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UGT promove seminário Brasil Político
A direção nacional da UGT (União Geral dos Trabalhadores) esteve reunida nesta segunda,
dia 29, em sua sede central, em São Paulo, no Seminário
“Brasil Político e o Papel das
Entidades Sindicais” para discutir a sua participação na política partidária. O encontro foi aberto
às 9h30 pelo presidente Ricardo Patah e contou com a presença de dirigentes das estaduais.
A parte da manhã foi marcada por palestras dos representantes dos três partidos políticos e
avaliações da conjuntura por lideranças nacionais da UGT. Já no período da tarde, a reunião
serviu para debater o assunto a nível interno. Oportunamente será elaborado um documento
sobre o que foi decidido.
Todos os oradores defenderam a idéia de que a UGT deve participar do processo políticoeleitoral , principalmente na esfera legislativa, o que lhe garantiria melhores condições de
defender os interesses dos trabalhadores na esfera governamental.
O presidente do
Diretório Nacional
do PPS, Roberto
Freire, o presidente
do Diretório
Nacional do PV,
José Luiz de
França Penna e o
presidente nacional
do PMDB Sindical,
Washingon
Aparecido dos
Santos,
participaram como
convidados
especiais.

UGT volta a repudiar golpe militar em Honduras
A União Geral dos Trabalhadores (UGT), através do seu presidente Ricardo Patah,
repudiou mais essa ação ditatorial dos militares que usurparam o poder em Honduras, depondo
o presidente Manoel Zelaya, eleito democraticamente pelo povo hondurenho. Em nota
distribuída no dia 6 a UGT lamenta que esses episódios venham ocorrendo justamente numa
Nação que assinou, livremente, a Carta Democrática Interamericana juntamente com todos os
países da região e que tais arbitrariedades constituem numa ruptura grave da ordem
constitucional.
A UGT, assim como a totalidade de países democráticos do mundo, já havia se posicionado
contra o golpe militar que culminou com a deposição do presidente Zelaya. “É inconcebível que
esse pseudo novo governo não tenha a sensibilidade de ver e ouvir o clamor do mundo
democrático, através de seus governos e sociedades civís, condenando veemente suas ações
que denigrem a boa imagem de Honduras além de afrontar contra os direitos à cidadania de
seu povo”, lembra Ricardo Patah.
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Aécio Neves recebe lideranças da UGT
O governador Aécio Neves recebeu em seu gabinete, na quarta-feira, dia 1º, o
presidente da UGT (União Geral dos Trabalhadores), Ricardo Patah, e várias
lideranças da entidade, que reúne 5 milhões de filiados em todo o país. Em Minas, a UGT
representa quase 700 mil trabalhadores ligados a 16 sindicatos metalúrgicos e também do
setor de serviços e do comércio. Eles pediram o apoio do governador a projetos
desenvolvidos pela central sindical, entre eles o de qualificação de trabalhadores da rede
hoteleira de Minas Gerais visando a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e também a
implantação de um salário mínimo estadual, a exemplo do que já existe em São Paulo, Rio
de Janeiro e Paraná.

O
apoio
a
projetos
de
qualificação
de
trabalhadores da rede hoteleira foi um dos temas
do encontro

O governador afirmou que a iniciativa
é importante para garantir serviços e
atendimento de qualidade aos turistas
que visitarem o Estado durante o
campeonato internacional. Ele disse
também que a Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Social mantém
programas
de
capacitação
de
trabalhadores em várias regiões de
Minas e poderá formalizar parceria com
a UGT com o objetivo de ampliar o
alcance dos cursos de qualificação
programados. O secretário de Estado
de Desenvolvimento Social, Agostinho
Patrus,
também
participou
do
encontro no Palácio da Liberdade.

UGT da Bahia participa de manifestação
comemorativa ao dia 2 de julho de 1823
Como em todos os anos a população
da Bahia foi as ruas do Centro
histórico de Salvador para
comemorar o dois de julho com a
mesma força dos índios e dos negros
que em 1823 venceram as tropas
portuguesas e consolidaram a
independência do Brasil. E a UGT
(União Geral dos Trabalhadores)
da Bahia esteve presente com sua
militância nessa festa cívica baiana.
A UGT levou cerca de 100 militantes empunhando faixas e bandeiras gerando um impacto
bastante positivo. Esse foi o primeiro desfile da UGT-BA na maior festa cívica do Estado. O
destaque dos ugetistas ficou por conta da participação de companheiros de quase todas as
entidades filiadas, desde sindicatos até as duas federações ugetistas, Fecombase e
Fenasdetran.
O fim do desemprego e da desigualdade racial foram as nossas palavras de ordem neste dois
de julho, segundo informa Mágno Lavigne , Secretário para Assuntos da Diversidade, da
UGT.

