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Redução da Jornada Já! 

UGT defende na Câmara dos Deputados redução da jornada 
como medida de inclusão social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em seu pronunciamento Ricardo Patah, destacou a necessidade de se lutar 
por um “Brasil de igualdade de oportunidades para todos”, lembrando que  
como “comerciário, uma categoria que trabalha 54 horas por semana, sinto na 
pele os efeitos desse trabalho.  Essa  jornada  é injusta para as mães que 
precisam conciliar o trabalho com as tarefas do lar” acrescentou.  

Patah lembrou ainda que a jornada excessiva contribui para a causa de 
acidentes de trabalho.  “Como já foi amplamente dito neste plenário e 
tecnicamente comprovado, a redução da jornada contribuirá para a geração de 
milhares de novos empregos, vagas que abririam oportunidades para aqueles 
que se encontram totalmente excluídos do mercado formal de trabalho. E nós 
da UGT estamos aqui para defender um país de inclusão social”, finalizou Patah. 

A PEC que reduz a jornada de trabalha dos 44 para 40 horas semanais já foi 
aprovada na Comissão Especial e precisa agora ser votada em dois turnos no 
plenário da Câmara e depois no Senado. 

 

O presidente da União Geral dos 
Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah, 
defendeu a redução da Jornada de 
Trabalho de 44 para 40 horas semanais 
como um dos principais fatores de 
inclusão Social.  

O discurso  do sindicalista foi feito na 
manhã desta terça-feira (25), na tribuna 
da Câmara dos Deputados, em Brasília, 
onde esta sendo discutida a proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 231/95 que 
reduz para 40 horas a jornada semanal de 
trabalho, sem redução de salários. 

O projeto está sendo discutido pela 
Comissão Geral da Câmara, e os trabalhos 
estão sendo conduzidos  pelo presidente 
da Casa, o deputado Michel Temer. A 
UGT, assim como as demais centrais, 
participa destas discussões, e um grande 
número de sindicalistas foi ao Congresso, 
defender a aprovação da emenda. 

                                                                                             01



UGT Global  

Executiva da UGT reúne-se com estaduais 
As metas da UGT para o segundo semestre deste ano foi um dos temas do encontro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro assunto debatido foi relacionado a 1ª Plenária Nacional das entidades filiadas à UGT, 
que será realizada nos dias 28 e 29 próximos, na Colônia de Férias do Sindicato dos 
Comerciários, em Praia Grande.  Nesses dois dias é esperada a presença de dirigentes de todos 
os sindicatos ugetistas, além dos diretores das federações e confederações. No dia anterior (27) 
será realizada, no mesmo local, a 7ª Plenária da Executiva Nacional. O presidente Ricardo Patah 
anunciou, para a primeira quinzena de setembro, um seminário sobre comunicações. 

UGT do Ceará completa 1 ano e lança seu órgão informativo  

 

 

 
 

 

 

 

UGT do Ceará sedia encontro da Juventude 

A UGT-CE sediou, no último dia 14, a segunda edição do módulo do projeto “Juventude e 
Sindicalismo”. Trata-se de uma iniciativa da Secretaria da Juventude da UGT Nacional e 
do IPROS (Instituto de Promoção Social), presidido pelo companheiro Arnaldo Benedetti, 
também Secretario de Relações Internacionais da UGT Nacional.  

Sob a coordenação geral do Secretário da Juventude, Elimar Cavaleto e a coordenação local do 
presidente da UGT- CE, Teônio Silva, o segundo módulo superou em muito as expectativas em 
se tratando do ingresso de novos jovens oriundos do SINTEC (Sindicato dos Técnicos Industriais 
do Rio Grande do Norte, Piauí, Pernambuco e Ceará), Sindicatos dos Trabalhadores da Pesca, 
Sindicato dos Técnicos Agrícolas do Ceará. E, ainda  Sindicato dos Comerciários da Bahia, 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Quixadá(CE), Federação dos Assentados Rurais de 
Guaiuba(CE), Federação das Associações Comunitárias de Caucaia e Região Metropolitana de 
Fortaleza, Sindicato dos Comerciários de Parauapebas( PA).   

