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Marque um gol!
UGT contra o trabalho infantil
O Dia Mundial contra o trabalho infantil, que é celebrado em 12 de junho, será
dedicado, este ano, a chamar a atenção sobre a necessidade de medidas urgentes
em nível nacional e internacional para acelerar a ação contra o trabalho infantil.
Uma vez que a data coincide com a Copa do Mundo, o tema do Dia Mundial é
Marque um gol: erradique o trabalho infantil. O objetivo de eliminar as piores
formas de trabalho infantil em 2016 foi o tema principal da recente Conferência
Mundial contra o Trabalho Infantil, que se realizou em Haia, Holanda.
No Brasil, o jogador Robson de Souza, o Robinho, um
dos principais integrantes da Seleção que disputará a
Copa de 2010 na África do Sul – concordou em apoiar
os esforços da Organização Internacional do
Trabalho (OIT) na luta pela erradicação das piores
formas de trabalho infantil.
Robinho cedeu os direitos de imagem para uma
campanha desenvolvida pelo Programa Internacional
para a Eliminação do Trabalho Infantil (IPEC) do
Escritório da OIT no Brasil. O jogador posou para uma
foto com um “Cartão Vermelho ao Trabalho Infantil”.
No dia 11 de junho, a Conferência Internacional do
Trabalho, que está reunida em Genebra, discutirá o
recente Relatório Global sobre Trabalho Infantil.
A União Geral dos Trabalhadores - UGT, que faz parte juntamente com as demais
centrais sindicais brasileiras do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do
Trabalho Infantil e da CONAETI , aprovou a Campanha Nacional ¨Marquemos um
Gol, Erradiquemos o Trabalho Infantil¨. Uma referência ao cartão vermelho dos jogos
de futebol, ou seja, ¨Vamos expulsar de nossa sociedade a prática do Trabalho
Infantil¨.

UGT na luta contra o Trabalho Infantil
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UGT Global
Reunião discutiu campanha contra o trabalho infantil
O tema foi amplamente discutido na reunião regional da Confederação Sindical das
Américas (CSA) como parte do projeto “Fortalecimento da Ação Sindical Continental
para a Prevenção e Eliminação do Trabalho Infantil Doméstico”.
O encontro reuniu
afiliadas à CSA que
combate ao trabalho
Nicarágua, República
Haiti.

20 dirigentes sindicais de
atuam com a questão do
infantil no Paraguai, Brasil,
Dominicana, Costa Rica e

A União Geral dos Trabalhadores (UGT) foi
representada pelas dirigentes Josineide de
Camargo Souza – Secretária de Políticas
Sociais e Rumiko Tanaka – Secretária Adjunta
de Finanças da Central.
O evento teve como objetivo discutir e elaborar um documento com as contribuições
das centrais ao debate sobre a adoção de uma Convenção e/ou uma Recomendação
sobre Trabalho Decente para as trabalhadoras domésticas, tema da próxima
conferência OIT, em 2010. Além disso, foram desenvolvidas atividades para estimular
as organizações filiadas a elaborarem planos de luta conjuntos contra o trabalho
infantil doméstico, com o uso das cartilhas, e para consagrar as estratégias para o 12
de junho - dia mundial da luta pela erradicação do trabalho infantil.

UGT na defesa do Meio ambiente
5 de junho Dia Internacional do Meio Ambiente.
O mundo escolheu 2008 como o ano do planeta. A UGT neste ano estava comemorando
um ano de vida. Hoje com dois anos estamos crescendo e dentro de uma nova consciência
planetária. E mais do que reflexões, esta nova década exige ações.

A UGT-União Geral dos Trabalhadores está ampliando a
sua missão. As ações socioambientais estão em sua agenda,
entendendo que o ser humano é parte do meio em que está
inserido .
Defendendo um modo de vida sustentável, em defesa do
trabalhador, em defesa do planeta, em fim em defesa do
que consideramos muito importante: “todos os seres vivos,
toda a humanidade”, sempre em busca de uma sociedade
mais justa e mais igualitária.
Nossa forma de produzir e consumir principalmente nestas
últimas três décadas tem provocado o que denominamos
aquecimento global além de mudanças no clima que já
estão nos afetando. Precisamos rever nosso jeito de pensar
e agir, precisamos mudar valores e paradigmas.
O movimento sindical internacional vem se mobilizando em torno destas questões.
Reivindicamos uma “Transição Justa”, “Trabalho Decente” e “Empregos Verdes”,
na economia global. Vamos lutar para que seja uma economia verde. Vamos juntos
construí-la e consolidá-la nesta década, neste século.
A UGT está aí, para propor novas políticas, para ajudar a construir uma nova
sociedade, uma sociedade verdadeiramente sustentável para nós, trabalhadores e
trabalhadoras e para as futuras gerações. (Por Cris Palmieri)
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UGT Global

