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UGT-RS cobra punição rigorosa sobre a Vale
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UGT nos seus dez
anos de luta

Solidária com as famílias dos
trabalhadores e moradores atingidos
por mais essa tragédia, a União
Geral dos Trabalhadores (UGT)
assume o compromisso de lutar por
justiça e pela devida penalização
dos responsáveis por mais um
ato criminoso contra a vida dos
trabalhadores e das comunidades.
A Vale do Rio Doce é responsável
por mais um desastre criminoso em
Minas Gerais. A tragédia poderia

ter sido evitada com manutenção,
investimentos em itens de segurança
e fiscalização. Ainda mais se a
empresa é reincidente e já vivera
experiência no acidente de Mariana/
Bento Ribeiro, ocasionado em 5 de
novembro de 2015.
A punição já cobrada contra a
Vale, portanto, deve ser rigorosa. As
vítimas do rompimento da barragem
da empresa, em Mariana, ainda
clamam por justiça e lutam contra
as manobras judiciais da empresa
para receber suas indenizações.
Na reprise dos acontecimentos,
agora em Brumadinho, a ocorrência
do maior acidente de trabalho da
história do planeta.
O texto na íntegra encontra-se no
site da UGT nacional.

Deputados ugetistas são empossados em Brasília
Nesta sexta-feira (01), em
sessão solene, no Plenário Ulysses
Guimarães, os 513 deputados federais
eleitos e reeleitos em outubro
tomaram posse, entre eles Valdevan
Noventa (PSC), Roberto de Lucena
(Podemos) e Luiz Carlos Motta (PR),
que são sindicalistas filiados a União
Geral dos Trabalhadores (UGT).
Como legítimos representantes da
UGT, os parlamentares atuarão, em
Brasília, pelos interesses da classe
trabalhadora. Luiz Carlos Motta e
Roberto de Lucena foram eleitos por
São Paulo, maior colégio eleitoral
do País, o que é muito importante
pois significa que os trabalhadores
e trabalhadoras reconheceram

o trabalho desenvolvido pelos
deputados. Noventa se elegeu pelo
estado de Sergipe, demonstrando a
força que ele tem na sua cidade natal
e o quanto a população local confia
nas suas ações, principalmente
porque Valdevan é presidente do
maior Sindicato de Motoristas e
cobradores do Brasil.
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Presidente da UGT-AM propõe políticas de geração
de emprego em reunião da Coemp
O presidente da União Geral dos

ARTIGO

Mais que uma tragédia
ambiental e social, Brumadinho é o maior acidente
de trabalho ocorrido no
Brasil
Magno Lavigne
Presidente da União Geral dos
Trabalhadores no Estado da

Trabalhadores do Amazonas (UGT-AM),
Antonio Mardonio, participou nesta
quinta-feira (31/01) da primeira reunião
do ano de 2019 da Comissão Estadual
de Emprego (Coemp-AM), que reuniu
os membros da comissão. O encontro
aconteceu às 10h na sede da Secretaria
de Trabalho do Amazonas (Setrab).
O presidente da UGT-AM disse que
a UGT Amazonas valoriza as discussões
nos espaços de diálogo social, sendo a
Comissão de Emprego e Renda fórum
indispensável para as discussões
importantes relativas à problemática
dos trabalhadores. “Nós estamos
propondo políticas de qualificação e
geração de empregos para o nosso povo
do Estado do Amazonas”, enfatizou

UNICOM negocia diálogo
social no Mercosul

Bahia (UGT-BA)

Mardonio. Os assuntos debatidos
no encontro foram: apresentação da
Executiva e Corpo Técnico da SETRABAM, tendo em vista o novo Governo
do Estado do Amazonas; apresentação
de novos membro na comissão e/ou
substituição; leitura e aprovação da
ATA da reunião do mês de dezembro
de 2018; apresentação do andamento
da transformação da comissão em
Conselho para atendimento os ditames
das leis; e, o que houver.

