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Encontro de Comunicação da UGT supera as 
expectativas 

O 1º Encontro Nacional de Comunicação da UGT (União Geral dos 
Trabalhadores), realizado no dia 14 ultimo, superou as expectativas diante do 
comparecimento de 260 representantes de sindicatos, de vários municípios e estados 
brasileiros.  

 

 

 

 

 

 

 

 
O Encontro de Comunicação teve inicio com a palestra do jornalista Marcos Rosa que fez 
uma explanação, ilustrada por vídeos, sobre o funcionamento de uma Assessoria de 
Imprensa num sindicato. 

Em seguida, Heródoto Barbeiro, da TV Cultura, falou sobre as mudanças tecnológicas 
nos meios de comunicação, “que chegam tão rápidas que nem sempre temos condições de 
acompanhá-las”, disse. Citou a Internet como uma excelente ferramenta que os dirigentes 
sindicais têm para se comunicar com suas bases.  

No período da tarde, o primeiro palestrante foi o jornalista João Franzin abordando o 
tema “Imprensa Sindical, a Comunicação que Organiza”. Ele sugeriu que cada 
sindicato crie a sua imprensa para levar às bases informações sobre as suas conquistas e 
realizações.   Em seguida o jornalista Sérgio Gomes falou sobre “Plano de Comunicar 
Ação: Organizar a luta dos trabalhadores”.  Gomes mostrou a importância de registrar 
a informação, nem que seja num modesto boletim informativo, para que ela não seja 
distorcida. 

O encerramento do Encontro ficou a cargo de Pollyana Ferrari, com o tema “Mídia 
Digital”. Disse que a mídia digital veio para somar-se a tudo o que um sindicato já possui 
em matéria de comunicação. Citou o Site, Twiter, Blog, Orkut e até mesmo o E-mail, como 
opções de ferramentas para os dirigentes se comunicarem com suas bases.  

No final foi feito o sorteio de um notebook cujo ganhador foi Wagner Francisco Pereira, 
diretor da UGT de Minas Gerais.   

O presidente nacional da UGT, Ricardo Patah, agradeceu a presença de todos, 
salientando que o tema foi bom porque no mundo sindical, a comunicação é imprescindível 
“e acompanhar o avanço tecnológico é de fundamental importância para todos os 
dirigentes sindicais”. 

Clique aqui e confira mais imagens do evento. 

 

O evento promoveu um debate com um debate 
com as entidades filiadas sobre a realidade da 
comunicação no meio sindical.  

“Valeu a pena a promoção desse encontro e a 
partir de agora vamos passar a pensar no 
próximo para que supere este que acabamos 
oferecer aos nossos filiados”, disse Marcos 
Afonso de Oliveira, Secretário Nacional de 
Divulgação e Comunicação da UGT, 
levantando a possibilidade de estendê-lo a 
todas as entidades sindicais.
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Seminário Jurídico da UGT reúne sindicatos de 
todo Brasil 

 

 

 

 

 

 

Durante a sua fala, o Dr. Raimundo, que é Procurador do Trabalho da 15ª Região, 
salientou a importância dos sindicatos continuarem a fazer denúncias sempre que 
encontrarem divergências ou irregularidades que sejam prejudiciais às categorias que 
representam. 

O segundo palestrante da manhã, foi o advogado Dr. Amauri Mascaro Nascimento, que 
falou sobre “Direito e Justiça sob a perspectiva do Direito do Trabalho”.  

O “Termo de Ajuste de Conduta (TAC) e a 
Fiscalização de Trabalho” foram os temas da 
palestra proferida pelo Dr. Raimundo Simão 
de Melo, na abertura do 1º Seminário 
Nacional de Direito Sindical, que a UGT 
(União Geral dos Trabalhadores) promoveu 
no dia 15.  

O auditório do Hotel Braston, em São Paulo, 
ficou lotado por representantes de sindicatos 
de diversos municípios brasileiros, advogados 
e dirigentes estaduais da UGT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na parte da tarde a mesa de palestras foi ocupada 
pelo Dr. José Carlos Arouca que tratou do tema 
“Contribuição Assistencial e Confederativa”, 
abordando o aspecto histórico da implantação destas 
contribuições.  

Segundo ele, há a necessidade das entidades 
sindicais definirem uma forma de contribuição 
adequada à nova realidade do mundo do trabalho, de 
forma que se reduza a proliferação de “sindicatos 
cartoriais” para que os sindicatos que tenham 
representatividade de fato e possam prosseguir com 
suas ações em defesa dos seus representados. 

O seminário foi encerrado com a palestra da Dra. Claudia Campas Braga Patah, que 
abordou o tema “As dispensas coletivas em face da legislação brasileira”. 

Durante a solenidade de encerramento que incluiu o sorteio de livros entre os 
participantes, o secretário Geral da UGT, Canindé Pegado, anunciou que diante do 
sucesso da realização deste primeiro seminário, dentro de no máximo seis meses, a UGT 
deverá promover o segundo seminário da área jurídica. 

