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Ano 6 n.º 119 25 de julho de 2013

Momento Histórico: Dia Nacional de Luta com
Greves e Mobilizações
O Dia Nacional de Luta com Greves e Mobilizações atingiu seus objetivos. A
avaliação é das Centrais Sindicais que na manhã desta sexta-feira, dia 12,
promoveram uma reunião para avaliação do movimento e também para discutir
os próximos passos.
O presidente nacional da União Geral dos Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah,
disse que além da avaliação positiva, os sindicalistas estão aguardando um
posicionamento do Governo Federal, nos próximos dias, para discutir a pauta
dos trabalhadores abrindo o diálogo para o encaminhamento das reivindicações.
Caso isso não ocorra, o movimento sindical já está se articulando para realizar
no dia 30 de agosto, o Dia Nacional de Paralisação em todo o País.

..Em São Paulo, Sindicatos ugetistas.
....fecham lojas da 25 de Março...

,,Motoboys em São Paulo,,
,,seguem rumo à Paulista,,

Para o presidente Ricardo Patah, as manifestações do dia 11 foram
importantes, pois hoje toda a Nação sabe a pauta de reivindicações dos
trabalhadores e também sabe que se o Governo não abrir as negociações a
paralisação do dia 30 de agosto será a maior que o País já vivenciou.
Na reunião os sindicalistas também decidiram que no dia 6 de agosto, as
centrais farão atos em frente as sedes de entidades empresariais nos Estados e
em Brasília, contra o Projeto de Lei 4330 que amplia a terceirização e tira
direito dos trabalhadores. "O Governo Federal já sabe da nossa força, agora
chegou a hora do movimento sindical dizer: "Se liga Congresso Nacional" pois é
lá que o projeto está em tramitação.
Patah também afirmou quer o dia 11 de julho será uma data histórica para o
movimento sindical, pois ficou claro para o Governo que a sociedade quer
mudanças e, a exemplo do que ocorre na Europa, o povo sai às ruas quando não
concorda com ações dos governantes. O brasileiro a partir de agora, também
estará nas ruas pedindo mudanças.
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Momento Histórico: Dia Nacional de Luta com Greves e Mobilizações

De Norte a Sul do Brasil
Os protestos organizados pelas centrais sindicais atingiram todos os Estados do país com a
pauta centrada nos direitos trabalhistas.
As manifestações, que fizeram parte do "Dia Nacional de Lutas", reuniram mais de 100 mil
pessoas em 18 capitais, segundo estimativas oficiais.

...Em Minas UGT marca presença
......nas ruas da capital BH ....

O deputado federal Ademir Camilo liderou a UGT-Minas na passeata que transitou pela Região
Central, a partir das 14h, e terminou às 18h, já na Região Noroeste da Capital. A concentração
começou pela manhã na Praça Sete, ponto mais central da cidade, com a aglomeração de
ativistas de diferentes atividades, que vestiam camisetas e portavam bandeiras alusivas às
entidades que representavam. Nas faixas, dizeres exibindo as reivindicações gerais e também
específicas de cada classe, formando um mosaico do que seria a manifestação horas depois.

..Pernambuco: Mais de 10 mil pessoas..
...no Dia Nacional de Luta...

..UGT e demais centrais
....paralisam centro de Natal...

...UGT e as outras centrais
.....param Curitiba ...
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Universidade de Trabalhadores da América Latina

UGT participa do programa da UTAL
Aconteceu em Lima, no Peru, o primeiro módulo dos programas de formação de
formadores nacionais e formadores da equipe UTAL, ambos promovidos pela Universidade
de trabalhadores da América Latina. O evento, realizado entre os dias 7 e 13 de julho e
que contou com 36 participantes (dirigentes e assessores), abordou temas relacionados à
importância dos processos formativos no movimento de trabalhadores, projetos, técnicas e
ferramentas utilizadas nesses processos. O perfil do formador e os conhecimentos que
precisam ser desenvolvidos também foram aspectos abordados.
O debate abordou uma das questões mais
importantes
relacionadas
aos
processos
formativos: que tipo de educação nós
queremos e como aplicá-las, não apenas
construir um sindicalismo mais forte, mas,
sobretudo, para aproximá-lo, cada vez mais, da
sociedade. Ademais, a importância de uma
metodologia dialética, emancipadora, coletiva e
crítica, capaz de promover a reflexão, a
construção e a reconstrução de conceitos foi
defendida, pela UGT, como melhor estratégia
para obter reais avanços nessa área.