Vice-governador do
Paraná recebe dirigentes
sindicais para falar sobre
diálogo social no Mercosul

A construção de um diálogo

UGT nos seus dez
anos de luta

Social no Mercosul, no setor do
Comércio, foi o tema da reunião
entre o presidente do Sindicato
dos Comerciários de São Paulo,
Ricardo Patah, e Rubens Medrano,
representante do setor empresarial
brasileiro no Fórum Consultivo,
Econômico e Social do Mercosul,
juntamente com Rubens Cortina,
secretário da Confederação dos
Sindicatos do Comércio do Mercosul
(Unicom). A reunião aconteceu na
tarde dessa segunda-feira (4) em
São Paulo, na sede do Sindicato dos
Comerciários de São Paulo. Da reunião
também participaram Eliezer Pedrosa,
secretário de Relações Internacionais
da Contracs e Avelino Garcia, membro
da direção da Unicom.
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Dirigentes sindicais da União
Geral dos Trabalhadores (UGT), o
presidente da mundial da Uni Global
Union (UNI) e representantes da
Confederação dos Sindicatos do
Comércio do Mercosul (UNICOM)
participaram de reunião com o vicegovernador do Paraná, Darci Piana
(PSD).
No encontro, que contou com
a participação de Ricardo Patah,
presidente Nacional da UGT, Ruben
Cortina, presidente da UNI, Leocides
Fornazza, o Léo, vice-presidente da
UNICOM, Paulo Rossi, presidente da
UGT-Paraná e Avelino Garcia, membro
da UNICOM.
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União Geral dos Trabalhadores no Tocantins tem
novo presidente
ARTIGO
A

Mais que uma tragédia
ambiental e social, Brumadinho é o maior acidente
de trabalho ocorrido no
Brasil
Magno Lavigne
Presidente da União Geral dos
Trabalhadores no Estado da
Bahia (UGT-BA)

União
Geral
dos
Trabalhadoresno Tocantins (UGTTO), através do Congresso Ordinário
que contou com a presença dos
sindicalistas afiliados aos sindicatos
de diversas categorias, que são
membros da Central Sindical, elegeu
sua nova diretoria, na última quartafeira, 30. A entidade era presidida
por Célio Mascarenhas, que esteve
à frente da instituição durante dois
mandatos.
Célio, conduziu a entidade, de
forma colegiada durante os dois
mandatos. No período, a UGT-TO
participou de eventos importantes,

como greves de várias categorias,
discussões em relação às Reformas
Trabalhista e Previdenciária que
está tramitando em Brasília/
DF. Em seu pronunciamento aos
sindicalistas, o agora ex-presidente
Célio Mascarenhas, salientou a
importância de cada um deles
que fizeram parte da sua gestão,
agradeceu a todos e desejou sucesso
ao novo presidente, Marco Gomes.
“Como eu havia dito a todos os
nossos sindicalistas, trabalhadores
e amigos que ao final do mandado,
deixaria a vaga para que uma nova
diretoria pudesse ser formada, estou
muito feliz por cumprir com o dever,
passo o comando da UGT Tocantins
para o novo presidente Gomes”,
disse, concluindo: “vou continuar
contribuindo no que puder e preciso
for para a UGT”.

IV Congresso da Regional Oeste da UGT-PARANÁ
reelege Toninho Frentista

O sindicalista Antônio Vieira Martins

o Toninho Frentista, foi reeleito por
unanimidade, para presidir a Regional
Oeste da UGT-PARANÁ.
A eleição ocorreu durante o IV
Congresso da Regional Oeste, dia 8 de
fevereiro, em Cascavel (PR). O evento
contou com a presença de dirigentes
sindicais ugetistas de diversas categorias

das cidades que compõem a Regional
Oeste do Paraná. Os participantes
puderam acompanhar as palestras: “As
atribuições da Secretaria do Trabalho
na nova estrutura governamental”,
proferida pelo gerente regional da
Secretaria do Trabalho no Ministério
da Economia, Joaquim Júnior Borges
Ribeiro; “ As reformas Trabalhista e
Previdenciária, pública e privada”,
apresentada pelo advogado trabalhista
e previdenciário Elcir Zen; e “As ações
do movimento sindical frente à nova
realidade política”, palestrada pelo
presidente da UGT-PARANÁ, Paulo Rossi.
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ARTIGO

Precisamos avanças na
geração de emprego para
melhor distribuição de
renda
Ricardo Patah
Presidente da União Geral dos
Trabalhadores - UGT
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