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14 de agosto : Dia Nacional de Luta
Mobilização Unificada reúne 20 mil trabalhadores na AV. Paulista em São Paulo

Cerca 20 mil pessoas, segundo os organizadores, participaram na manhã desta sexta-
feira (14), na Av. Paulista, região central de São Paulo,  da “Jornada Nacional Unificada
de Lutas”.

O líder sindical José Gonzaga da Cruz, Diretor-Executivo da UGT e Vice-Presidente do
Sindicato dos Comerciários de São Paulo, ao falar em nome do presidente Ricardo Patah,
lembrou que  ‘hoje a UGT é a terceira maior central sindical do Brasil que condena esse
neoliberalismo que nada tem a ver com os reais interesses dos trabalhadores e
trabalhadoras brasileiros”.  O deputado federal Vicente Paulo da Silva, o “Vicentinho” (PT),
relator do projeto das 40 horas, alertou que existe “um grupo de deputados que tem o
rabo preso com a classe empresarial que está fazendo de tudo para a não aprovação
desse projeto”.

A mobilização teve sua concentração a partir das 10h na Praça Osvaldo Cruz e, a seguir
ocupou duas faixas da pista sentido bairro-centro. Diversas lideranças discursaram com
críticas aos governos federal, estadual e municipal.  Entre a multidão, trabalhadores
empunhavam cartazes, faixas e balões, todos com mensagens ou frases alusivos ao
movimento. A concentração final foi em frente ao MASP (Museu de Arte de São Paulo),
com um ato político. (leia o documento com as reivindicações dos trabalhadores).
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Não às Demissões!
Pela Ratificação das Convenções 151 e 158!

Redução dos Juros!
Fim do Fator Previdenciário!

Redução da Jornada Sem Redução de Salários e Direitos!

A  iniciativa foi da UGT
(União Geral dos

Trabalhadores) em
conjunto com as demais

centrais sindicais,
movimentos estudantis e
sociais e foi realizada nas

principais cidades brasileiras.
O principal objetivo foi a

divulgação das reivindicações
da classe trabalhadora, em
especial a aprovação, pelo

Congresso Nacional, do
projeto que prevê a redução
da jornada de trabalho para

40 horas semanais sem a
redução de salários.
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Temer recebe UGT

A comissão é, na verdade, uma sessão plenária especial da Câmara para debater
assunto relevante ou projeto de iniciativa popular. Nesse tipo de sessão plenária a
palavra é aberta a convidados, diferentemente do que ocorre nas sessões, nas quais
apenas deputados podem usar a palavra. No dia 18, farão uso da palavra empresários
e lideranças sindicais.

A UGT, foi representada pelo Vice Presidente da UGT e deputado federal Roberto
Santiago(PV/SP) e Miguel Salaberry Filho Presidente do SECEFERGS e Secretário
de Relações Institucionais da UGT.

O deputado Roberto Santiago disse que o objetivo da reunião foi discutir um
calendário para votação da proposta pelo Plenário. A intenção dos sindicalistas é
viabilizar a votação da PEC na primeira ou na segunda semana de setembro.

O deputado informou que as centrais vão iniciar nos próximos dias uma série de ações
para pressionar a Câmara a aprovar a proposta. Ele adiantou que, no dia 14 de
agosto, as centrais vão promover manifestações em todas as capitais pela aprovação
da PEC. As ações ainda incluirão reuniões com líderes para negociar apoio das
bancadas para a inclusão da matéria na pauta do Plenário.

I Seminário Nacional de Bancários e Securitários
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UGT Global

Os presidentes das centrais sindicais se
reuniram no dia 6 com o presidente da
Câmara Federal, deputado Michel Temer
(PMDB-SP), para discutir a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 231/95 — que,
se aprovada, reduzirá a jornada de trabalho de
44 para 40 horas semanais, sem a redução de
salários.

Ficou acertado que a Câmara convocará uma
Comissão Geral no próximo dia 18 para
discutir a medida.

A União Geral dos Trabalhadores-
UGT, através da Secretaria para

Assuntos de Finanças, Crédito e Seguros,
e com apoio da CONTEC e FENESPIC,
convida toda a categoria de bancários e

securitários para participarem do “I
Seminário Nacional de Bancários e

Securitários”.

Palestrantes:

Lourenço Ferreira do Prado – CONTEC
Deputado Estadual Davi Zaia - FEEB SP/MS

Magnus Ribas Apostólico – Fenaban
Armando Vergílio dos Santos Júnior – Susep

José Roberto Mendes do Amaral – Banco do Brasil
Geraldo Martins/Marcos R.Carnielli – Itaú/Unibanco
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UGT é eleita para o FNDC

À Coordenação Executiva do FNDC foram reconduzidos os representantes da
Federação Nacional dos Jornalistas – Fenaj Celso Augusto Schröder; da
Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária – Abraco, José Luiz
Nascimento Sóter; da Associação Nacional das Entidades de Artistas e Técnicos
em Espetáculos de Diversões – Aneate, Berenice Mendes Bezerra; do Conselho
Federal de Psicologia – CFP, Roseli Goffman; Federação Interestadual dos
Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão – Fitert, Nascimento
Silva.

Foi aprovada, por consenso, a ampliação da Coordenação Executiva do FNDC, que
ganhou mais uma entidade. A medida será referendada na próxima Plenária do
Fórum. Quem ocupa a nova vaga, nesta gestão, é a CUT, na pessoa da secretária
nacional de comunicação da Central, Rosane Bertotti.

