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Dia do Trabalhador

Redução da Jornada é a Grande Bandeira
A grande bandeira da UGT e das centrais
que participaram do Primeiro de Maio
Unificado em São Paulo é a briga pela
redução da jornada
semanal de trabalho
sem
redução
dos
salários.
Ricardo
Patah,
presidente da UGT
(União Geral dos
Trabalhadores),
afirma que essa é
uma questão histórica da relação entre
empregadores e empregados.
“Quando
em 1988 foi feita a
mudança de 48h para
44h, já tinha essa
discussão
das
40
horas. Precisamos diminuir a jornada
para incluir as pessoas que foram
desempregadas pela globalização e pela
tecnologia nos últimos 20 anos, que
passam de 2 milhões.”

O presidente Lula, que participou do
ato de homenagem aos trabalhadores
apoiou a reivindicação e também falou
das lutas anteriores. “Tem
muita gente que não sabe
os sacrifícios feitos para
atingir essa jornada. Já
houve jornada de 16 horas,
mas no momento em que
homens e mulheres se
revoltaram
contra
isso,
muitos perderam a vida e
hoje
comemoramos
a
jornada de 8 horas”.
"Hoje nós estamos aqui
comemorando o projeto
que
os
dirigentes
sindicais
conseguiram
dar entrada na Câmara
dos
Deputados
de
redução da jornada de trabalho para
40 horas. Para que possamos
colocar mais gente no mercado de
trabalho”.
.

Avançam as bandeiras sociais e trabalhistas
Juntamos a festa com a vontade de transformação no Primeiro de Maio Unificado da
CTB, NCST e UGT. O público composto por trabalhadores e seus filhos e filhas, se divertiu
muito e teve a oportunidade de um contato direto com as principais lideranças políticas do
País, que fizeram um balanço das vitórias recentes e dos avanços pretendidos a curto e
médio prazos. Ouvimos o presidente Lula e compartilhamos nossos sonhos com os líderes
das centrais.
Em Piracaia, para onde foi Moacyr Pereira e o deputado Roberto Santiago logo após
o evento de São Paulo, vivenciamos uma festa cívica em que se destacou a imponência da
liderança regional do deputado Roberto Santiago que foi extremamente aplaudido no seu
discurso político e democraticamente didático.
Tivemos também muita reflexão e festa em Carapicuíba, com a liderança do
companheiro Salim, vice-presidente da UGT e em Campinas.
Agora, para os trabalhadores brasileiros, após termos fincados nossas bandeiras de luta, é
o momento de juntar o título de eleitor com nossas carteiras sindicais e exigir mais renda,
mais justiça social e principalmente investimentos urgentes em Educação. (Postado por
Marcos Afonso de Oliveira e Moacyr Pereira) (Blog do Patah)
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Show de 1º de Maio em Carapicuiba atrai 100 mil pessoas
Pelo menos 100 mil pessoas compareceram a festa
comemorativa ao Dia do Trabalho, no último sábado (1º) em
Carapicuíba, município da Região Metropolitana de São
Paulo, numa promoção da UGT com apoio da Prefeitura local
e da Rádio Nova Difusora AM.
As bandeiras defendidas na festa do trabalhador, em
Carapicuíba foram as mesmas do 1º de Maio Unificado da
CTB, NCST e UGT em São Paulo: Redução da Jornada de
Trabalho, Ratificação da Convenção 158, Fim do Fator
Previdenciário, Igualdade de Oportunidade, Desenvolvimento
com Valorização do Trabalho e 70 anos do Salário Mínimo.

Dia do Trabalhador da Solidariedade no Rio
Além de muita comemoração e alegria, a UGT promoveu um grande encontro de festa e
solidariedade no Centro do Rio nesta última sexta-feira, 30 de abril. Artistas como Leci Brandão
e o grupo de samba Só Damas deram um show de música e reuniram centenas de pessoas em
prol das vítimas da chuva no Rio.
Programado para comemorar o dia do trabalhador, o show teve seu objetivo ampliado. Mas o
presidente da UGT Nilson Duarte da Costa decidiu estender essa festa com um gesto de
solidariedade humana em prol daqueles que perderam tudo nas últimas chuvas que caíram sobre
o Estado.

UGT lança livro e DVD

UGT apresenta propostas para o País com lançamento de livro e DVD na FAAP
A União Geral dos Trabalhadores -UGT e a Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP
realizam no próximo dia 20 de maio, das 14 às 18 horas, o lançamento nacional do livro e do
DVD do Seminário da UGT-FAAP intitulado: “100 Anos de Movimento Sindical no Brasil: Balanço
Histórico e Desafios Futuros” com a realização do ciclo de debates “Uma Agenda de
Desenvolvimento Para o Brasil”. “É a UGT pensando e apresentando propostas para o nosso
País”, disse o presidente nacional da UGT, Ricardo Patah.

O evento terá, como palestrantes, os professores Luiz Werneck Viana, do Instituto Universitário
de Pesquisas do Rio de Janeiro – IUPERJ; Carlos Lessa, do Instituto de Economia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro – UFRJ – e ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES e Luiz Alberto Machado, da própria FAAP.
Participam do seminário “Uma Agenda Democrática de Desenvolvimento Para o Brasil” dirigentes
nacionais e estaduais da UGT, sindicalistas das entidades filiadas, professores, pesquisadores,
estudantes e palestrantes - 22 professores com doutorados, pós-doutorados e livre-docências além dos previamente inscritos até o número de 400 pessoas.
O evento será realizado no Auditório Nobre da FAAP, localizado na Rua Alagoas, 903, no bairro
de Higienópolis, São Paulo-SP e será transmitido ao vivo pela internet através do site da UGT.

