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Fundado em São Paulo o Sindicato dos 
Aposentados da UGT 

Em Assembléia realizada na manhã desta quinta-feira (26) no Braston Hotel, São Paulo, 
foi fundado o SINDIAPI-UGT (Sindicato dos Aposentados, Pensionistas e Idosos 
da União Geral dos Trabalhadores).  Participaram aposentados e sindicalistas de 
todos os estados de abrangência da UGT. Na ocasião foram aprovado os Estatutos 
Sociais e eleita, por aclamação, a primeira diretoria que tem como presidente o 
sindicalista aposentado José Edmundo Benedetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Patah lembrou que o Sindiapi terá a responsabilidade de se unir à luta contra o fim do fator 
previdenciário, uma das bandeiras da UGT e da recuperação das perdas salariais. Citou 
que no Brasil existem milhares de pessoas que conseguiram se aposentar com  sete salários 
mínimos  e hoje estão recebendo entre dois e quatro. “Atualmente é praticamente 
impossível um trabalhador parar de trabalhar e sobreviver apenas da aposentadoria e 
muitos deles ainda sofrem discriminação porque não conseguem voltar ao trabalho”, 
salientou Ricardo Patah. 

Depois de empossado, presidente eleito Edmundo Benedetti falou sobre os planos da 
primeira diretoria, informando que espera, até março do próximo ano, já ter algumas 
estaduais formadas e, até julho, em todos os estados onde a UGT já esteja presente. 

As principais propostas da diretoria são as seguintes: a) Recuperação do poder de compra 
para aposentados e pensionistas que recebam acima do mínimo; b)  Fim do fator 
previdenciário; c)  Fixação de convênio com o sistema S (Sesi, Senai, Senac); d)  Convênios 
com  escolas e universidades; e)  Ampliação da Farmácia Popular; f)  Vinculação dos 
aumentos da aposentadoria ao reajuste do salário mínimo; g)  Aumento do percentual da 
base de cálculo da LOAS para dois salários mínimos; h)  Cumprimento integral das normas 
estabelecidas no estatuto do idoso; i)  Melhoria no atendimento do SUS  e criação do plano 
de saúde nacional do idoso; j)  Casas de apoio em todo território nacional e convênio de 
hotéis nos grandes centros para que aposentados e pensionistas e idosos possam se 
hospedar em caso de tratamento de saúde. 

Participaram da mesa diretiva, Além de Patah e Edmundo Benedetti, Natal Léo, Valdir 
Vicente de Barros (presidente), Aparecido Alves Tenório, o “Cidão”. Durante a Assembléia 
também falaram o secretário Chiquinho Pereira, Rubens Romano, Cleonice Martins e o 
sindicalista italiano Guido Moretti. 
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O presidente nacional da UGT, 
Ricardo Patah fez a abertura da 
reunião destacando a importância desse 
sindicato para a luta pelos legítimos 
direitos daqueles que um dia foram 
trabalhadores e conquistaram  o direito 
da aposentadoria.  

“A UGT ganha mais força com a criação 
desse novo sindicato porque já temos 
muitos trabalhadores aposentados e 
outros tantos se preparando para esse 
benefício”, disse Patah. 



. 

Centrais se unem a UGT contra o Fator 
Previdenciário 

A posição da União Geral dos Trabalhadores - UGT tomada na sua 8ª Plenária 
Nacional realizada no último dia 10, em Brasília, quando se colocou contrária a 
manutenção do Fator Previdenciário, foi ratificada na manhã de segunda-feira (dia 23) 
por outras cinco centrais sindicais (CUT, Força Sindical, NCST, CTB, CGTB) e pela 
COBAP. Na ocasião, após avaliação dos projetos de interesse dos trabalhadores e 
aposentados em tramitação no Congresso Nacional, as centrais mais a COBAP 
fecharam uma pauta única em defesa de todos os projetos e iniciativas em defesa dos 
interesses dos aposentados.  

Para Ricardo Patah, presidente Nacional da UGT, a adesão da demais Centrais é 
fundamental para a aprovação dos projetos na Câmara dos Deputados, principalmente 
do projeto do Senador Paulo Paim, que acaba com o Fator Previdenciário. O 
sindicalista destaca que a partir de agora as centrais vão fazer forte pressão junto ao 
presidente da Câmara, deputado Michel Temer, para que o projeto, já aprovado no 
Senado, seja colocado em votação. As centrais também soltaram uma nota conjunta, 
destacando os itens da pauta de reivindicação. 