.
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Redução na jornada de trabalho é vitória da UGT
Trabalhadores lotaram o auditório da Câmara dos Deputados em Brasília
A aprovação da redução da jornada de trabalho, de 44 para 40 horas semanais, na comissão
especial da Câmara dos Deputados é uma grande vitória para a classe trabalhadora e para a
União Geral dos Tralhadores - UGT.
O relatório favorável apresentado pelo deputado Vicentinho (PT-SP) à Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 231/95, foi aprovado por unanimidade e representa o resgate da cidadania e
esperança para a classe trabalhadora.
A proposta, em tramitação há 14 anos no Congresso Nacional, também aumenta o valor da
hora extra de 50% do valor normal para 75%. “Essa é terceira vez, em 100 anos, que a jornada
de trabalho no Brasil é reduzida. A primeira foi em 1943, depois em 1988 e agora, em 2009. Ela
também é uma vitória da UGT, que nesses seus dois anos de vida vem pregando a redução da
jornada de trabalho e a inclusão social, com a ampliação dos postos de trabalho”, diz Patah que
esteve presente à votação, acompanhado de mais de 300 trabalhadores e líderes sindicais da
UGT, assegurando que com a redução da jornada de trabalho é possível se criar mais 2,2
milhões de empregos.
Após a votação Ricardo Patah disse que a expectativa é que a PEC seja votada pelo Plenário no
início de agosto. Patah garante que a Central vai conversar com o deputado Michael Temer,
presidente do Congresso pedindo urgência na votação. Ele lembra que há dois meses, quando
teve uma audiência com Temer, o deputado assegurou que caso a PEC fosse aprovada seria
votada no Plenário o mais rápido possível.

“A UGT vê o Brasil no caminho
certo para a criação de novos
postos de trabalho e
proporcionar uma melhor
qualidade de vida para a classe
trabalhadora.”
Ricardo Patah, presidente da
União Geral dos Trabalhadores
(UGT)

UGT participa com o Governo do anuncio de novas
medidas para combate à crise
A União Geral dos Trabalhadores (UGT), representada pelo vice-presidente Lourenço
Ferreira do Prado, participou na manhã de segunda-feira, dia 29, da reunião com
representantes do governo federal, quando foram anunciadas novas medidas de combate a
crise. No encontro realizado na sede do Itamarati, em Brasília, o ministro da Fazenda Guido
Mantega, anunciou a redução da Taxa de Juros a Longo Prazo (TJLP) e a prorrogação da
redução do IPI de diversos produtos.
1. redução da TJLP de 6,25 para 6%;
2. prorrogação da redução da carga tributária relativa a IPI da seguinte forma:
caminhões: até 12/2009; veículos: mais 3 meses; produtos de linha branca (geladeiras):
até 31/10 ; material de construção: até 31/10; motos: mais 3 meses; trigo, farinha e

pãozinho: por 18 meses e desoneração tributária para 70 itens dos chamados bens de
capital.
No evento, presidido pelo Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, compareceram,
ainda, os Ministros Dilma Russef – Casa Civil, José Múcio – Relações Institucionais, Paulo
Bernardo – Planejamento e Franklin Martins – Comunicações.

.
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Mulheres representam a UGT no Paraguai
Uma delegação expressiva de mulheres da
UGT (União Geral dos Trabalhadores)
participou
da
Conferencia
Sindical
Regional “Trabalho , Vida Decente para
Mulheres e Homens”
realizada em
Assunção, Paraguai. O tema central das
discussões é a igualdade de oportunidades
de gênero.
Na foto a Ministra da Mulher do Paraguai, Glória Rubin,
Cassia Bufelli e o secretário da Confederação Sindical
das Américas, Victor Baez.

