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DESEMPREGO  E  CRISE  SINDICAL  EM  SANTA  ROSA.  Jorge  Adriano  Lubenow,  Anne  Marie  T.G.E. 
Wautier (Projeto Desemprego e Crise Sindical em Santa Rosa, Departamento de Ciências Sociais, UNIJUÍ) 
A preocupação de diversas entidades públicas e privadas para com o desenvolvimento da região noroeste do Rio 

Grande do Sul se acentua na medida em que a crise econômica se aprofunda e os problemas sociais se agravam. Nas estratégias 
planejadas percebe-se uma deficiência de dados sistemáticos sobre o desemprego em Santa Rosa e sobre as ações empreendidas 
para enfrentar o problema. O Objetivo deste trabalho é levantar dados locais que possam contribuir para uma melhor avaliação 
das tendências do desemprego em Santa Rosa, sistematizar a reflexão realizada pelas lideranças sindicais locais sobre a natureza 
da relação entre desemprego e crise sindical, e sobre o tipo de estratégias que poderiam ajudar a enfrentar o problema. Trata-se 
aqui de uma pesquisa-ação, na qual o trabalho é autogerido pelos próprios representantes dos sindicatos, tomando-se como 
referencial a ideologia sindical. Um primeiro levantamento de dados foi a oportunidade de refletir sobre a ausência da coleta de 
dados e o déficit para a conduta das relações trabalhistas. A análise dos conceitos de trabalho e desemprego abriu caminho para 
uma reflexão sobre as mudanças do mundo do trabalho e formas alternativas de participação ao mercado de trabalho. Analisou-se 
depois a relação entre a situação atual do movimento sindical e sua ação frente ao desemprego, as contradições existentes e as 
possíveis ações concretas por parte dos sindicatos locais. Enfim, foi realizado um levantamento estatístico do desemprego no 
município de Santa Rosa. Este trabalho despertou o interesse da Coordenadoria Regional de Trabalho e Renda Fronteira Noroeste 
(Secretaria de Trabalho, Cidadania e Assistência Social do Governo do Estado) para organizar um Banco de Dados próprio para a 
região Noroeste, a fim de elaborar políticas adequadas de contenção e prevenção do desemprego. (PIBIC/UNIJUÍ). 

 