Vitória - Entidades e centrais sindicais contrárias ao fator previdenciário tiveram mais 
uma vitória no dia 17 ultimo, quando a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da 
Câmara dos Deputados aprovou, por unanimidade, o fim do fator que reduz a 
aposentadoria do trabalhador em até 40%. 

Vice-presidente da UGT integra comissão para negociar 
redução das 44 para 40hs semanais 

 
 

 

 

 

 

 

A comissão, que voltará a se reunir entre 10 e 15 de dezembro, é formada pelos 
deputados Armando Monteiro (DEM-PE), Eduardo Sciarra (DEM-PR) e Guilherme 
Campos (DEM-SP), representantes do empresariado; os deputados Roberto Santiago 
(PV)- SP_Paulo Pereira da Silva (PDT-SP), Vicentinho (PT-SP), Paulo Rubem Santiago 
(PDT-PE), e Chico Alencar (Psol-RJ), pelas lideranças dos trabalhadores. 

Temer assinalou que a comissão tem o objetivo de proporcionar um consenso sobre a 
redução, pois é importante acabar com um impasse que pode até mesmo atrapalhar o 
setor produtivo brasileiro. “A Câmara dos Deputados prestaria um grande serviço se 
conseguíssemos intermediar essa negociação sem nenhum conflito”, disse.  

O deputado Roberto Santiago garantiu que os trabalhadores e os sindicatos não vão 
medir esforços junto aos parlamentares para abrir caminho para a aprovação da 
emenda e que janeiro será um mês decisivo para ampliar as negociações com o setor 
empresarial, no sentido da aprovação da redução das 44 para 40 horas semanais sem 
redução de salário. 
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O deputado Roberto Santiago (PV-SP), vice-presidente 
da União Geral dos Trabalhadores, foi indicado pela 
presidente da Câmara, Michel Temer, para integrar a 
comissão de parlamentares representantes dos trabalhadores e 
do setor empresarial para discutir o encaminhamento da 
votação da proposta de emenda à Constituição (232/95), que 
reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas, sem redução 
de salário. 



 
Declaração da Diversidade Humana da UGT 

Uma política ugetista forte e integrada capaz de promover a igualdade racial a partir do 
mundo do trabalho foi construída nos dias 18, 19 e 20 de novembro durante o Seminário 
Nacional da Secretaria para Assuntos da Diversidade Humana no Rio de Janeiro.  

 

 

 

 

 

 

 

Participam do Seminário Nacional da Diversidade Humana 196 companheiros e 
companheiras representando 72 entidades de oito Estados brasileiros. O secretário geral 
da UGT, Canindé Pegado, que participou da abertura trazendo a mensagem do 
presidente da central Ricardo Patah, comemorou o sucesso do evento pela qualidade da 
representatividade, reafirmando o compromisso da UGT com a promoção da igualdade 
racial.   

Outros importantes dirigentes ugetistas participaram do primeiro dia do evento, como os 
companheiros Zé Francisco, presidente da UGT-Pará e da executiva nacional; o Nindberg 
dos Santos da UGT do Amazonas; Márcio Fatel, presidente da Federação dos Comerciários 
da Bahia; o companheiro Mazinho, presidente da UGT de Santa Catarina; Waldir Vicente, 
da Executiva da UGT e fundador do Inspir, além das companheiras Cléo e Cidinha, também 
da UGT e Inspir. 

Após essa discussão, os participantes do Seminário, discutiram e aprovaram o texto final 
do evento denominado "Declaração da Diversidade Humana da UGT". A Secretaria da 
Diversidade Humana da UGT participou ainda da programação oficial do Estado do Rio de 
Janeiro em comemoração aos 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. 
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Dia Nacional da Consciência Negra 

Ricardo Patah, Presidente da UGT  

No dia 20 de Novembro comemorou-se em todo o território nacional o “Dia da 
Consciência Negra” conforme estabelece a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003. A escolha 
desse dia foi para reverenciar Zumbi, o líder do Quilombo dos Palmares, morto em 1695. 

Assim como Zumbi teve uma atuação importante no processo de libertação dos escravos 
no período do Brasil Colonial, seus ideais continuam entre a população negra do país 
mesmo decorrendo 414 anos de sua morte. 