Conferência Internacional do Trabalho
O Diretor-Geral da Organização Internacional do Trabalho, Juan Somavia, lançou hoje um
apelo em favor de uma estratégia política “equilibrada” para garantir uma alta taxa de
emprego em face das novas ameaças à economia global devido à dívida soberana dos
países e à redução dos gastos públicos.
Falando na abertura do 99ª da Conferência
Internacional do Trabalho, Juan Somavia advertiu
que a recente crise da dívida e as medidas de redução
do déficit, sobretudo nos gastos sociais, poderiam
"afetar diretamente empregos e salários" em um
momento
de
recuperação
econômica
fraca
e
manutenção de níveis elevados de desemprego.
O Diretor-Geral da Organização
Internacional do Trabalho, Juan Somavia

Somavia pediu uma estratégia de convergência "política equilibrada", baseada em três
elementos: garantir a recuperação de postos de trabalho, passando para um caminho de
crescimento forte, sustentável e equilibrado, e de enfrentamento dos desequilíbrios
estruturais da economia global que existiam antes da crise.
"Temos de agir em todos os três objetivos juntos de forma harmoniosa dentro de uma
perspectiva de curto, médio e de longo prazos", disse Somavia. "Eles são todos
interligados. Então, nós não temos opções de ‘um ou outro’".
"O perigo imediato de uma redução fiscal simultânea em um número significativo de
países é o de desacelerar ainda mais a fraca recuperação da Europa”, disse Somavia. “Por
sua vez, isto prejudicaria de diversas maneiras as perspectivas de crescimento de todo o
mundo. Não se pode descartar o efeito de contágio”.
"Não há dúvida de que a dívida pública e os problemas de déficit público de muitos países
são reais e é necessário enfrentá-los, tanto como uma questão de estabilidade nacional
como mundial”, disse. “A questão é como e em que prazo”.
A Conferência está realizando uma série de discussões sobre as formas de preparar o
caminho para a recuperação de postos de trabalho e promover um crescimento mais
sustentável e equilibrado. A agenda da Conferência inclui dois painéis de alto nível, em 14
de junho, que discutirão o papel do emprego produtivo e de proteção social na
concretização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.
Os painéis também irão analisar os progressos na realização do Pacto Mundial para o
Emprego aprovado no ano passado em resposta à crise econômica mundial e concebido
para orientar as políticas nacionais e internacionais destinadas a estimular a recuperação
econômica, gerando empregos e proporcionando proteção aos trabalhadores e suas
famílias.

O companheiro Arnaldo Benedetti, secretário
de Relações Internacionais da União Geral
dos Trabalhadores representa os
trabalhadores brasileiros e latinoamericanos
no Conselho de Administração da OIT e está
participando ativamente da 99ª Conferência
Internacional do Trabalho.
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UGT Global
Patah e ministro do Trabalho na inauguração da CAT
Com a presença do ministro do Trabalho e Emprego,
Carlos Luppi e do presidente nacional da União
Geral dos Trabalhadores - UGT, Ricardo Patah, foi
inaugurada na tarde de segunda-feira (7) Central de
Apoio ao Trabalhador do Rio de Janeiro - CATRJ.
"A CAT-RJ é um projeto pioneiro, inovador. É a UGT
apoiando a cidadania. Pretendemos replicar esse
modelo
em
outros
estados,
mostrando
um
sindicalismo que não olha só para dentro, mas que
está voltado para a sociedade", disse o presidente
nacional da UGT, Ricardo Patah.
Carlos Lupi, ministro do Trabalho e Emprego, participou da inauguração do projeto,
resultante de parceria entre o Sindicato de Oficiais Alfaiates e Costureiras do Rio de
Janeiro, Duque de Caxias e Nova Iguaçu - SOAC - que tem como presidente José da Silva
Matos, o Zé Baiano - o próprio ministério e a União Geral dos Trabalhadores - UGT.

Conferência Mundial da Juventude 2010
A UGT Jovem participou ativamente, entre os dias 24 e 26 de maio, da Pré-Conferência
das Américas. O evento organizado pela Organização das Nações Unidas (ONU), em
Salvador na Bahia, caracteriza a etapa preparatória para a Conferência Mundial da
Juventude 2010, que terá início no final de julho, no México. Nessa primeira etapa, a
conferência contou com a participação de 30 países, incluindo o Brasil.

Foram disponibilizadas apenas duas vagas para cada
país, e a UGT Jovem representou juventude
brasileira trabalhadora, ocupando uma das vagas
destinadas ao Brasil na Pré-Conferência Mundial da
Juventude.
"É uma grande honra para nossa central, pois a UGT
é a juventude brasileira na Conferência Mundial de
Juventude", disse o Secretário Adjunto da
Juventude da UGT, João Vidal.

Sindiapi-UGT na web
Buscando aprimorar cada vez mais sua capacidade de comunicação
e divulgação, a diretoria do SINDIAPI (Sindicato Nacional dos
Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos
Trabalhadores-UGT) anuncia a entrada em operação da sua página
na internet.
O site contém inúmeras opções para uso de quem o acessar,
principalmente voltadas aos interesses dos aposentados e
pensionistas. Para o presidente do Sindiapi, Edmundo
Benedetti Filho, o site oferece visual “leve e com conteúdo”.

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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