No item do trabalho, as participantes avaliaram questões sobre o combate ao
assédio sexual e moral. A Conferência defende a igualdade no acesso ao Trabalho e
ações afirmativas de controle das doenças ocupacionais, além de salários iguais para
trabalhos de igual
valor conforme recomenda a Convenção 100, da OIT
(Organização Internacional do Trabalho).
Na questão vida, a discussão das mulheres , enfoca o combate a todas as formas de
discriminação e de violência contra a mulher. Está sendo abordado também temas
relacionados ao trabalho produtivo e reprodutivo bem como as responsabilidades
familiares constantes no Convênio 156, da OIT.
A participação das mulheres no Movimento Sindical também também foi discutida
através dos temas : “Garantia das Cotas nas Direções Sindicais” e “Campanha de
Sindicalização”, voltada para as mulheres.
A coordenação da Conferência Sindical Regional de Gênero está sob a
responsabilidade da brasileira Cássia Bufelli Macari, adjunta da Secretaria
Nacional de Relações Internacionais da UGT e que está também na função de
Coordenadora da Comissão de Mulheres,da Coordenadora de Centrais
Sindicais do Cone Sul.

UGT presente na II CONAPIR
A UGT esteve representada pela companheira Cleonice Caetano Souza e por
Patricia Santos da Secretaria da Diversidade do Sindicato dos Comerciarios
de São Paulo e pela companheira Ana Cristina dos Santos Duarte da UGT
Estadual Rio de Janeiro na 2° Conferência Nacional de Promoção da
Igualdade Racial (CONAPIR).
A Conferência teve sua abertura no ultimo dia 25 em meio a apresentações de
música cigana, ritual indígena, dança palestina e ao som do Ilê Ayê. Os debates
ocorreram até o dia 28 com a participação de 1,3 mil delegados eleitos em todo o
país, na qual discutiram temas como a titulação de terras quilombolas, as cotas no
ensino superior, religiões de matrizes africanas, políticas para as populações
indígenas e ciganas e o combate ao racismo institucional.
"As políticas de promoção da igualdade racial são um elemento crucial no processo
do desenvolvimento brasileiro", afirmou o ministro da Secretaria Especial de Políticas
de Promoção da Igualdade Racial, Edson Santos.

.
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Secretário Geral da ICEM visita UGT
A UGT recebeu em sua sede , no dia 1º ultimo, a visita
do secretário geral da Federação Internacional de
Sindicatos de Trabalhadores da Química, Energia,
Minas e Indústrias
Diversas (ICEM), Manfred
Warda.
Acompanhando o secretário geral estava Carol Bruce,
que responde pela Secretaria da Mulher na América
do Sul,Central e Caribe, da ICEM.
Os membros da ICEM foram recepcionados pelo vice-presidente Nacional da UGT, Laerte
Teixeira da Costa, Marcos Afonso de Oliveira (Secretário de Divulgação e
Comunicação), John Fernandes (Secretário de Assuntos Econômicos), José Gonzaga da
Cruz (Secretaria Executiva) e Avelino Garcia (Conselho Fiscal), entre outros dirigentes. A
visita atendeu a um convite do presidente da Fentec (Federação Nacional dos Técnicos
Industriais), Wilson Wanderlei Vieira, que também participou do encontro.
Durante o encontro, Marcos Afonso fez uma breve apresentação de como se deu a formação
da UGT. O secretário ressaltou que, apesar de nova, com pouco mais de um ano de
existência, a UGT já se consolidou como a terceira maior central sindical do país. Manfred
Warda destacou que a unificação de sindicatos e entidades menores tem sido uma tendência.
“Neste mundo globalizado, dificilmente os sindicatos pequenos estão preparados para
enfrentar todos os desafios”, afirmou Manfred.

UGT apóia curso promovido pelos Bancários de Franca
No dia 26 ultimo, o Sindicato dos Bancários de
Franca e Região (SEEBFR) promoveu cerimônia
solene para parabenizar 151 profissionais formados
em seu curso de extensão universitária. O vicepresidente da UGT, Antônio Carlos dos Reis
(Salim) participou da cerimônia. Para Salim, o
trabalhador precisa de qualificação. “Então quando
você faz um curso de extensão universitária isso é
aceito com muita alegria”. Porque se vê que as
pessoas querem aprender, pois saber, nunca é
demais, afirmou.”
”Queremos, através do Sindicato de Franca e Região, estender esses cursos para outras
categorias profissionais”, acrescentou Salim.
Segundo o presidente dos Bancários de Franca, Édson Roberto dos Santos, o Sindicato conta
com 1.280 associados, e uma média de 70% participa dos cursos. Este curso é realizado pelos
Bancários de Franca em parceria com a Universidade de Franca (Unifran), apenas para os
trabalhadores da categoria. Entre alguns cursos ministrados estão o de matemática financeira
e análise de crédito.

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.
Rua Formosa, 367 - 24º andar CEP 01049-000
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