Lamentavelmente ainda existe discriminação contra os negros no Brasil, principalmente 
no mercado de trabalho onde dados estatísticos oficiais comprovam que em termos de 
salários os negros estão inferiorizados em relação aos brancos. 

A UGT (União Central dos Trabalhadores) surgiu justamente como uma Central 
Sindical moderna que defende profundas modificações na sociedade e a construção de 
novos paradigmas voltados para um novo conceito de projeto sindical que se enquadre às 
exigências da evolução do Século XXI.  

Ao mesmo tempo em que cumprimentos esses companheiros e companheiras afro-
brasileiros pelo transcurso dessa memorável data, conclamamos a todos a juntar-se a 
UGT para que essa junção de idéias seja cada vez mais forte e representativa no sentido 
reivindicarmos por mais justiça social. 

 

O titular da secretaria, companheiro Magno Lavigne, 
ressaltou a importância de o evento ter acontecido no 
Rio de Janeiro. “O Rio é historicamente reconhecido 
como o quilombo político do Brasil; foi aqui que 
movimentos marcantes como o das Camélias, o 
samba, enfim, é do Rio o ministro Édson Santos (da 
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial) e também o deputado federal Carlos 
Santos, relator da proposta do Estatuto da Igualdade 
Racial, dentre outros” 



. 

Encontro dos trabalhadores rurais da UGT  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

UGT do Piauí vem aí !  
No próximo dia 12 de dezembro, a União Geral dos Trabalhadores (UGT) alcança a mais um 
Estado brasileiro. Nesta data será realizado o Congresso de Fundação da UGT estadual do Piauí.  

O evento será realizado no auditório do Real Palace Hotel, localizado na rua Areolino de Abreu, 
no centro de Teresina,  capital piauiense, das 8h00 às 17h00. A pauta do congresso, inclui a 
criação e fundação da UGT Piauí, a eleição da primeira diretoria, assim como o plano de ação da 
entidade e outros temas de interesse do movimento sindical e social. 

Cúpula Sindical do Cone Sul será em Montevidéu 

 

 

 

 

 

 
5ª Reunião das Redes Sindicais Internacionais de Bancos  
O presidente da UGT, Ricardo Patah, foi convidado e deverá prestigiar a abertura da reunião 
em São Paulo, no dia 1º de dezembro.  

Nos meses de novembro e dezembro a UNI Américas Finanças e o Comitê de Finanças da 
CCSCS, com apoio da Fundação Friedrich Ebert (Chile) e Projeto CUT/FNV (Brasil), 
promovem a 5ª Reunião Conjunta das Redes Sindicais de Bancos Internacionais.  

O evento terá duas etapas: nos dias 26 e 27 de novembro de 2009 em Santiago do Chile se 
reunirão as redes dos grupos BBVA, HSBC e Itaú/Unibanco. As redes dos grupos Santander, 
Banco do Brasil e Rede Internacional de Bancos Públicos reúnem-se nos dias 01 e 02 de 
dezembro de 2009 em São Paulo.  
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A Coordenadora das Centrais Sindicais do Cone Sul (CCSCS) 
promoverá no próximo dia 7 de dezembro, em Montevidéu, a 
Cúpula Sindical do Cone Sul, reunindo lideranças de 13 centrais 
da Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. Na mesma data, 
os presidentes dos países que compõem o Mercosul também 
estarão reunidos na capital uruguaia.  

O objetivo do evento, que deve reunir cerca de 400 sindicalistas, 
é debater o processo de integração, visando seu fortalecimento, a 
elevação do protagonismo da classe trabalhadora e a disputa do 
modelo de desenvolvimento, de acordo com Adolfo Aguirre, 
secretário geral da Coordenadora. 

A UGT (União Geral dos Trabalhadores) promoverá nos 
dias 2 e 3 de dezembro o 2º Encontro de Trabalhadores 
Rurais do Estado de São Paulo. O local será o auditório da 
Colônia de Férias do Sindicato dos Comerciários de São 
Paulo, na Praia Grande, Litoral Sul.  

Para esse o estão previstos debates sobre diversos temas 
de interesse dos trabalhadores rurais segundo informa a 
Comissão Organizadora. As inscrições já se acham 
abertas através do site da UGT (www.ugt.org.br).  

O Encontro dos Trabalhadores Rurais do Estado de São Paulo 
terá vários painéis para a discussão e debates, por 
personalidades especialmente convidas. 
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