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IX Cúpula Sindical do Cone Sul
Cúpula Sindical do Cone Sul prega unidade na prática na busca de emprego de qualidade, paz
e democracia na região
A IX Cumbre (Cúpula) Sindical do Cone Sul
encerrou, hoje, 7 de Dezembro, com discurso de
José “Pepe” Mujica, presidente eleito pela Frente
Ampla, de esquerda, que venceu as eleições
presidenciais do Uruguai e com a “Declaração de
Montevideo”.
Na mesa da tarde, os discursos de unidade na ação
foram apoiados pelo vice-presidente da UGT
Antonio Cortizo, que participou do evento
representando o presidente nacional Ricardo
Patah.
No encerramento, José “Pepe” Mujica fez um discurso também incentivando a unidade na
ação para toda a America Latina. E que hoje, “a América Latina vive um momento muito rico
em que poderá assumir os interesses de sua população, especialmente, os trabalhadores e
trabalhadoras, desde que se invista na geração de riquezas combinadas com cultura e muito
conhecimento.”
Declaração de Montevideo
Ao final do encontro foi lida a “Declaração de Montevideo” que destacou que a “consolidação
da democracia é uma condição inequívoca para a construção do MERCOSUL”. O documento
responsabiliza o capitalismo mundial pela crise financeira mundial mas também pela crise
climática que o mundo vive, com conseqüências nefastas para a geração de alimentação e as
crises sociais que provoca.
A Declaração afirma que apesar de ter avançado o Mercosul, “pouco ou quase nada foi feito
em relação aos trabalhadores da região, especialmente na proteção dos seus direitos”.
Registra ainda que o “Pacto Mundial pelo Emprego”, lançado pela Organização
Internacional do Trabalho (OIT), fez um chamado aos governos e sociedade civil,
especialmente as organizações empresariais e sindicais, para somar esforços para gerar
empregos decentes.
Paz e democracia
O texto destaca a importância da integração da paz com a democracia na região. “Queremos
afirmar que para alcançar uma integração soberana e solidária é fundamental um ambiente de
paz na região. Nos associamos ao conjunto dos movimentos sociais que lutam contra as bases
militares estrangeiras no continente e repudiamos qualquer golpe de estado”.
O documento termina com um apelo para a “unidade de ação do movimento sindical como
condição fundamental para o protagonismo da classe trabalhadora nos processos de melhorias
políticas e sociais”.
A UGT participou da reunião com uma expressiva delegação liderada por Antônio Cortizo e
Valdir Vicente de Barros, Secretário Nacional de Políticas Públicas da UGT.
Participam da IX Cumbre, centrais sindicais do Paraguai (CUT Autêntica e CNT), Brasil (UGT,
CTB, Força Sindical e CGTB), Argentina (CGT, CTA), Chile (CUT), Uruguai (PIT-CNT) e a CSA.
(Por Marco Roza, de Montevideo)
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Filhos do Brasil
UGT promove exibição do filme sobre a história do Presidente Lula
A UGT (União Geral dos Trabalhadores) promoveu, com
sucesso, a exibição do filme “Lula, o Filho do Brasil” para seus
dirigentes, sindicalistas, trabalhadores e convidados especiais.
Foi uma forma, segundo o presidente Ricardo Patah, da
central prestigiar o cinema nacional.

. ..Veja o trailer do filme......

“Nosso país precisa de mudanças urgentes em todos os setores.
Esperamos que esse filme, que certamente será campeão de
bilheteria, sirva de incentivo para que o presidente Lula, seu
personagem principal, proceda essas mudanças que a classe
trabalhadora tanto espera”, disse Patah. Salientou que Lula é
símbolo da humildade e sempre foi uma pessoa determinada a
enfrentar os desafios.