Clique aqui e inscreva-se. Vagas Limitadas.
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Câmara aprova 7,71% para aposentados
Em votação simbólica, a Câmara aprovou hoje (4
de maio) a emenda que concede reajuste de
7,71% na Medida Provisória 475/09 (que reajusta
as aposentadorias acima de um salário mínimo).
O índice, defendido pela UGT contraria o governo,
que inicialmente concedeu 6,14% e depois
admitia no máximo um aumento de 7%. Diante
da pressão para votar o aumento, PMDB e PT, os
dois maiores partidos da Casa e da base do
governo, liberaram a bancada.
Edmundo Benedetti e Natal Leo, respectivamente, presidente e secretário geral do
Sindiapi (Sindicato dos Aposentados, Pensionistas e Idosos) da UGT,
acompanhados por mais 50 aposentados estiveram o dia todo no plenário
acompanhando e pressionando os deputados. Edmundo Benedetti considera a
vitória de hoje como definitiva, apesar de ainda, formalmente, o Senado ter que votar.
“O senador Paulo Paim (PT-RS) esteve aqui no plenário e confirmou que a votação se
repetirá no Senado e está garantido, portanto, o reajuste de 7,71% para os
aposentados que recebem acima do salário mínimo”, afirma Edmundo Benedetti.
O deputado Roberto Santiago, vice-presidente da UGT, também está animado com a
vitória de hoje que contou com o seu voto. “Temos o acordo já fechado com o Senado
para confirmar a vitória de hoje”, afirma.

Câmara derruba fator previdenciário, em primeira votação
Em votação simbólica, a Câmara derrubou o fator previdenciário (índice que funciona
como redutor das aposentadorias) a partir de 1° de janeiro de 2011.
“Apesar de não dar para comemorar, ainda, como foi o caso do reajuste de 7,72%
para os aposentados que recebem acima do salário mínimo, estamos a caminho de
mais uma vitória”, afirma Edmundo Benedetti, presidente do Sindiapi, da UGT.

Sindiapi-UGT recebeu Carta Sindical
A cerimônia de entrega foi realizada na
sede da UGT, e contou com a
participação de expressivas lideranças
sindicais.
O presidente do Sindiapi, Edmundo
Benedetti, disse que com a Carta, o
sindicato tem como pleitear participação
em
Comissões,
Conselhos
e
outros
organismos de representação.
“Com a Carta passamos
reconhecimento
como
representantes
da
nossa
informou Benedetti.

a

ter o
legítimos
categoria”,

O ministro do Trabalho, Carlos Luppi, durante a entrega da Carta, defendeu a
organização dos aposentados e lembrou, que "graças a esta organização agora
estamos lutando por um reajuste real e não apenas por reposição de perdas
anteriores". Joacir Gonçalves, da Redação da UGT

03

UGT Global
Fundada a UGT no Maranhão
Com uma platéia formada por trabalhadores e
lideranças sindicais, foi realizado o congresso de
fundação da UGT no Maranhão. Na oportunidade
foi eleita a sua primeira diretoria encabeçada por
Weber Henrique Marques.
A UGT Nacional foi representada pelo seu
secretário de Organização Política Sindical,
Chiquinho Pereira além dos dirigentes Carlos
Magno (Santa Catarina) e Nilson Duarte (Rio de
Janeiro)
Segundo Marques, uma das metas da atual direção é levar o nome da UGT para todo o
Estado, defendendo os reais interesses da classe trabalhadora através de um sindicalismo
Cidadão, Ético e Inovador. O secretário Nacional Chiquinho Pereira, de Organização
Política Sindical, destacou a importância da UGT no Maranhão cobrando das autoridades
competentes cursos profissionalizantes para que os trabalhadores e trabalhadoras.
O professor Altemar Lima, que é pré candidato a governador pelo PPS, fez uma breve
exposição sobre a presença do sindicato na gestão do Estado. Participaram ainda o também
pré-candidato ao senado, Zeluis Lago, do vereador Vieira Lima, e do presidente da legenda,
Paulo Matos.

Coletivo de Gênero discute “Decisões para a Vida”
O Coletivo de Gênero da UGT e o Dieese se reuniram na sede da UGT Nacional para
discutir sobre o projeto “Decisões para a Vida”, tendo como temática a Rede Compartilhada,
que discute os papéis que a mulher possui na sociedade, em específico, de mãe e
profissional no mercado de trabalho, nesta terça-feira, dia 04,.
O projeto esta sendo idealizado pela Confederação Sindical Internacional (CSI) com o
objetivo de ajudar na inserção de mulheres jovens no mercado de trabalho. Participaram da
reunião dirigentes sindicais das estaduais e de Sindicatos, entre elas, Cassia Bufelli,
coordenadora do Coletivo de Gênero. Paulo Roberto Arantes do Valle representou o Dieese

UGT participa de ato em Memória dos Trabalhadores
A UGT (União Geral dos Trabalhadores) e as demais centrais
sindicais (CUT, CGTB, Força Sindical e NCST) participaram em
Brasília na quarta-feira, dia 28, de ato público pelo Dia Nacional
em Memória às Vítimas de Acidentes de Trabalho.
Em seguida as lideranças sindicais participaram de audiência
especial com o presidente da Câmara dos Deputados, Michel
Temer, quando entregaram documento com as propostas de
projetos de lei para as alterações de artigos da Lei 8.213/91, que
dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social.
No Brasil, só no ano de 2008, foram registrados 747 mil de
acidentes de trabalho com 2.757 mortes e 12.071 casos de
trabalhadores incapacitados permanentemente.

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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