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Salário mínimo de R$ 580 já!
Mas governo só promete estudar proposta das centrais para salário mínimo
Depois de duas horas de reunião com
representantes das centrais sindicais, o
ministro Gilberto Carvalho disse em
Brasília, na terça-feira (26), que o Governo vê
dificuldades para atender a reivindicação da
União Geral dos Trabalhadores - UGT - e
demais centrais para um salário mínimo de R$
580,00.
O ministro, no entanto, não fechou a questão
e marcou uma nova reunião para 2 de
fevereiro. Até lá, o ministro disse que o
Governo vai rever suas contas para saber até
onde é possível chegar.

Ao sair da reunião Ricardo Patah, presidente nacional da UGT, disse que apesar
do Governo insistir que a questão do reajuste do salário mínimo ser econômica, os
trabalhadores vêem que nesse momento o reajuste é uma questão política. “Tanto o
reajuste do mínimo, como o reajuste da tabela do Imposto de Renda, como o
aumento de 10% para os aposentados é uma questão política”, disse Patah,
ressaltando que a presidenta Dilma em seu discurso de posse disse que a meta de seu
Governo era erradicar a miséria no País e o salário mínimo é a principal fonte de
erradicação da miséria. O presidente da UGT aponta estudos do Dieese e de
economistas renomados contestando o principio de que o aumento do salário mínimo
seja responsável pela inflação.
Ele destaca que durante o Governo do ex-presidente Lula o aumento do salário
mínimo acima da inflação foi fundamental para o crescimento do País e acabou sendo
a peça mais importante para que o Brasil fosse o último a entrar na crise e o primeiro
a sair, pois graças à política adotada para o salário mínimo houve um aumento no
consumo e na produção.
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Aumento de juros Não!
Para UGT elevação da taxa Selic só estimula especulação
A UGT (União Geral dos Trabalhadores) lamenta
profundamente a decisão do Copom de elevar a taxa
Selic para 11,25%, sob o pretexto de combater a
inflação. Sabemos que os trabalhadores são os mais
prejudicados pela inflação, mas as experiências do
passado nos mostram que não é com a taxa de
juros nas alturas que se contém a elevação de
preços. Pelo contrário.
O Brasil precisa de mais investimentos na produção
para absorver o consumo, e a elevação da taxa Selic
produz exatamente o efeito contrário, estimulando a
especulação e aumentando o endividamento interno
do país. Vale lembrar que antes mesmo da alta da
taxa o Brasil já era detentor do maior juro real do
mundo. Com mais esta decisão do Copom, o país
segue cada vez mais na direção oposta das demais
nações.

Ricardo Patah, presidente

Mantega descartou correção no IR
Sindicalistas reagem à declaração de Mantega que descartou corrigir tabela do IR
Os representantes das centrais sindicais reagiram à
declaração do ministro da Fazenda, Guido
Mantega, que descartou hoje (27) qualquer tipo de
estudo para corrigir a tabela do Imposto de Renda
Pessoa Física.
De acordo com o presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT), Ricardo
Patah, o ministro não está sincronizado com o governo. “O Guido Mantega não
participou da reunião e está fazendo comentários diferentes do resto do governo. Ele
está colocando uma situação extemporânea e ultrapassada. Ontem, ficou claro que
vamos conseguir a correção. O governo já sinalizou isso. O que vamos negociar agora
é o salário mínimo. Vamos continuar insistindo, mas se não tiver sucesso vamos para
o legislativo”, afirmou Patah à Agência Brasil.

UGT-Paraná entra na justiça pela correção do IR
A exemplo do processo iniciado no último dia 18, quando a UGT e demais centrais
ingressaram em São Paulo com ação judicial pedindo a correção da tabela do Imposto
de Renda (IR), ações semelhantes vem sendo ajuizadas em outras unidades da
federação. Em Curitiba, a UGT-Paraná ajuizou ação perante a Justiça Federal pedindo
a Correção de 6,46% na Tabela do Imposto de Renda.
Para Paulo Rossi, presidente da UGT-Paraná, a negativa do ministro da Fazenda,
Guido Mantega em corrigir a tabela é um confisco aos ganhos dos trabalhadores, pois
segundo ele, nos últimos oito anos os sindicatos sempre negociaram reajustes
salariais acima da inflação, aproveitando o bom momento da economia, e todo esse
trabalho de aumento real na renda do trabalhador está sendo perdido, pois a não
correção da tabela do IR penaliza principalmente quem ganha até 03 salários
mínimos.

02

UGT Global
UGT reúne-se com FMI e Banco Mundial
Depois de três dias de um debate intenso, em Washington, a UGT , representada pelo
seu presidente, Ricardo Patah e pelo secretário de Assuntos Econômicos, John
Fernandes, teve a oportunidade de discutir e interferir nos debates que o Banco
Mundial e o Fundo Monetário Internacional realizam uma vez por ano com as
principais lideranças mundiais de trabalhadores.
Uma delegação de mais de 60 dirigentes sindicais de
todo o mundo se reuniu com o diretor gerente do
FMI e o presidente do Banco Mundial, o presidente e
outros altos funcionários e os diretores executivos
das duas instituições.
"Tendo em vista a contínua crise de desemprego, é
fundamental que o FMI e o Banco Mundial,
reconhecem a importância das medidas de estímulo
econômico a nível mundial até que a recuperação
está assegurada", disse a secretária geral da CSI,
Sharan Burrow .