O sem9inário contou com a participação especial do Diretor para o Brasil, do Solidarity 
Center, órgão da AFL-CIO, sindicalista americano Brian Finnegan.  

A UGT (União Geral dos Trabalhadores) do Ceará 
que em julho completou um ano de atividades no 
sindicalismo cearense, acaba de lançar seu órgão 
informativo. Trata-se do “Jornal UGT Ceará”, que 
no primeiro número trás uma série de notícias sobre 
as atividades da central sindical presidida pelo líder 
sindical Francisco Teônio da Silva (á direita, na 
foto).  Sob a responsabilidade da jornalista Marina 
Valente, o jornal tem como objetivo principal colocar 
os dirigentes de seus sindicatos filiados, a par do que 
a UGT vem fazendo Ceará. 

A Diretoria Executiva da UGT (União 
Geral dos Trabalhadores) esteve 
reunida na manhã desta segunda-feira 
(17) com os presidentes estaduais. Um dos 
objetivos do encontro foi discutir a 
elaboração de estratégias e questões de 
desenvolvimento e crescimento da UGT.  
Na oportunidade o presidente Ricardo 
Patah anunciou algumas das metas a 
serem alcançadas até o final deste ano.  O 
Secretário Geral Canindé Pegado fez 
uma exposição sobre a posição da UGT 
como a terceira maior central sindical em 
representatividade.  
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Gripe Suína:  

UGT-SC conquista afastamento de gestantes sem ônus  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“É sem dúvida uma grande vitória para nós como Central Sindical, haja vista a UGT 
ter exercido um papel importante neste contexto”, informa Rosane Sasse. Segundo o 
MPT, as normas são determinações e não recomendações e devem ser cumpridas à 
risca. Caso não seja possível afastar as gestantes do contato com o público, elas 
deverão ser dispensadas, assim como as que necessitam do transporte coletivo para ir 
ao trabalho. 

Em Santa Catarina, segundo a secretaria de saúde, existem atualmente 57 mil 
gestantes, sendo que 33 mil delas trabalham. Até o momento, das 10 mortes de gripe 
suína registradas no Estado, duas eram grávidas. Outras 27 mulheres estão 
internadas com suspeita da doença e seis óbitos estão em investigação.  

O não cumprimento poderá acarretar em ação civil pública sob pena de aplicação de 
multa, disse Acir Alfredo Hack, procurador do Ministério Público do Trabalho, de 
Santa Catarina. A medida preventiva é por tempo indeterminados e a dispensa é 
aplicada quando não há possibilidade das mulheres serem remanejadas para 
departamentos sem contato com o público ou para gestantes que dependam de 
transporte coletivo para ir ao trabalho.  

Sindicatos de Santa Catarina intensificam nesta semana a fiscalização do cumprimento 
da decisão do Ministério Público do Trabalho (MPT). Os sindicatos também podem ser 
responsabilizados em casos de omissão da defesa dos diretos das gestantes, alerta 
Nicolau de Almeida Netto, secretário de mobilização da União Geral dos Trabalhadores 
(UGT) no Estado.  

Caso sejam identificadas situações em que o empregador supostamente esteja 
impedindo a saída da gestante, os sindicatos foram orientados a comunicar o fato ao 
MPT e solicitar à Justiça, por meio de ação civil pública, o cumprimento da 
determinação. Segundo Netto disse ao Jornal Floripa, o empregador pode ser multado 
em até R$ 1 milhão pelo descumprimento da medida. 

 

Todas as gestantes que estejam trabalhando 
devem ser afastadas, por tempo indeterminado, 
dos respectivos locais de trabalho sem ônus em 
seus salários. A iniciativa é da UGT-SC (União 
Geral dos Trabalhadores de Santa Catarina) e 
foi aprovada pelo MPT (Ministério Público do 
Trabalho) catarinense.  

