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Sinpospetro-Campinas distribui cartilha 
de prevenção ao Benzeno

O Sindicato dos 
Frentistas de 
C a m p i n a s , 

entidade filiada a 
União Geral dos Tra-
balhadores (UGT), 
começou a distribuir 
o lote de oito mil 
exemplares da “Car-
tilha Benzeno não é flor que se cheira”, 
aos trabalhadores em postos de com-
bustíveis das vinte e três cidades que 
formam a base do sindicato, que é pre-
sidido por Francisco Soares de Souza ( 
Chico-Frentista).
 
Produzida pela Federação Estadual dos 
Frentistas – Fepospetro – como resul-
tado da parceria da entidade com o Mi-
nistério Público do Trabalho de Bauru/

SP, a cartilha tem ti-
ragem total de cem 
mil exemplares e dis-
tribuição a cargo dos 
dezessete sindicatos 
do estado de SP. To-
talmente ilustrada, 
oferece a frentistas e 
consumidores dicas 

e orientações no que se refere à preven-
ção ao benzeno, substância cancerígena 
presente nos combustíveis. 
 
Além disso, aborda também a impor-
tância da Lei 16.656/18, que deu mais 
segurança ocupacional aos frentistas ao 
proibir, em todo o estado, a prática do 
abastecimento veicular após o desarme 
do sistema automático das bombas de 
combustíveis.

UGT-BA e centrais sindicais entregam pauta 
trabalhista para os candidatos ao Senado

A União Geral 
dos Trabalha-
dores no Esta-

do da Bahia (UGT-BA) 
participou de um en-
contro que aconteceu 
entre os candidatos 
ao Senado Jaques 
Wagner (PT) e Ângelo 
Coronel (PSD), com 
representantes das centrais sindicais e do 
Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos (Dieese). 

O evento teve como objetivo a entrega da 
Agenda Prioritária da Classe Trabalhado-
ra, aconteceu no hotel Sol Marina Vitória, 
em Salvador e contou com a presença de 
diversas lideranças ugetistas. “O encontro 
foi importante para a gente entregar aos 

postulantes ao sena-
do, um documento 
contendo um conjun-
to de propostas que 
atendam às necessi-
dades da classe traba-
lhadora”, disse Magno 
Lavigne, presidente 
da UGT-BA. 

Anna Georgina, do Dieese, falou em nome 
das centrais sindicais. Expôs as propostas 
da Agenda da Classe Trabalhadora e falou 
sobre como a reforma trabalhista foi dano-
sa para a população. 

Magno ressaltou que nesse momento de 
processo eleitoral, é preciso o eleitor op-
tar por candidatos comprometidas com as 
pautas trabalhistas.

https://twitter.com/ugt_brasil
https://www.facebook.com/UGTBRASIL?ref=hl
https://www.flickr.com/photos/ugtbrasil/
http://www.ugt.org.br/post/16492-UGT-dez-anos-de-luta-a-favor-do-trabalhador-e-do-Brasil
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Ponte Brasilitália faz 
25 anos e homenageia 

voluntários
No dia 24 de agos-
to, a Ponte Brasi-
litália, instituição 
que atende 180 
crianças carentes, 
de 6 a 17 anos, da 

comunidade de Vila Dalva, no Rio Peque-
no, capital paulista, completou 25 anos. 
A Associação é mantida graças a uma 
parceria entre o Sindicato dos Comer-
ciários de São Paulo (SECSP), entidade 
filiada à União Geral dos Trabalhadores 
(UGT), e a UILP UIL Pensionati, sindicato 
italiano de aposentados.  

No local, são oferecidos reforço escolar, 
cursos de inglês e italiano, informática, 
artesanato, capoeira e outros. O objeti-
vo é manter as crianças aprendendo em 
vez de ficarem nas ruas.

Sindicatos ugetistas realizam Mutirão 
do Jovem Aprendiz

O Siemaco - Sin-
dicato dos 
Empregados 

em Empresas de As-
seio e Conservação 
de Curitiba e o Sine-
epres - Sindicato dos 
Empregados em Em-
presas de Prestação 
de Serviços, Recursos 
Humanos e Trabalho Temporário do Para-
ná (entidades filiadas à UGT), realizaram 
no  sábado (25/8), em Curitiba (PR), o 1º 
Mutirão do Jovem Aprendiz - Serviços. 

O evento reuniu milhares de jovens e foi 
realizado em parceria com a Secretaria de 
Estado do Trabalho e Relações com a Co-
munidade e os sindicatos patronais SEAC 
- Sindicato das Empresas de Asseio e Con-
servação do Paraná e o Sindeprestem/
PR - Sindicato das Empresas de Prestação 
de Serviços, Recursos Humanos e Traba-
lho Temporário do Paraná, onde foram 
ofertadas cerca de 2.000 vagas na área 
de limpeza, conservação e serviços para 
Jovem Aprendiz, entre 18 e 24 anos, de-
vido a especificidade do setor. Também 
foi assinado entre as partes o termo de 

compromisso visan-
do a qualificação dos 
futuros contratados.

O secretário do Tra-
balho e Relações com 
a Comunidade do 
Governo do Paraná, 
Paulo Rossi, ressal-
tou a importância da 

parceria visando a oportunidade do pri-
meiro emprego e a qualificação dos jo-
vens. “Mais uma vez estamos inovando e 
realizando esse mutirão em parceria com 
as entidades de classe representativa 
dos empregadores e dos trabalhadores, 
e quem ganha com isso são os jovens e 
suas famílias, pois terão a chance de tra-
balhar e se qualificar para o mercado de 
trabalho”. disse Rossi.

