
. 

Governo descumpre acordo com aposentados 
“Mais uma vez o governo federal descumpre os acordos firmados em mesas de 
negociação. É ruim para os aposentados que já contavam com o reajuste”, disse 
Marcos Afonso de Oliveira, secretário de Comunicação da UGT. “É ruim para os 
aposentados e pior ainda para a democracia, pois quando os governos começam a 
sistematicamente descumprir acordos, afetam diretamente a confiabilidade dos setores 
da sociedade no seu relacionamento com o Estado”, ele acrescentou  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UGT, SINDIAP e centrais condenam o acordo do governo sobre os aposentados  

Depois de várias rodadas de negociações em torno do reajuste para os aposentados e 
pensionistas que ganham acima do salário mínimo, a União Geral dos Trabalhadores 
(UGT), a Central Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) e a Nova 
Central Sindical de Trabalhadores (NCST), com o apoio da Confederação Brasileira de 
Aposentados e Pensionistas (COBAP) e do Sindicato dos Aposentados, Pensionistas 
e Idosos da UGT (SINDIAP), vem a público esclarecer que o acordo que será 
anunciado através da Medida Provisória, a ser divulgada pelo Governo, não é 
exatamente o acordo feito pelas Centrais, que previa:   

A reposição da inflação, prevista em 3,64%, mais 80% do crescimento do PIB de 2008, 
o que daria 7,72% .O anúncio feito pelo Governo é de repor a inflação mais 50% do 
PIB, que aponta um resultado de 6,2%, inferior ao que havia sido acordado durante 
reunião no mês passado. 

As referidas Centrais não compartilham com essa decisão governamental. No nosso 
entendimento, tal decisão é uma prova de falta de sensibilidade à situação dos 
aposentados. Vamos continuar insistindo junto ao Governo Federal, e ao Congresso 
Nacional, para que se restabeleça o respeito aos aposentados e pensionistas, que 
recebem acima do salário mínimo e que tiveram seus ganhos reduzidos ao longo dos 
anos.  

Denunciamos, portanto, a maneira pela qual o Governo Federal trata com descaso os 
aposentados e pensionistas brasileiros.  
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Segundo o presidente da UGT, Ricardo Patah, 
o aumento deveria ser de 7,72%, correspondente 
a uma inflação prevista de 3,64% mais 80% do 
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 
2008. de acordo com as entidades, “o anúncio 
feito pelo governo é de repor a inflação mais 
50% do PIB, que aponta um resultado de 6,2%, 
inferior ao que havia sito acordado”.  

Para as centrais, a MP “foi um artifício” para fugir 
à responsabilidade. 



. 

Em defesa das cotas para negros 
UGT e demais centrais se articulam para a defesa das cotas. Para Cleonice Caetano 
(presidente do Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial - 
Inspir) é a primeira vez que as centrais constroem um consenso sobre o tema. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
A posição do STF, que até o momento não se manifestou sobre o tema, é aguardada 
com ansiedade, pois poderá afetar toda a política de ações afirmativas no país.  

Cerca de 90 instituições públicas já adotaram cotas para negros e indígenas. O mesmo 
ocorreu com empresas como a Camisarias Colombo e a Kalunga, por força de acordo 
coletivo assinado com o Sindicato dos Comerciários de S. Paulo. 

O Amicus Curiae é um instrumento processual que permitirá aos dirigentes fazer a 
defesa dessas posições no plenário do STF. 

Na reunião desta terça-feira, apenas duas centrais não compareceram - a Nova 
Central e a Força Sindical – porém, a ausência, e dirigentes sindicais presentes, não 
significa desacordo, uma vez que as duas centrais estiveram, na semana passada com 
o ministro Edson Santos e se comprometeram com a defesa das cotas. 

Reunião histórica 

Segundo o Ouvidor da Seppir, advogado Humberto Adami, que veio de Brasília 
representando o ministro Edson Santos, a proposta é que todos os presidentes das 
centrais se posicionem publicamente e intervenham também na audiência para 
discutir o assunto, marcada para março de 2010. 

“Essa reunião tem uma importância histórica porque foi a primeira vez que dirigentes 
sindicais de diferentes posições políticas e ideológicas, chegaram a um consenso no 
sentido de fazer a defesa de políticas de cotas e ações afirmativas para trabalhadores 
negros”, afirmou. 

Cleonice Caetano, presidente do Inspir, também destacou o fato de ter sido essa a 
primeira vez que as centrais constroem um consenso em torno do tema. 

Bandeira comum 

O Secretário Nacional da Secretaria da Diversidade da UGT, Magno Lavigne, 
disse que só a mobilização e a unidade propostas pelas centrais poderão garantir que 
não haja retrocesso nos avanços conquistados. “Hoje essa é uma bandeira que não é 
só nossa, da UGT, mas de todos os trabalhadores. Precisamos defender a manutenção 
da política de cotas, contra o a ação do DEM no STF, do contrário corremos o risco de 
perder os pequenos avanços que conseguimos. O que precisamos é ampliar os 
avanços conquistados para os trabalhadores negros. Essa posição não é apenas nossa, 
mas de todo o movimento social e sindical”, afirmou. (...) (Afropress, 16.1.2.2009) 
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Dirigentes das principais centrais sindicais 
brasileiras, reunidos na tarde do ultimo dia 15 
na sede da União Geral dos Trabalhadores 
(UGT), centro de S. Paulo, decidiram assumir a 
defesa das ações afirmativas e cotas para a 
população negra e intervir como Amicus Curiae 
(Amigos da Corte) na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade que tramita no Supremo 
Tribunal Federal (STF). 