A exibição do filme, ocorrida na manhã de sábado (5) no Sesc da Rua Augusta, contou
com a presença do diretor Fábio Barreto, indicado para o Oscar com o filme ‘O Quatrilho”,
do ator Rui Ricardo Dias, que interpretou Lula na sua mocidade e como líder sindical e a
escritora Denise Paraná, autora do livro que conta a história do presidente Lula e que
serviu de base para a realização dessa produção cinematográfica . O seu lançamento
oficial será a partir de janeiro de 2010 em todos os cinemas da América do Sul.
“Desde nossos antepassados fala-se muito em Brasil, país do futuro. Nós queremos um
Brasil do presente. Com justa distribuição de renda e perspectiva de uma vida qualitativa
“, esclareceu o presidente da UGT. Ele informou que a partir do próximo ano a UGT
pretende participar mais ativamente em ações direcionadas à cultura e, inclusive,
colaborando na divulgação do cinema brasileiro.

Anunciada linha de crédito para motoboys
A diretoria do
Sindimoto-SP (Sindicato dos
Mensageiros, Motociclistas, Ciclistas e Mototaxistas de São Paulo), filiado à UGT recebeu na
manhã do dia 27 ultimo, a visita do ministro
Carlos Lupi, do Trabalho e Emprego.
Na oportunidade foi anunciada a liberação de uma
linha de crédito de R$ 100 milhões para o
financiamento de motocicletas e motonetas zero
quilômetro. O dinheiro é procedente do FAT (Fundo
de Amparo ao Trabalhador) e já está à disposição
dos motociclistas em todas as agências da CEF
(Caixa Econômica Federal).
O presidente da UGT, Ricardo Patah agradeceu ao ministro por mais esse benefício a
uma categoria de trabalhadores e anunciou que já vem desenvolvendo negociações com a
prefeitura no sentido de ampliar os corredores para motociclistas para lhes garantir mais
segurança. “A UGT defende a vida dos trabalhadores que usam motos para o exercício da
profissão e, inclusive, pretende criar, a nível nacional, a Secretaria dos Motoboys”, disse
Patah.
A solenidade de recepção ao ministro, que veio acompanhado do Secretário do Trabalho,
Luiz Antonio de Medeiros foi comandada pelo sindicalista “Gil”, presidente do
Sindimoto e contou com a presença do presidente nacional da UGT, Ricardo Patah e do
Secretário Geral, Canindé Pegado, além de dirigentes sindicais de vários estados e
cidades brasileiras, políticos e empresários ligados à produção e revenda de motos.

.
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UGT promove Seminário de Qualificação Profissional
Ricardo Patah alertou que a falta de investimentos em Educação compromete
o futuro do país
A União Geral dos Trabalhadores, através da sua
Secretaria Nacional de Qualificação Profissional,
promoveu no dia 30 ultimo o 1º Seminário de
Qualificação Profissional.
Ao fazer a abertura, o Secretário Geral da UGT,
Canindé Pegado disse que o seminário já vinha
sendo discutido pela direção da UGT desde a
realização da sua plenária. A UGT, segundo Pegado,
está disposta a dar prosseguimento a esse tipo de
investimento, inclusive com encontros em outros
estados.
O presidente Ricardo Patah, da UGT, ao fazer a saudação aos participantes, lembrou
que a UGT, quando nasceu há dois anos e seis meses, passou a se preocupar com a
questão da educação, “até porque o Brasil está fracassará em seu futuro se não fizer uma
revolução na educação”, alertou. Afirmou que a UGT vem crescendo e hoje já representa 5
milhões de trabalhadores através de seus 700 sindicatos filiados espalhados por diversos
estados brasileiros.
A primeira parte contou com a participação da Dra. Fátima Rosa Neves, Coordenadora
de Qualificação Profissional do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) que fez uma
explanação ilustrada por gráficos de todo o processo relacionado as cursos que visam
preparar melhor o trabalhador para enfrentar as exigências do mercado de trabalho.
No período da tarde, o sindicalista Roberto Nolasco, Assessor da Diretoria Nacional da
UGT, abordou o tema “Qualificação Profissional como Garantia de Inserção no Mercado de
Trabalho
A secretária Nacional de Qualificação Profissional, Vivian K. Bertoldi, esclareceu
que o Seminário de Qualificação Profissional “é mais de qualidade do que quantidade e
outros serão realizados a partir do próximo ano em outros estados, dependendo das
prioridades de cada um”.

