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UGT cresce em todo o Brasil 
Ministério do Trabalho confirma UGT como segunda central sindical brasileira 

No inicio deste mês o Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTP) publicou no Diário 
Oficial da União a aferição das centrais e apontou a UGT como a segunda maior Central 
Sindical do Brasil, em cálculo que considera o número de trabalhadores associado a cada 
sindicato e a quantidade de entidades sindicais filiadas às centrais, até o último dia do 
ano anterior. 

O sindicalismo cidadão, ético e inovador da União Geral dos Trabalhadores (UGT), 
centrado no ser humano, capaz de oferecer respostas e propostas aos problemas 
nacionais, têm demonstrado que este é o novo caminho do sindicalismo brasileiro.  

No ultimo dia 21, o presidente da Federação dos Empregados Rurais Assalariados 
do Estado de São Paulo – Feraesp, Élio Neves afirmou que a UGT se apresenta como 
uma central com possibilidade de viabilizar novos horizontes para a classe trabalhadora 
brasileira. A Feraesp, com sede em Araraquara, agrega mais de 100 sindicatos filiados em 
todo Estado de São Paulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A aferição do MTP, que foi feita por grupo de trabalho tripartite, em que se encontram 
representantes do MTP, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (DIEESE) e de cada central, apurou que a UGT agrega 1.277 entidades 
sindicais, em percentual de 11,38% do total de sindicatos filiados. 

Para muitos observadores e pesquisadores da cena sindical o sucesso do caminho trilhado 
pela central sindical deve-se à incorporação de novas bandeiras de luta – sobre raça, 
diversidade, problemas urbanos, que vão além da luta tradicional em defesa dos salários. 

Nas bandeiras de luta da UGT estão os direitos do trabalhador e trabalhadora no Brasil, 
igualdade de gênero, inclusão, imigrantes, saúde e segurança, justiça social e trabalho 
decente, desenvolvimento com sustentabilidade, entre outros. Representando 
trabalhadores de todos os segmentos profissionais, a UGT consolida sua posição também 
como a maior central na área de comércio e serviços. 

A união de todos os trabalhadores é fundamental para alicerçar a luta pelo 
trabalho decente e por melhores condições de vida, principalmente no Brasil, 
onde impera uma desigualdade gritante.  

Fundada em 19 de Julho de 2007, a União Geral dos Trabalhadores acredita no 
Brasil e vai continuar com seu sindicalismo cidadão, ético e inovador com a certeza 
que vai continuar com o mesmo crescimento que tem tido nestes quase nove anos de sua 
existência. 
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Todos Juntos contra o mosquito 
UGT e prefeitura de SP juntos contra o Aedes aegypti 

A União Geral dos Trabalhadores (UGT) recebeu na quarta-feira, dia 22, a Subprefeitura 
da Sé, que em parceria com a Secretaria Municipal, vem mobilizando instituições e a 
população na luta contra o mosquito. 

A UGT, em parceria com seus sindicatos filiados, já entrou nessa campanha de combate 
ao mosquito. São comerciários, padeiros, motoboys e diversas categorias que estão 
unidos para o extermínio desse transmissor de doenças. Segundo dados da subprefeitura 
da Sé, a região central de São Paulo tem sido um foco muito elevado desses mosquitos e 
o presidente nacional da UGT, Ricardo Patah, faz um apelo que todos se juntem em 
torno dessa causa. 

 

 

 

 

 

 

 
Essa ação também terá como aliado o núcleo estadual de SP dos ODS (Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável), programa das Nações Unidas que tem entre suas metas, 
melhorar a qualidade de vida e saúde das pessoas. Como articuladora desse movimento 
na UGT, Cristina Palmieri, coordenadora do Comitê de Sustentabilidade da 
instituição, ressalta que esse é um problema que atinge a todos, e é preciso lutar pela 
prevenção, para termos o controle dessa situação, que está crescendo de forma 
desordenada. 

O ODS 3, especificamente, assegura saúde e bem-estar para todos. E é em prol dessa 
causa, que o movimento ODS entra para se unir. “Há necessidade de cada um de nós de 
sermos um ator, um protagonista no combate desse mosquito. estamos vulneráveis. O 
que nós, juntos, podemos fazer para minimizar esse impacto e não sermos atingidos? 
Temos que pensar no bem-estar social”, frisa Cris Palmieri. (Mariana Veltri – imprensa 
UGT) 

Água é vida. Não deixe essa fonte secar! 

UGT apoia os dos ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como forma de salvar 
o planeta! 