A XV Plenária do FNDC reuniu no Rio participantes de 42 entidades nacionais e
regionais e de 10 comitês do Fórum. Além da União Geral dos Trabalhadores
(UGT), a  Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), Federação
Nacional dos Empregados em Empresas e Órgãos Públicos e Privados de
Processamento de Dados, Serviços de Informática e Similares (Fenadados) e
Associação das Rádios Públicas do Brasil (Arpub), associaram-se ao Fórum na luta
pela democracia nas Comunicações.

Jornalista fala sobre a Ditadura da Mídia na UGT

Durante o encontro, o jornalista procurou enfatizar a importância da participação dos
trabalhadores na 1ª Conferência Nacional de Comunicação – Confecom, evento que
deverá definir as regras que irão reger a política de comunicação no país.

O jornalista destacou que um dos mais graves problemas a serem enfrentados é a
concentração dos grandes veículos de comunicação nas mãos de 4 a 5 grupos
empresarias, que detêm empresas nos mais diversos segmentos: televisão, rádio,
jornal, revista, internet, entre outros, a chamada propriedade cruzada.
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UGT Global

O jornalista e escritor Altamiro Borges,
esteve na terça-feira, dia 11, na sede nacional
da União  Geral dos Trabalhadores - UGT,
onde ministrou uma palestra sobre a
“Ditadura da Mídia”.

O tema também é  título do mais  recente
livro do jornalista, que foi  oferecido aos
participantes da palestra.

A União Geral os
Trabalhadores  foi eleita para
ocupar uma vaga no Conselho
Deliberativo do Fórum Nacional
pela Democratização da
Comunicação (FNDC) para o
biênio 2009/2011. A eleição
aconteceu durante a XV Plenária,
no Rio de Janeiro, nos dias 31 de
julho e 1º de agosto.
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Comerciários iniciam a Campanha Salarial

Para fazer a entrega ao sindicato patronal, foi realizada uma passeata com a participação de
aproximadamente 600 comerciários. O comando da manifestação foi do presidente do
Sindicato dos Comerciários de São Paulo, Ricardo Patah, que também preside a UGT
Nacional. O ato teve apoio da Fecomerciários (Federação dos Empregados no Comércio do
Estado de São Paulo). O Sindicato dos Comerciários de São Paulo representa cerca de 450
mil trabalhadores na base e vai aguardar a resposta do setor patronal.

UGT se reúne com sindicatos de Três Lagoas MS
Na terça feira, dia 11, o Secretário de Organização e Políticas Sindicais da UGT, Chiquinho
Pereira, participou de uma reunião com diversas entidades sindicais da cidade de Três Lagoas,
no Mato Grosso do Sul. A reunião ocorreu na Sede do Sindicato dos Empregados em
Empresas de Saúde de Três Lagoas, e contou com a presença do Presidente desta entidade
João de Carvalho e do Secretário Geral Wilson; Telma Regina Canisso, Presidente do Sindicato
dos Bancários de Três Lagoas, e do Diretor Manoel Rosa; Luiz Carlos Xavier, Diretor do
Sindicato dos Rodoviários de Três Lagoas; João Francisco, Diretor do Sindicato dos Servidores
Públicos desse município; Sebastião Freitas Borges, Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores na Construção Civil de Três Lagoas; e do Secretário Geral do Sindicato dos
Padeiros de Campo Grande, Fábio Salomão.

No evento, foi discutida a importância da organização dos Sindicatos de Três Lagoas dentro da
UGT como um marco impulsionador da criação da UGT estadual.

Foro Consultivo do Mercosul reuniu-se na UGT

Os participantes discutiram  ainda a metodologia de consulta às seções nacionais do FCES e a
preparação para a 35ª reunião plenária do Mercosul, prevista pra setembro em Montevidéu
(Uruguai).  Estiveram na reunião na sede da UGT: Valdir Vicente, Cícero  Pereira , Mônica
Mata Roma e Joyce Ribeiro ( União Geral dos Trabalhadores), Ízis Ferreira,  Darci Piana e
Jayme Perez (Confederação Nacional do Comércio),  Lúcia  Maduro (Confederação Nacional da
Indústria), Maria Silvia Portella (CUT) e Ademar dos Santos Mineiro (FASE).
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UGT Global

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 - 4º andar CEP 01049-000    São Paulo  -  SP

Os Sindicatos dos Comerciários de São Paulo e
Cotia, ambos filiados à UGT (União Geral dos
Trabalhadores) juntamente com outros três da Grande
São Paulo entregaram, na última quinta-feira (6), a pauta
de reivindicações da categoria à Fecomercio
(Federação do Comércio do Estado).

A Campanha Salarial 2009/2010 começou há algumas
semanas e a data-base dos comerciários é 1º de
setembro.

A Seção Brasileira do FCES (Foro Consultivo
Econômico-Social do Mercosul) esteve reunida na
manhã desta terça-feira(28) no auditório da UGT .
Participam do encontro representantes  dos
trabalhadores,  empresários, e do terceiro setor
(cooperativas e Organizações Não Governamentais-
ONGs).  A reunião foi aberta pelo sindicalista Valdir
Vicente  de Barros, Secretário Nacional de
Políticas Públicas da UGT e também seu
representante no Mercosul.
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