A participação da UGT nesse importante programa da UTAL forneceu a delegação ugetista
uma inestimável experiência que deverá ser incorporada aos processos formativos interno
da central. Ao mesmo tempo, fortaleceu os laços entre as entidades e abre novos
horizontes que certamente serão aproveitados e integralmente revertidos para o
fortalecimento da UGT e de suas lutas.
O programa de formadores nacionais e de formadores da equipe UTAL terá duração de
dois anos, intercalando atividades presenciais com uma extensa agenda de atividades
virtuais.

OIT comemora aniversário de Mandela
Em nome da Organização Internacional do Trabalho, envio nossas mais sinceras
felicitações a Nelson Mandela em seu nonagésimo quinto aniversário, desejando-lhe bemestar e serenidade.
Hoje também celebramos em seu nome o Dia Internacional Nelson Mandela pela liberdade,
a justiça e a democracia. Estes são valores fundamentais que Mandela defendeu com
paixão, dignidade e integridade durante toda sua vida.
Para a OIT, Mandela
continuará sendo fonte de
inspiração e lhe rendemos
homenagem promovendo
estes valores no mundo do
trabalho. Através de nosso
trabalho, nos esforçaremos
para incentivar a mudança
e nos aproximar de seu
ideal de sociedades
inclusivas e equitativas.
Unimos solidariamente nossas mãos com a família de Nelson Mandela e com o povo da
África do Sul na celebração desta vida extraordinária.
Guy Ryder, Diretor Geral da OIT
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Aposentadoria especial para garçons
O Projeto de Lei Complementar (PLP) 201/12, que prevê
aposentadoria especial para garçons, cozinheiros e confeiteiros
após prestarem 25 anos de serviço está pronto para ser votado
no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília.
O vice-presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT),
também presidente da comissão de Trabalho, Administração e de
Serviço Público (CTASP), deputado Roberto Santiago (SP)
esteve reunido com representantes da categoria nesta quartafeira (17) e destacou que, dentre outras medidas, o projeto vai
considerar a gorjeta como parte da remuneração mensal.

“Hoje o garçom trabalha 30 anos e ao se aposentar a gorjeta não é considerada. Este
projeto prevê que a remuneração dele não seja apenas a que está registrada em carteira,
e sim contemple tudo o que ele recebe no final do mês”, pontuou.
Santiago frisou que a proposta é legítima para um trabalho tão cansativo. “Estamos
tratando de uma categoria que trabalha entre 10 e 12 horas por dia de pé. É um trabalho
exaustivo e insalubre. É mais do que justo você ter uma aposentadoria especial para quem
dedica a sua vida servindo pessoas”, disse.

Federação Nacional dos Radialistas
Foi empossada a nova diretoria da FENARTE - Federação Nacional dos Radialistas
Profissionais e dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão, Televisão, Sistema de TV
por Assinatura e Serviços Especiais de Comunicações (filiada à UGT).
A solenidade aconteceu na sede da federação em Brasília,
dia 30 de junho e contou com a presença de
personalidades de peso dos profissionais de comunicação,
entre eles o presidente da FENATEJOR (Federação
Nacional dos Jornalistas), Waldir Abrantes e o
presidente da FENAP (Federação Nacional dos
Trabalhadores em Propaganda), Murilo Antonio de
Freitas Coutinho.

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: Marcos Afonso de Oliveira – MTb 62.224/SP
Jornalista Responsável: Mauro Ramos
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