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Ricardo Patah, presidente nacional da União Geral dos Trabalhadores - UGT

Nesta quarta-feira dia 17, a União Geral dos Trabalhadores estará presente
na reunião do Fórum de Debates sobre Políticas de Emprego, Trabalho e
Renda e de Previdência Social em Brasília. Estarei representando a nossa
central com o objetivo de discutir a questão fundamental da crise brasileira neste
momento: a criação de empregos com a reativação da economia.
Tanto para a UGT quanto para as
demais centrais sindicais que já se
manifestaram, a discussão das
reformas trabalhista e previdenciária
é totalmente inconveniente neste
momento. As medidas preconizadas
não trarão mais empregos, ao
contrário, agravarão a recessão.
Querer
a
reforma
trabalhista
flexibilizando os direitos trabalhistas,
com a prevalência do negociado
sobre o legislado, como quer o
ministro
Nelson
Barbosa
num
momento de grave desemprego é
querer a diminuição dos direitos e
benefícios dos trabalhadores.
Do mesmo modo, dificultar a aposentadoria ou diminuir o valor dos benefícios,
como parece ser a intenção da Reforma Previdenciária, só agravaria a situação
de chefes de família que estão hoje desempregados depois de muitos anos de
trabalho e querem melhorar sua situação.
Não há duvida que essas reformas apenas agravarão a situação dos brasileiros e
parece que estão sendo apresentadas pelo ministro da Fazenda com o objetivo
único de se qualificar perante os empresários e financistas como um ministro
severo.
Neste momento o essencial é falar do emprego. Uma das tragédias da
progressão do desemprego é que ele está atingindo não apenas os jovens e os
trabalhadores recém-ingressos no mercado de trabalho, mas também os chefes
de famílias trabalhadoras estão sendo atingidos pelo desemprego.
O ministro do Trabalho e Previdência, Miguel Rossetto, parece compartilhar da
nossa preocupação pois defende não há urgência para mudar as regras. “Temos
de separar um problema conjuntural, causado pelo ambiente recessivo e
aumento do desemprego, de um debate de médio e longo prazos”, afirmou
Rossetto ao jornal Estado de S.Paulo.
Diante da crise fiscal é possível falar em uma reforma tributária que, por
exemplo, tribute os lucros e resultados das empresas que, a partir de 1995,
deixaram de ser taxados no Brasil. Nos países de economia média como o Brasil,
apenas a Estônia tem um regime tributário liberal como esse.
Vamos, neste momento, falar de Empregos, Senhora Presidenta.
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Patah condena uso do FGTS em Empréstimo
Assista ao Vídeo

Ricardo Patah, entrevistado por Heródoto Barbeiro no JR, condenou o uso dos depósitos
do FGTS como garantia para empréstimos.
O presidente da União Geral dos
Trabalhadores e do Sindicato dos Comerciários considerou a operação de grande risco. A
UGT defende a reativação da economia e tem apresentado propostas com esse objetivo.

Em Brasília, Salaberry defende trabalhadores
Em mais uma ação em prol dos interesses dos trabalhadores, o secretário de Relações
Institucionais da União Geral dos Trabalhadores e presidente do Sindicato dos
Empregados em Clubes e Federações Esportivas (Secefergs), Miguel Salaberry Filho, foi
até o Senado Federal, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH),
dizer o que é preciso para resguardar os interesses classistas.
Em Audiência Pública
Interativa, no dia 4 último,
para debater as reformas
previdenciárias, trabalhistas e
econômicas, anunciadas pelo
Governo, Salaberry afirmou o
direito dos trabalhadores de
contar com mecanismos que
defendam os que mais
precisam de proteção, em
mecanismos como a correção
automática do imposto de
renda, recolhido na fonte, e
que é nunca consegue
acompanhar a evolução
inflacionária.
Falando em nome dos trabalhadores, Salaberry defendeu a realização de reforma fiscal
pontual, que resguarde o direito individual dos trabalhadores, ao invés da reforma no
campo previdenciário, que, equivocadamente, tenta alcançar o equilíbrio por meio de
medidas como o aumento da idade mínima – 65 anos para homens e mulheres – que
prolongam a aposentadoria, quando flexilizada a fórmula 85/95.