O presidente do Siemaco, Manassés Oli-
veira, em sua fala, reiterou que o setor 
de serviços é o que mais emprega e gera 
empregos no país, e corresponde a mais 
de 70% do Produto Interno Bruto (PIB), 
e através dessa união, os sindicatos de-
monstram mais uma vez sua preocupa-
ção com a empregabilidade para o jovens.

Comerciários de Foz 
do Iguaçu empossam 

Zé Carlos Neves
José Carlos Neves 
foi reconduzido à 
presidência do Sine-
cofi - Sindicato dos 
Comerciários de Foz 
do Iguaçu (entidade 

filiada à UGT) e empossado, na quinta-fei-
ra (23/8), em cerimônia que contou com a 
presença de lideranças sindicais da região, 
representantes da União Geral dos Traba-
lhadores no Estado do Paraná (UGT-PA-
RANÁ), da Federação dos Empregados no 
Comércio do Estado do Paraná (FECEP), na 
figura de seu presidente Leocides Fornaz-
za e de comerciários associados. Ricardo 
Patah, presidente nacional da UGT ressal-
tou que a criminosa reforma trabalhista, 
que entrou em vigor para tirar direitos dos 
trabalhadores, fortaleceu a palavra união 
em todas as entidades sindicais.

http://www.ugt.org.br/post/16492-UGT-dez-anos-de-luta-a-favor-do-trabalhador-e-do-Brasil
http://www.ugt.org.br/post/16492-UGT-dez-anos-de-luta-a-favor-do-trabalhador-e-do-Brasil
http://www.ugt.org.br/index.php/artigos/19750-Precisamos-avancas-na-geracao-de-emprego-para-melhor-distribuicao-de-renda
http://www.ugt.org.br/post/14455-Presidente-da-UGT-Para-vai-para-o-conselho-curador-do-FGTS
http://www.ugt.org.br/post/16492-UGT-dez-anos-de-luta-a-favor-do-trabalhador-e-do-Brasil
http://www.ugt.org.br/post/16492-UGT-dez-anos-de-luta-a-favor-do-trabalhador-e-do-Brasil
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Práticas da UGT são selecionadas para 
a 2ª etapa do Prêmio ODS Brasil

Lançada em maio 
de 2018, a 1ª Edi-
ção do Prêmio 

ODS Brasil, iniciativa 
do governo federal, 
teve 1038 práticas 
inscritas. Dessas, 729 
foram selecionadas 
para a segunda eta-
pa. Entre elas, três  da União Geral dos 
Trabalhadores (UGT) e várias de sindicatos 
filiados e organizações parceiras do Movi-
mento Estadual ODS São Paulo que apoia 
a Central. 

As práticas da UGT selecionadas foram: os 
seminários para reflexão e as exposições 
realizadas pela Central na Avenida Paulis-
ta em celebração ao 1º de Maio – Dia do 
Trabalhador; a Jornada 2030, criada para 
atender ao chamado da ONU e mobilizar 
as estruturas e lideranças ugetistas em 
prol dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) e o Projeto Ecoturismo/

Etnoturismo, desen-
volvido pela UGT, no 
Tocantins, com obje-
tivo de promover a 
capacitação da popu-
lação indígena para 
que possa gerir seu 
próprio processo de 
desenvolvimento. 

Já entre as práticas dos filiados e parceiros, 
temos, entre outras: os Júris Simulados 
promovidos pelo Sindicato dos Comerci-
ários de São Paulo (SECSP), a fim de aler-
tar a população a como agir em situações 
de violência e discriminação; o Mulher 
ComVida, maior evento nacional em ce-
lebração ao Dia da Mulher, que oferece, 
gratuitamente, shows, serviços de beleza, 
atendimentos jurídicos e trabalhistas para 
a população paulistana, também organi-
zado pelo SECSP;  o programa Vaga Social 
do Sindicato dos Comerciários, que realiza 
mutirões de emprego em São Paulo.

UGT promove seminário que visa compartilhar 
boas práticas no sindicalismo global

Teve início nesta 
segunda, 27 de 
agosto, o “Se-

minário Continental 
de Formação sobre 
Instrumentos Interna-
cionais e a OIT”, reali-
zado pela União Geral 
dos Trabalhadores (UGT) em parceria com 
a Confederação Sindical de Trabalhadores 
da América (CSA).

Considerando a necessidade de a classe tra-
balhadora articular ações conjuntas e uni-
tárias para aumentar seu protagonismo em 
nível global, o evento, que conta com o apoio 
da CSC (Central Sindical Cristã) e a coordena-
ção do Ipros (Instituto de Promoção Social), 
enfatiza os temas: migrações, violência no 
local de trabalho, Objetivos de Desenvol-

vimento Sustentável 
(ODS), proteção social, 
trabalho decente e ca-
deias produtivas. Os 
objetivos são trocar 
boas práticas entre os 
países participantes e 
criar estratégias para 

aplicação das mesmas em diferentes insti-
tuições, fortalecendo a luta sindical em favor 
dos trabalhadores mundialmente. Para tan-
to, participam do Seminário representantes 
de entidades sindicais da Argentina, Bélgi-
ca, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, 
Haiti, República Dominicana e Venezuela, 
atuantes em áreas como educação, setor 
público, panificação, saúde, portuário, co-
mércio, asseio e conservação, segurança do 
trabalho, telemarketing, setor imobiliário e 
de vestuário e confecções.
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