
Agenda Global AFL-CIO

Pre-Congresso AFL-CIO
11 de junho de 2022
Congresso AFL-CIO

12 a 15 de junho de 2022
Centro de Convenções da Pensilvânia

Sábado, 11 de junho

Simpósio sobre a Organização Sindical Global (119 AB)
9h às 9h15: Boas-vindas—Construindo um novo contrato social pós-pandemia

9h15 às 10h45: Construindo poder coletivo com trabalhadores de plataforma
Interpretação para crioulo haitiano, português e espanhol

10h45–11h: Intervalo

11h–12h15: Transição Justa: Construindo um novo modelo de energia limpa que
funcione para os trabalhadores
Interpretação em crioulo haitiano, português e espanhol

12h15–12h30: Intervalo

12: 30 – 14h15: Almoço (será servido)—Sindicatos na Linha de Frente da Democracia

14h15–14h30: Intervalo

14h30–16h: Construindo um Movimento Inclusivo para a Interpretação da Igualdade
Racial e de Gênero
no Haiti Crioulo, português e espanhol

16h às 17h: Recreio

17h às 19h: Homenagem a Richard L. Trumka (Terrace Ballroom)
Interpretação em crioulo haitiano, português e espanhol

domingo, 12 de junho

8h às 10h: Café da manhã e serviço inter-religioso (Terraço Ballroom)

10h - 1h30 Acabando com a Violência de Gênero e o Assédio no Mundo do Trabalho
Iris da FESTAGRO é palestrante; Cida do CNTRV é comentarista, espaço limitado



10h45: Status Protegido Temporário! Conectando a luta por justiça para famílias
trabalhadoras nos EUA e no exterior, Luna Ranjit, Coordenadora do Nepal, Solidarity
Center (Unity Stage no Unity Hall)

12h30: Sessão Geral do Congresso da AFL-CIO, Open House: Eleição do Conselho de
Administração da AFL-CIO

segunda-feira, 13 de junho

8:30 da manhã..às 17h30: retoma do congresso AFL-CIO

14h às 15h30 - Evento paralelo - Atualização sobre organização e negociação com
sindicatos mexicanos e americanos três anos após as reformas trabalhistas no México
Delegação mexicana como painelistas, capacidade limitada

14h às 15h40: Organização das sessões de ação (workshops, horários a confirmar):

1
Construindo parcerias e moldando o futuro: como o LIFT Fund apoia novas

formas de organização

2
O trabalho nos conecta a todos: construindo poder de longo prazo nos níveis

estadual e local

3
Organizando através de uma lente de justiça racial: como a equidade e a

inclusão fortalecem nosso movimento

4
Trabalhadores imigrantes e refugiados: construindo poder, lutando por justiça

e crescendo nosso movimento global

5
Existe um aplicativo para isso: Como os sindicatos estão usando tecnologia e

dados em tempo real para apoiar a organização no local
6 Next Gen Up: Mobilizando e Organizando Jovens Trabalhadores

7 Amazônia: Impacto Global Requer Estratégia Global e Solidariedade

8
Construindo um Movimento Liderado por Mulheres: Como o Movimento

Trabalhista está Incentivando Mulheres e Lutando por Mudanças

9
Abordagens de baixo para cima e de cima para baixo para aumentar o

movimento trabalhista organizando veteranos

10
Organizando a economia Mina de Energia Limpa: Estratégias para Empregos

no Sindicato Verde
11 Organização Política para Vencer pelos Trabalhadores

12
Fortalecendo a Democracia: Movimento Trabalhista, Direitos dos

Trabalhadores e Proteção ao Voto

13 Organizando-se no Mundo da Tecnologia

*NOTA: Os workshops acima serão realizados em inglês.



12h30: A ascensão do autoritarismo e a resposta do movimento trabalhista, Luca
Visentini, Secretário Geral, Confederação Europeia dos Sindicatos (Palco da Unidade
no Unity Hall)

19h às 21h: Jantar de premiação de direitos humanos George Meany–Lane Kirkland
em homenagem ao Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Industria
Automoviles (SINTTIA) do México
(Hilton Philadelphia em Penn's Landing, 201 S. Christopher Columbus Blvd.)

terça-feira, 14 de junho

8:30 da manhã..às 17h30: Retomada da convenção AFL-CIO

Após o almoço (o horário exato ainda não foi determinado), os seguintes segmentos de
resolução estarão no palco principal da convenção:

●       Resolução de Justiça Racial
●       Resoluções globais
●       Resolução de Imigração

17h30: Comício em Apoio aos Trabalhadores do Setor Público com a AFSCME. Os
ônibus levarão os delegados ao Museu de Arte da Filadélfia, onde o rali está
acontecendo. Mais informações sobre o rali podem ser encontradas. aqui_

Quarta-feira, 15 de junho

8h30–meio-dia: Retomada da conferência AFL-CIO

12h: Conclusão do Congresso

Informações Adicionais:
Reuniões paralelas adicionais serão organizadas ao longo da convenção em torno de
vários temas. Na sua chegada, compartilharemos com você um calendário dessas
reuniões paralelas que ocorrerão no centro de convenções.

https://www.philadelphiamuseumofartunion.com/