Na foto, Ricardo Patah, John
Fernandes e Dominique Strauss-Kahn,
diretor-presidente do FMI

A delegação sindical pediu ao FMI que tome uma posição contra os ataques sobre os
salários e os direitos dos trabalhadores, constantes nos programas de austeridade que
estão sendo aplicada em países como Irlanda e Romênia, e defendeu a introdução de uma
taxa sobre operações financeiras (TTF). Leia a declaração da CSI sobre a situação
econômica mundial.
John Fernandes está preparando um relatório que será apresentado e discutido com a
direção da UGT para ajustar as estratégias da entidade frente aos desafios em nossa
economia, especialmente, no tocando à politica de juros (os mais altos do mundo) e a
valorização do Real.

Relatório mostra que trabalho continua em crise
O relatório Tendências Mundiais do Emprego divulgado pela Organização Internacional
do Trabalho (OIT), confirma que, apesar das melhorias em vários indicadores econômicos,
o desemprego mundial continua em crise.

"O mercado de trabalho é de longe a
parte mais importante da economia, e o
relatório da OIT enfatiza a gravidade do
desemprego global", disse a secretária
geral da CSI Sharan Burrow.
"O fato de mais de 205 milhões de
trabalhadores continuarem desempregados é extremamente preocupante,
e abordar esta crise deve ser o foco
principal da política econômica."
A taxa de desemprego diminuiu ligeiramente de 6,3% em 2009 para 6,2% em 2010. O
relatório apresentado prevê 6,1% para 2011, que continua a ser significativamente
superior à taxa de 5,6% de antes da crise.
A CSI congratula-se com a conclusão da OIT de que "é crucial manter ou melhorar as
medidas que podem ajudar a aumentar a criação de empregos e impulsionar a recuperação
sustentável do emprego". No entanto, a CSI não concorda com a afirmação do relatório
segundo o qual nos países desenvolvidos são necessários políticas para aumentar a
produtividade do trabalho a fim de reduzir os custos unitários do trabalho e melhorar a
competitividade."
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Juventude da UGT se reúne com Solidarity Center
O secretário da Juventude da UGT, Elimar Damin Cavaletto,destacou o trabalho
de sindicalização dos jovens
Na quinta-feira última, dia 27, o secretário da Juventude
da União Geral dos Trabalhadores - UGT, Elimar
Damin
Cavaletto,
participou,
juntamente
com
representantes de outras centrais sindicais brasileiras, de
encontro promovido pelo Solidarity Center, ligado à AFLCIO para discutir objetivos e metas para a juventude
sindical em 2011.
Segundo Elimar, o encontro realizado na sede da
CSA/CSI, em São Paulo,teve como objetivo a elaboração
de propostas conjuntas de atuação das centrais sindicais
em temáticas relacionadas à juventude.
Para Elimar, "a UGT já vem promovendo um trabalho na formação do coletivo da Juventude,
dentro da central, atividade que deverá ser ampliada ao longo deste ano de 2011, como foco na
sindicalização e estimulando a formação de novas lideranças", afirmou.
Também estiveram representado a UGT no encontro, Gustavo de Pádua, da UGT de
Pernambuco, Mário Medeiros (Sintracobi/Ibitinga) e o secretário adjunto da
Juventude da UGT, João Vidal.

Boas Práticas da Inspeção do Trabalho no Brasil
OIT lança coletânea “As Boas Práticas da Inspeção do Trabalho no Brasil” em homenagem ao
Dia Nacional do Auditor Fiscal do Trabalho
No Dia Nacional do Auditor Fiscal do Trabalho, que homenageia os auditores assassinados em
UNAI em pleno exercício de suas funções, a OIT – em reconhecimento ao trabalho dedicado e
comprometido desses colegas e de todos os(as) AFTs no país – lança com apoio da Secretaria
de Inspeção do Trabalho quatro publicações sobre a experiência brasileira, consolidadas na
coletânea “As boas práticas da inspeção do trabalho no Brasil” e que consiste nos seguintes
documentos:

A inspeção do trabalho no Brasil: pela promoção do
trabalho decente. (pdf)
A prevenção e erradicação do trabalho infantil. (pdf)
A erradicação do trabalho análogo ao de escravo (pdf)
O setor marítimo (pdf)
A OIT reconhece que o Brasil está bem posicionado para
compartilhar suas boas práticas com outros serviços de inspeção.
Uma boa prática é toda experiência que, em sua totalidade ou em
parte, tenha comprovado que funciona, com impactos positivos.
Estas boas práticas serão uma contribuição para avançar na
cooperação que o país esta desenvolvendo em matéria de inspeção
com vários países ao redor do mundo.
As publicações estão também disponíveis em inglês e espanhol e foram realizadas através da
parceria entre a OIT e a SIT no âmbito do projeto de cooperação técnica “Fortalecimento dos
Serviços de Inspeção do Trabalho”, financiado pelo governo da Noruega.
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.
Diretor de Comunicação da UGT: Marcos Afonso de Oliveira
Jornalista Responsável: Mauro Ramos
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