Licença-paternidade de 20 dias vai à sanção de Dilma
O plenário do Senado aprovou na Quarta-feira dia3, a licença-paternidade de
20 dias, em um marco regulatório dos direitos da primeira infância, voltado
para as crianças até seis anos de idade.
Por enquanto, o aumento da licença não será obrigatório para todos, mas
apenas para as empresas que aderirem ao programa Empresa Cidadã, que
também possibilita o aumento da licença-maternidade para seis meses. A
licença-paternidade de 20 dias também valerá para adoção.
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Iniciativa Global sobre trabalho decente para a juventude

Guy Ryder anuncia Iniciativa Global Juvenil
Uma parceria global única pretende aumentar as perspectivas econômicas de jovens que
entram no mercado de trabalho.
Em meio à crise global do emprego jovem caracterizada por níveis sem precedentes de
desemprego, má qualidade do emprego e trabalhos
com salários baixos - o sistema das Nações Unidas
está lançando uma iniciativa ambiciosa para gerar
empregos decentes para os jovens e para ajudar na
sua transição da escola para o trabalho.
A Iniciativa Global sobre Trabalho Decente para a
Juventude foi lançada na sede da ONU por Guy
Ryder, diretor-geral da Organização Internacional do
Trabalho (OIT), na abertura do Fórum anual da
Juventude da ONU.

Portal de la OIT
sobre la Agenda
2030 de Desarrollo
Sostenible

"Hoje, dois em cada cinco
jovens em idade de
Ao descrever a iniciativa, Ryder afirmou que é uma
trabalhar ou estão
parceria única com os governos, o sistema das Nações
desempregados ou têm
Unidas,
empresas,
instituições
acadêmicas,
empregos que não
organizações de jovens e outros grupos para
remuneram o suficiente
intensificar a ação para criar novas oportunidades e
para escapar da pobreza."
possibilidades para empregos de qualidade no conjunto
Guy Ryder, Diretor-Geral da
da economia e “apoio aos jovens para desenvolver as
OIT
habilidades necessárias para competir no mercado de
trabalho de hoje".
Com a participação de mais de vinte ministros de Juventude e de mais de 500 jovens
representantes, Ryder encorajou os jovens a se tornarem "totalmente engajados" e serem
agentes ativos de mudança. "Suas vozes refletem as aspirações dos jovens em todos os
lugares. Suas vozes devem ser ouvidas e postas em prática, se quisermos construir
sociedades inclusivas e sustentáveis, enfrentar as injustiças e desigualdades desafiadoras e
abrir caminhos para a paz, o progresso e prosperidade para todos". (Notícias da OIT)

Desemprego bate no setor de serviços
Um dos últimos pilares de resistência à crise, o setor de serviços administrativos e
complementares começou a demitir no fim de 2015 diante da escolha de empresas em
reduzir a demanda por esse tipo de atividade. Sem escolha, o segmento – que inclui tarefas
de limpeza, vigilância e telemarketing – está mandando para a fila do desemprego pessoas
com menor qualificação e remuneração, que podem encontrar dificuldades para se
recolocar no mercado de trabalho.

Sintetel e Fenattel
intensificam luta pela
regulamentação da
profissão de
teleoperador