Inclusive, todos os empregadores já foram 
notificados para o cumprimento dessa norma que 
abrange as mulheres (gestantes) que tenham 
contato com o público e aquelas que necessitem 
de transporte coletivo para se locomoverem de 
casa para o trabalho e vice-versa. 

As gestantes que pedirem o cumprimento da 
norma e não forem atendidas devem procurar o 
sindicato de classe ou o Ministério Público de 
Santa Catarina (MPT), podendo inclusive, se 
recusar a trabalhar. 

Influenza A na América 
Latina (julho de 2009) 
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UGT nos Estados: três dias de atividades na Paraíba  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

No dia 20, foram realizadas reuniões com o presidente da Federação dos Trabalhadores na 
Indústria, Sr. João Avelino; com sindicatos e Federação dos Bancários; e com o presidente 
da FETAG, Sr. Liberalino. No dia 21, ocorreram reuniões com o presidente do Sindicato dos 
Frentistas de Campina Grande, Sr. Evanilton; e com o Sr. Martins, presidente do Sindicato 
dos Funcionários Públicos de Piancó; e com a Sra. Aparecida, que preside o Sindicato dos 
Funcionários Públicos de Coremas.     

Além disso, Chiquinho Pereira proferiu palestra sobre Políticas Públicas, no dia 22, na Câmara 
Municipal do município de Igaracy. Participam ainda da palestra o também sindicalista Roga 
Matias; o jornalista Eudo Nicolau; o Prefeito de Igaracy, Celino Farias; o Prefeito de Aguiar, 
Manoel Guedes; o Prefeito de Itaporanga, Djaci Brasileiro; o Prefeito de Catingueira, Edivan 
Felix; os Vereadores de Igaracy e outros políticos da região. 

UGT da Bahia participa do Prêmio Objetivos do Milênio 
O presidente da UGT da Bahia, José Álvaro França Rios, participou  da 3ª Edição do 
Prêmio Objetivos de Desenvolvimento do Milênio Brasil, uma iniciativa do Governo do 
Estado. O encontro reuniu lideranças políticas, empresariais,  sindicais e comunitárias na 
Casa do Comércio, em Salvador, no último dia 12 (quarta-feira).  

“Temas de real interesse da sociedade foram colocados em discussão, segundo França Rios, 
como  “Acabar com a fome”;  “Educação básica de qualidade para todos”; Igualdade entre 
sexos e valorização da mulher”; “Reduzir a mortalidade            infantil”;  “Melhorar a saúde 
das gestantes”;  ‘Combater a AIDS, a Malária e outras doenças”; “Qualidade de vida e 
respeito ao meio ambiente” e “Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento”. 

Seminário de Intercâmbio Sindical Brasil Japão  
Teve início na manhã de quarta-feira (dia 19), o Seminário de Intercâmbio Sindical Brasil – 
Japão “20 anos do programa Jilaf, Intercâmbio, Parceria e Solidariedade” 1989/2009, 
que está sendo promovido pela Jilaf (Japan International Labour Foudantion), em parceria 
com a União Geral dos Trabalhadores (UGT) e demais centrais. 

Para falar sobre esses 20 anos de intercâmbio a Jilaf foi representada pelo seu Diretor 
Executivo, Motoo Hayshi e pela Programadora Manager, Yuko Tsukamoto. 

No dia 21, os integrantes da delegação da JILAF,  acompanhados de dirigentes da UGT, 
estiveram reunidos na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE/SP) de São 
Paulo. 

 

 

O Secretário de Organização e Políticas 
Sindicais, Chiquinho Pereira (na foto com Dr. 
Edvan, prefeito de Catingueiras), desenvolveu entre 
os dias 20 e 22 de agosto intensa agenda de 
compromissos divulgando a central e fazendo 
contatos com o objetivo da criação da UGT no Estado 
da Paraíba.  

 

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 
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