No dia 23 de Março comemora-se o Dia Mundial da Água. A grande fonte da vida vem da 
água e hoje vivemos uma crise hídrica de tamanha proporção, que medidas urgentes têm 
sido tomadas para salvar o mundo que vivemos. Segundo dados das Organizações das 
Nações Unidas (ONU), o Brasil é o 12º país que mais desperdiça água no mundo. 

Apoiadora dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) - projeto do Programa das 
Nações Unidas (Pnud/ONU), em parceria com os 192 países-membros, que teve como 
objetivo acabar com a fome e a miséria até 2015 -, a UGT acredita que um novo mundo é 
possível, e se destacou como a única central sindical a abraçar as metas do milênio.  

Dentre os 17 objetivos dos ODS, há 4 direcionados para assegurar a saúde do planeta e a 
proteção da água. São eles: Objetivo 6 (Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável 
da água e saneamento para todos); Objetivo 13 (Tomar medidas urgentes para combater 
a mudança do clima e seus impactos); Objetivo 14 (Conservar e usar sustentavelmente os 
oceanos, os mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável) e 
Objetivo 15 (Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 
terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e 
reverter a degradação da terra, e deter a perda de biodiversidade). (Mariana Veltri – 
imprensa UGT) 

 Cada um pode fazer a sua parte. Participe! Conheça o Movimento Nacional para os ODS.  
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“Nessa primeira reunião tivemos algumas 
diretrizes, que é montar uma grande equipe de 
sindicalistas que irão às ruas para conscientizar 

a população sobre as condições e a 
importância do combate à dengue, o zika vírus 
e a chikungunya. Vamos usar as estruturas dos 
nossos sindicatos para informar a população e 

a prefeitura de SP irá contribuir com cursos 
para formar agentes multiplicadores 

preparados para orientar”, informa Isabel 
Kausz, secretária da Mulher do Sindicato 

dos Comerciários de SP. 

http://www.odsnospodemos.org/
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http://www.capital.sp.gov.br/static/2016/02/bTEz2BDvd5FgMq0S4gdvGw.pdf
http://www.capital.sp.gov.br/static/2016/02/bTEz2BDvd5FgMq0S4gdvGw.pdf


 

  

Confederação de Comerciários do Mercosul 
Comerciários preparam congresso de fundação da Confederação do Mercosul.  A nova 
entidade sindical visa defender e unificar Direitos dos trabalhadores no comércio 

Dirigentes comerciários estiveram reunidos no dia 18 ultimo em Buenos Aires, na 
Argentina, para tratar dos preparativos para a organização do congresso de fundação da 
Confederação de Sindicatos do Comércio do Mercosul. A reunião aconteceu na sede 
da Faecys (Federação Argentina de Empregados do Comércio e Serviços), fundada em 
1932, uma das mais fortes e atuantes entidades sindicais da Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

O presidente da UNI América e secretário de assuntos internacionais da Faecys, 
Ruben Cortina, destacou: “o Mercosul possui aproximadamente 14 milhões de 
trabalhadores comerciários/as, sendo que a maior parte está no Brasil. Então, nós temos 
uma força considerável dos trabalhadores do setor comércio organizados com sindicatos 
fortes em nível nacional, municipal e estadual”.  
De acordo com Ruben Cortina, esta seria a primeira confederação sindical do setor do 
comércio no Mercosul. O congresso para a fundação da Confederação vai ocorrer em 
setembro, data ainda a definir.  

Nota de Solidariedade aos bancários da Argentina 
A União Geral dos Trabalhadores - UGT se solidariza com os trabalhadores bancários da 
Argentina, demitidos sem justa causa pelo Banco Central da Argentina e pelo Banco da 
Província de Buenos Aires. Em protesto contra as demissões, sindicalistas estão há mais 
de 30 dias acampados em frente a sede do Banco Central Argentino. 

Trabalho decente nas Multinacionais 
A União Geral dos Trabalhadores (UGT) participou, entre os dias 21 e 22 de março, em El 
Salvador, do seminário Controlar o Poder Empresarial nas Cadeias de Valor, que tem o 
objetivo de abordar a relação trabalhistas nas empresas multinacionais. 

O evento busca fortalecer uma coordenação latino americana para  organizar e unificar a 
luta dos Trabalhadores e trabalhadoras que atuam em empresas multinacionais. 

Participam do evento Vitor Báez e Sharan Burrow, da secretaria Geral, 
respectivamente, da CSA (Confederação Sindical das Américas) e CSI (Confederação 
Sindical Internacional), entre dirigentes sindicais da Argentina, Brasil, Costa Rica, El 
Salvador e República Dominicana. 

Representada por seu diretor Josimar Andrade, que também responde pela pasta de 
Relações Sindicais do Sindicato dos Comerciários de São Paulo e pelo jornalista Fábio 
Ramalho, a UGT fez uma apresentação sobre as atividades que a central desenvolve em 
defesa dos direitos dos trabalhadores de multinacionais. 