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
UGT promove seminário sobre acessibilidade no dia Internacional da Pessoa com
Deficiência
Neste dia Internacional da Pessoa com Deficiência
(03/12) a UGT promoveu seu 1º Seminário Nacional
da
Acessibilidade.
“Mais
do
que
um
dia
comemorativo, hoje é um dia de luta”, afirmou
Silvana Mesquita, Secretária Nacional de
Assuntos de Acessibilidade da UGT. E foi esse
espírito que mobilizou as ações da UGT para a
promoção deste seminário que reuniu um publico de
aproximadamente 80 pessoas no auditório da UGT
na capital paulista.

Adriano, Silvana e Cleonice Caetano
Souza
(secretária
da
Saúde
e
Segurança no Trabalho) ...

A questão da empregabilidade das pessoas com deficiência foi um dos principais temas
abordados durante o evento que contou com a presença de Marcos Belizário, secretário
Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida da Prefeitura de São Paulo. Ele
destacou a importância da realização do seminário, até para balizar ações da prefeitura.
“Por este evento poderemos estender as ações da prefeitura nesta área. Fala-se de
sustentabilidade mas não podemos esquecer o ser humano” afirmou o secretário. De
acordo com Belizário, os direitos das pessoas com deficiência aqui no Brasil, ainda estão
muito aquém do desejado.
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UGT tem representante no Conselho do INSS
Avelino Garcia Filho toma posse no Conselho de Previdência Social de São Paulo
O sindicalista Avelino Garcia Filho foi empossado como
conselheiro, do Conselho de Previdência Social de São
Paulo, representando a UGT (União Geral dos
Trabalhadores). A cerimônia de posse ocorreu na tarde
de quinta-feira (26) na Gerência Executiva do INSS
(Instituto Nacional de Seguro Social) São Paulo e contou
com a presença do titular da pasta, ministro José
Pimentel.
Dentre as funções de Avelino nesse órgão, uma será
levar os problemas previdenciários dos trabalhadores
representados pela UGT, servindo como elo de ligação
entre a Central Sindical e o Ministério da Previdência
Social.

Sindicato quer manutenção de empregos nas Casas Bahia e Pão de Açúcar
A fusão entre a Casas Bahia e o Grupo Pão de Açúcar esta sendo vista com grande
preocupação pelo Sindicato dos Comerciários de São Paulo. A união entre os dois
grupos, na avaliação do Sindicato, cria a maior rede varejista do País, com quase 140 mil
trabalhadores e o sindicato teme que ela acabe provocando demissões, o que não é bom
para o País. Por essa razão o sindicato já solicitou uma reunião com a direção do Pão de
Açúcar para exigir a manutenção dos empregos e a equalização dos benefícios entre os
funcionários dos dois grupos.
Ricardo Patah, presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo disse não
ser contra a fusão, mas que não abre mão da manutenção dos empregos, e espera que a
analise que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) irá fazer sobre o
negócio, não leve apenas em consideração a concentração no varejo que vai acontecer,
mas também a manutenção dos empregos. “Vamos chamar o Ministério do Trabalho para
acompanhar o processo e também vamos solicitar a participação dos trabalhadores nas
discussões, pela garantia dos empregos”, disse o Sindicalista.

Destaque de Rosane Sasse (UGT- Brasil)
A igualdade de gênero está no coração da luta pelo trabalho decente.
A Confederação Sindical Internacional (CSI), que
representa 175 milhões de trabalhadores em 155 países e
territórios, filiados a 311 organizações sindicais, publicou
em sua página web uma entrevista com Regina Sasse.
Rosane Sasse, secretária adjunta do Comitê de
Mulheres da UGT e Vice-Presidente do STIV, o sindicato
da indústria têxtil e de vestuário de Jaraguá do Sul e
Região, examina algumas das prioridades: a organização
do setor informal, a luta contra o assédio moral, a

igualdade de remuneração, etc.

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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