Além disso, como o setor é
intensivo em mão de obra, o
sinal de que a crise bateu à
porta pode ainda reforçar o
círculo vicioso já visto nos
últimos meses. Quando
essas pessoas são
demitidas, elas passam a
consumir e gastar menos,
deprimindo ainda mais a
atividade econômica e
gerando mais desemprego.
O setor de serviços administrativos e complementares (que inclui atividades de limpeza,
vigilância, recepção, telemarketing, cobrança e auxiliar administrativa) mergulhou em uma
trajetória negativa em julho do ano passado, quando o volume encolheu 2,8% em relação a
igual mês de 2014. Desde então, o ritmo de queda só se intensificou, até atingir uma perda
de 6,4% em novembro, segundo o mesmo tipo de comparação, aponta o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A pesquisa sobre o mercado de trabalho do IBGE engloba mais segmentos do que apenas
os administrativos e complementares, mas dá uma boa pista do movimento que também é
percebido por agências de emprego. Na Vagas.com, as candidaturas para o posto de
auxiliar/operacional avançaram 25% em 2015 ante o ano anterior. No entanto, a oferta de
vagas para essas funções cresceu apenas 6% no período. ( Estadão, 10.02.2016)
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Saneamento é o tema da Campanha da Fraternidade
A Campanha da Fraternidade de 2016 terá como foco a necessidade de saneamento
básico para toda a população. A iniciativa foi lançada nesta quarta-feira (10), em parceria
entre a CNBB (Confederação Nacional dos Bispos do Brasil) e o Conic (Conselho Nacional
de Igrejas Cristãs).
"A falta de saneamento básico mata. A
nossa família comum está sofrendo e
morrendo por causa das enfermidades
transmitidas pelo mosquito", disse
Dom Sergio da Rocha, presidente da
CNBB. O esgoto a céu aberto, o lixo
nas ruas e o armazenamento incorreto
da
água
são
apontados
por
especialistas como principais fatores
para a proliferação do mosquito Aedes
aegypti, transmissor da zika, dengue e
chikungunya.
O ministro Gilberto Kassab (Cidades) reconheceu que o Brasil "ainda está aquém" da
oferta adequada de saneamento básico. "Por mais que nos últimos anos tivemos
melhorias, ainda deixamos a desejar", disse o ministro, presente à cerimônia. Ele
ponderou que, hoje, o combate ao mosquito é a "prioridade absoluta" do governo federal.
(Folha de S.Paulo, 10.02.2016)

UGT apoia ação do UAW contra Nissan
Na sexta-feira última, dia 05, representantes do United Auto Workers – UAW
(Sindicato automotivo norte-americano) estiveram na sede nacional da União Geral dos
Trabalhadores –UGT, para tratar de ação sindical contra a montadora Nissan, uma das
patrocinadoras oficias dos Jogos Olímpicos Rio 2016. A ação tem como objetivo exigir que
a empresa respeite o direito de sindicalização dos seus trabalhadores nas unidades fabris
nos Estados do Tennesee e Mississippi, nos Estados Unidos.
Os dirigentes da UAW, Ginny Coughlin e Rafael
Guerra, foram recebidos pelo presidente nacional
da UGT, Ricardo Patah, e pelos secretários
Canindé Pegado (secretaria Geral) e Marcos
Afonso de Oliveira (Imprensa). Também
participou do encontro o presidente do Sindicato
dos Professores de Educação Física do Estado de
São Paulo (Sinpefesp), José Antonio Martins
Fernandes.
A ação está prevista para o próximo dia 18 de
fevereiro no Estado do Rio de Janeiro, junto ao
Comitê Realizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016.

Nilson Duarte Costa reeleito

Presidente da UGT-RJ é reeleito para a direção do Sindicato da Construção Pesada
Nilson Duarte Costa, presidente da UGT-RJ, foi reeleito
presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da
Construção Pesada (Sitraicp) em eleições que ocorreram
nos dias 1º e 2. Com 16.332 votos válidos dos 16.562
trabalhadores votantes a chapa 1 foi reeleita.
“Foram 50 urnas espalhadas por 32 municípios onde estão
sendo realizadas obras das Olimpíadas, de duplicação da
BR 101, entre outras. O grande número de trabalhadores
que compareceu revela que o sindicato tem credibilidade.
Os trabalhadores votaram na continuidade, pois temos
atendido seus anseios não só por melhores trabalhos, mas
também porque o sindicato tem sido presente”, ele
declarou.
O UGT Global é o Boletim de Informação Internacional da União Geral dos Trabalhadores.
A UGT é uma organização sindical constituída para defender os trabalhadores brasileiros através de um movimento
sindical amplo, cidadão, ético, solidário, independente, democrático e inovador.
Diretor de Comunicação: Marcos Afonso de Oliveira – MTb 62.224/SP
Jornalista Responsável: Mauro Ramos
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