. Os 

desdobramentos que estão ocorrendo no México, 
especialmente em relação às Reformas Trabalhistas, 
são bastante animadores.”
 Ambet Yuson, Secretário Geral da ICM, 
Genebra, Suíça

“Ver todas essas transformações no 
México, lideradas pelo presidente 

andrés Manuel López Obrador 
e pelo senador e sindicalista 

napoleón Gómez Urrutia é motivo 
de muita alegria para nosso 

sindicato, uma das entidades 
britânicas que apoiou e fez 

campanha para napoleón quando 
estava em exílio, perseguido pelas forças 

conservadoras mexicanas.”.

Gail Cartmail, Unite the Union, Vice-Presidente da 
ICM, Reino Unido

“Essa Missão da ICM foi um sucesso, 
uma das melhores que fizemos até 

o momento. Efetivamente a ICM 
no México pode contribuir para 
fazer avançar as mudanças que 
estão em curso. Quero expressar, 
assim, o apoio do meu sindicato ao 

senador napoleón Gómez Urrutia, 
que também é mineiro, e ao presidente 

andrés Manuel López Obrador.”

Phillip Vilakazi, NUM, Vice-Presidente, África do Sul

“Estamos comprometidos em continuar 
apoiando essa agenda de mudança 

no México, consolidando a presença 
da ICM nesse país que é a segunda 

maior economia da região.”

Saúl Mendez, SUNTRACS, 
Presidente do Comitê Regional ICM 

América Latina e Caribe

para entender melhor:
o Movimento Trabalhista Mexicano 
no México existem 13 confederações, 17 federações e 13 
sindicatos nacionais. as confederações mais importantes 
são: Confederação de Trabalhadores do México (CTM); 
Confederação Regional Obrera Mexicana (CROM); Con-
federação Revolucionária de Obreros e Camponeses 
(CROC); União nacional de Trabalhadores (UnT); Frente 
autêntica do Trabalho (FaT); nova Central de Trabalha-
dores (nCT).

além disso, a recém-formada CnT (Confederação na-
cional dos Trabalhadores), da qual o SEM (Sindicato dos 
Eletricistas do México) faz parte; e a Confederação Inter-
nacional dos Trabalhadores, da qual a SnTM faz parte. 

os acordos de proteção coletiva (ccpp)
Os acordos de Proteção Coletiva (CCPP) que regem parte 
das relações entre trabalhadores, sindicatos e emprega-
dores representam uma total simulação de um acordo 
coletivo. Um de seus principais objetivos é proteger os 
empregadores contra qualquer organização potencial e 
autêntica por parte dos trabalhadores ou a intervenção de-
les nas práticas de gestão das empresas a fim de negociar 
suas condições de trabalho; em outras palavras, a relação 
estabelecida entre empregadores e trabalhadores não é 
bilateral. Sob esse sistema, os trabalhadores não têm 
acesso a sindicatos, liderança sindical e acordos coletivos, 
o que significa que eles não têm poder para pressionar por 
mudanças. O setor de construção é a área que tem sido 
a mais afetada por esse tipo de contrato.

Investigações mostraram que mais de 60% dos contratos 
existentes são regidos pelo sistema CCPP. na realidade, 
a maioria dos trabalhadores mexicanos não está orga-
nizada, milhões deles estão à espera de alguma forma 
de organização que os ajude a lutar por seus interesses 
enquanto trabalhadores.

o salário Mínimo
O salário mínimo para 2019 na zona franca da fronteira 
norte será de 176,72 pesos mexicanos (US$ 8,78) por 
dia. Para o resto do país, o salário mínimo geral será de 
102,68 pesos (US$ 5,1). na construção, o salário médio 
é de 6.086,32 pesos mexicanos (US$ 312,00) por mês. 
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Imagens da Missão

Héctor de la Cueva (CILAS) 
mostra aos membros da 
Missão alguns edifícios 
destruídos pelo terremoto 
de 2017 que estão sendo 
reconstruídos

Senador Napoleón Gómez Urrutia recebe homenagem do 
secretário geral da ICM, Ambet Yuson

Senador Napoleón Gómez Urrutia com 
líderes mulheres da ICM

Diretora da OIT 
México, Gerardina 

Marroquín

Alguns 
participantes da 
Missão foram 
conhecer a Casa 
Azul de Frida 
Kahlo, na Cidade 
do México

"Nada  é absoluto.
Tudo se transforma, tudo 
se move, tudo revoluciona, 

tudo voa e vai"

Frida Kahlo

Participantes da Missão de Alto Nível da ICM ao México

Sede Mundial da ICM 
54,Route des Acacias 1227 Carouge / GE
Local A, Switzerland
Tel: +41-22 827 3777 - Fax: +41-22 827 37 70 

Escritório Regional
Ciudad del Saber, Edificio N° 238
Local A, Piso 1 - Panamá. República de Panamá
Tel : +507 317 12 70 / 317 03 42
Fax : +507 317 00 89  

Escritório de Projetos – Brasil
Rua Roberto Simonsen 120 – sobreloja 509 - Centro
São Paulo - CEP 010.17-020 - Tel: +55 11 3104 5037
E-mail: icm@bwint.org

https://www.facebook.com/BWI.work/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/bwiglobalunion
https://twitter.com/BWIglobal?lang=pt-br