Clique aqui e veja mais imagens sobre o evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Amauri Mascaro Nascimento 
Dr. Raimundo Simão de Melo 
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Criada a UGT do Espírito Santo
Em 17 de setembro, na cidade de Vitória, foi realizado o Congresso de fundação da UGT –
Espírito Santo, que contou com a presença de cerca de 110 sindicalistas.

UGT/SC Faz História na conquista do Piso Regional

Lá se vão quase três anos de luta.

A persistência,  a  legitimidade da mobilização, a pressão da União Geral dos
Trabalhadores e das demais centrais, dos trabalhadores e trabalhadoras, dos estudantes,
dos aposentados, dos desempregados, enfim, da  população catarinense, representada por
quase 50.000 assinaturas em favor do Projeto de Iniciativa Popular que institui o Piso
Regional de Salários, entregues ao Presidente da ALESC,  foram decisivas  para o desfecho
dessa  jornada.

O  Governo, pressionado,  encaminhou  o  Projeto para a Assembléia Legislativa.
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Depois de muita discussão o Projeto de Lei
Complementar  que cria o Salário Mínimo
Regional, foi aprovado, no ultimo dia 9.

Com a provação deste PLC, o estado de Santa
Catarina passa a ter quatro pisos salariais
diferenciados para os trabalhadores de acordo com
a categoria a que pertencem. Os seus valores
iniciais vão de R$ 587 a R$ 679.

Assim, a UGT já nasce forte no Espírito Santo, e com
certeza se converterá no pólo aglutinador e
articulador da ação dos sindicatos ugetistas no
estado.

O Presidente da UGT, Ricardo Patah; o Secretário
Geral, Canindé Pegado; e o Secretário de
Organização e Políticas Sindicais, Chiquinho
Pereira, estiveram presentes, e fizeram um relato
das atividades realizadas nesses dos dois anos de
existência da central.

UGT da Paraíba

Na quarta-feira (dia 23),
será realizado no Espaço
Cultural José Lins de
Rêgo, em João Pessoa, o
Congresso de Fundação
da UGT do Estado da
Paraíba.

Para Patah, ”as Centrais Sindicais são conquistas da
democracia brasileira, eficientes para reunir os diferentes
atores com a finalidade de avaliar e propor diretrizes de
políticas públicas setoriais”.

O Secretário de Políticas da UGT, Chiquinho Pereira,
ressaltou que a UGT “possui o diferencial de outras Centrais
pela realização de atividades que vêm desenvolvendo em
todo país, com uma produção e atuação significativa de
propostas para o poder público, o setor produtivo e a
sociedade civil”.

O presidente eleito da UGT-ES, Ari George Floriano
(presidente do Sintramassas), disse que a UGT vê a
fundação no Estado como resposta aos novos tempos,
buscando a satisfação dos interesses sociais e econômicos
dos trabalhadores nas lutas democráticas e progressistas
do povo capixaba.“Este foi um momento histórico de
grande reflexão e conquista para o Cooperativismo de
Trabalho”, concluiu Ari.
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UGT organiza plenária dos trabalhadores rurais

A Plenária será realizada no Realce Hotel, na cidade de Jaú em São Paulo. Maiores
informações e inscrições podem ser feitas através do telefone (11) 2111-1838 com Carlos.
E-mail: rurais@ugt.org.br

Clique aqui e veja a programação completa do evento.

Sindicalistas de Shangai visitam a UGT
A União Geral dos Trabalhadores (UGT) recebeu nessa sexta-feira (22) a visita de
uma delegação de sindicalistas de Shangai, China.

Durante a reunião o presidente Patah fez uma breve exposição sobre a UGT, desde a sua
fundação, há pouco mais de dois anos e suas principais bandeiras em defesa dos reais
direitos dos trabalhadores.  Patah falou sobre a campanha sindical no sentido de reduzir a
jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem a redução de salários, cujo projeto
está para ser votado no Congresso Nacional. Os trabalhadores chineses informaram que
em Shangai a jornada já é de 40h de trabalho por semana e que os trabalhadores chineses
desejam que essa conquista seja realmente viabilizada pelos brasileiros.

No dia 23 a delegação chinesa visitou o Congresso Nacional acompanhada pelo Vice-
Presidente da UGT, Lourenço Ferreira do Prado.
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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    São Paulo  ‐  SP

Os sindicalistas foram recebidos pelo presidente
Ricardo Patah pelo Vice Antonio Carlos dos Reis, o
“Salim” e o Secretário Geral da entidade, Canindé
Pegado.

O objetivo da visita foi conhecer as estruturas do
movimento sindical brasileiro, em especial dos sindicatos
filiados à UGT. Fazem parte da comitiva os dirigentes
sindicais Xiao Kuntao, Cai Jun, Zhang Liqun e Zhng
Guafeng e e as sindicalistas Mai  Bilian e Yang Aiping.

No próximo dia 01 de outubro a União Geral dos
Trabalhadores (UGT) promove no município de
Jaú, a Plenária de Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais do Estado de São Paulo.

O evento tem como objetivo debater as principais
demandas dos sindicatos de trabalhadores rurais do
Estado de São Paulo. Entre os temas a serem
debatidos estão a atuação do Ministério Público no
dia-a-dia as organizações sindicais, contribuições
assistencial e confederativa, NR 31, entre outros.
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