A central destacou as ações contra a Zara, de combate ao trabalho escravo, do 
enfrentamento ao Mcdonald, Walmart e Carrefour, por melhores condições de trabalho e 
respeito as leis trabalhistas vigentes no Brasil, de apoio aos trabalhadores da Nissan norte 
americana, pelo direito a liberdade sindical ou as atividades referentes a Campanha Jogue 
Limpo, que aborda as condições laborais das pessoas envolvidas na produção de 
equipamentos esportivos, visando a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. 

Durante o seminário, um levantamento das 50 maiores multinacionais foi feito e os 
participantes elegeram as três empresas que mais desrespeitam os trabalhadores. O 
resultado foi: Coca-Cola, Walmart e McDonalds. 

A União Geral dos Trabalhadores (UGT) desenvolve atividades em defesa dos 
trabalhadores em duas dessas três empresas, já que o Walmart e o McDonalds 
constantemente são flagradas desrespeitando as leis trabalhistas brasileiras. 
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A UGT esteve representada pelo seu 
presidente nacional  Ricardo Patah e 
também pelos  secretários Leocides Fornazza 
(Práticas antissindicais e Relações do 
Trabalho); José Cloves Rodrigues 
(Trabalhador do Setor do Comércio) Julio 
Atanasio Gevaerd (Comerciários de Brusque) 
José Carlos Neves (Sindicato dos 
Comerciários de Foz do Iguaçu-SINECOFI e 
Observatório do Trabalho Decente) e Avelino 
Garcia (da Secretaria Geral da UGT). 
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UGT Bahia realiza seminário de Mulheres 
A mulher no século XXI, avanços e desafios” foi o tema do 1º Seminário de Mulheres da 
UGT Bahia, no dia 19 de março, em Salvador. A Lei Maria da Penha e seus principais 
aspectos sociais e legais, bem como o empreendedorismo com foco nas mulheres foram 
alguns temas destacados durante a atividade que foi coordenada pelo presidente da 
Central, Magno Lavigne. 

 

 

 

 

 

 

A capitã Ana Paula Queiroz falou sobre os avanços e as especificidades da Lei Maria da 
Penha. Outra participação foi do professor Ednelson, que contribuiu para o debate acerca 
da realidade da mulher hoje na sociedade. Já Sueli Conceição, ativista do movimento 
negro, fez uma palestra sobre a mulher e o empreendedorismo. 

UGT participa de Plenária do Conselho Nacional de Saúde 
 

 
 

 
 

Água e Empregos 
Água impulsiona criação de empregos e crescimento da economia, diz novo relatório da 
ONU.  A edição de 2016 do Relatório Mundial da ONU sobre Desenvolvimento dos 
Recursos Hídricos, Água e Emprego foi lançada para marcar o Dia Mundial da Água. 

“A água e o emprego estão indissociavelmente ligados em vários níveis, quer seja na 
perspectiva econômica, na ambiental ou na social. Esta edição do Relatório Mundial das 
Nações Unidas sobre Desenvolvimento dos Recursos Hídricos inova ao relacionar a água a 
postos de trabalho de uma maneira ainda não vista em qualquer outro relatório anterior”, 
disse a diretora-geral da UNESCO, Irina Bokova. 

Lançado no Dia Mundial da Água e no contexto da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável, o Relatório demonstra o papel fundamental desempenhado pelos recursos 
hídricos na transição para uma economia verde. 

Acesse o Relatório Mundial sobre Desenvolvimento dos Recursos Hídricos na íntegra (em inglês) 
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Leia o Resumo 
Executivo  

(português) 

 

O professor Adelmo Queiroz fez uma 
homenagem às mulheres. Já Maria Nilda, 
liderança sindical de Mulheres da UGT, falou 
sobre as políticas para as mulheres e os 
problemas enfrentados no mundo do trabalho. 
"Nosso trabalho inclui a luta pelo 
empoderamento da mulher, para que ela tenha 
não só espaço no mundo do trabalho, mas 
amplie seus direitos e tenha cada vez mais vez e 
voz", colocou. 

 

 

O diretor da UGT Rio de Janeiro, Francisco Claudio, participou 
no último dia 18, da Reunião Plenária do conselho Nacional de 
Saúde, realizada em Brasília.  

Essa foi a 278ª reunião mensal do Conselho que contou com 
uma pauta bem diversificada, passando por temas como o 
combate ao Aedes Aegypti, tramitação da PEC 01 e do PSL 
200, ambos de 2015.  Segundo o dirigente da UGT também foi 
discutido a questão do planejamento participativo do Conselho. 
 

 

Mais Informações >> 
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