A ação contra as cotas foi movida pelo Partido 
Democratas (DEM) e tem como alvo a adoção 
da política de cotas para negros na 
Universidade de Brasília (UnB). 



 2º Encontro Nacional da Juventude da UGT 
Jovens da UGT se reúnem no 2º Encontro Nacional. O Secretário Adjunto de 
Juventude da UGT, João Vidal, abriu o encontro   

 

 

 

 

 

 

 

A atividade teve o apoio solidário do Centro de Solidariedade da AFL-CIO e a 
coordenação metodológica do IPROS (Instituto de Promoção Social). O encontro 
faz parte do projeto de formação de jovens dirigentes sindicais, denominado 
“Juventude e Sindicalismo” da UGT. Esse projeto já formou jovens da região Sul e 
Sudeste, em sua primeira edição, região Norte na segunda etapa, e agora os 
contemplados são os jovens do nordeste brasileiro. 

O Secretário Adjunto de Juventude da UGT, João Vidal, abriu o encontro e 
relatou a importância desse evento para os/as jovens líderes sindicais. “Inspirados nos 
valores da cidadania, ética e inovação nós (jovens líderes), temos a responsabilidade 
de nos formar para qualificar a luta pela transformação da sociedade que temos na 
sociedade que queremos”.  O debate desses valores e dos temas essenciais para o 
sindicalismo jovem permearam todo o encontro. 

UGT do Piauí nasce pensando no futuro  
Atrair a juventude e formar novas lideranças para o movimento sindical, será um dos 
objetivos da UGT estadual do Piauí, afirmou o sindicalista Celso Henrique (SindSERM), 
eleito presidente da entidade.  

O congresso de fundação da mais nova estadual da UGT foi realizado no sábado dia 12, 
nas dependências do Real Palace Hotel, em Teresina. O evento reuniu mais de 200 pessoas 
entre sindicalistas e representantes dos movimentos sociais, além de expressivas 
lideranças políticas e autoridades estaduais e municipais. 

 

 

 

 

   

 

Durante sua palestra sobre “Sindicalismo Cidadão, Ético e Inovador”, Chiquinho Pereira, 
explanou os princípios e objetivos que norteiam o pensamento da UGT e as principais 
bandeiras de luta da Entidade em defesa dos interesses dos trabalhadores brasileiros. 

A Diretoria da UGT- Piauí ficou composta da seguinte forma:  
Presidente: Celso Henrique (SINDSERM)  
Vice-Presidente: Wellington Rodrigues (SINPOLJUSPI)  
Secretário: Waltorres Alencar (SINDFEC)  
Secretário de Finanças: Edrio (USMT)  
Secretário de Relações Políticas e Sindicais: Lobão Oliveira (Representante ONGs)  
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Qual é o seu jeito de mudar o 
mundo? 

Foi essa a temática do 2o. Encontro 
Nacional da Juventude da UGT que iniciou-
se na quinta-feira, dia 10. O encontro foi 
sendo promovido pela Secretaria 
Nacional de Juventude da UGT e reuniu 
jovens das UGT`s estaduais. 

A secretária municipal de Trabalho e Ação 
Social, Graça Amorim, que esteve 
representando o prefeito de Teresina, Silvio 
Mendes, durante a abertura do congresso, 
manifestou apoio aos trabalhadores que 
tiveram a iniciativa de fundar a UGT no Piauí e 
elogiou Chiquinho Pereira, Secretário 
Nacional de Organização e Políticas 
Sindicais da UGT, pela desenvoltura em 
conduzir os trabalhos. 



 

Diretoria dos comerciários é empossada no RJ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Congresso de Fundação da UGT do Mato Grosso do Sul  
 

 
  

 
 
 
 
  

 
 
A programação iniciou-se às 8h00 da manhã com o credenciamento dos delegados e 
continuou durante todo o dia com os debates sob o tema “Sindicalismo Cidadão, Ético 
e Inovador” e a eleição da diretoria. No próximo número traremos mais detalhes sobre 
o evento. 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

Sindimoto é contra proibição de motos entre os carros  
A diretoria do Sindimoto( Sindicato dos Motoboys de São Paulo), filiado à UGT 
(União Geral dos Trabalhadores) é contra a proibição do tráfego de motos nos 
corredores entre os carros, como pretende o deputado federal Carlos Zaratini (PT-SP) em 
seu projeto de lei 2.872/08. A posição contrária é baseada em quatro motivos, um dos 
quais por entender que a proibição não irá diminuir o número de acidentes, já que não 
existem dados estatísticos oficiais comprovando isso. As pesquisas apontam  que a maioria 
dos acidentes ocorrem em cruzamentos, freadas bruscas e troca e troca de faixa dos 
automóveis quando não usam a seta. 
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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 
 

  

 

Sob a presidência de Otton da Costa Mata Roma, a diretoria eleita 
do Sindicato dos Empregados do Comércio do Rio de Janeiro, 
foi  empossada na quarta-feira, dia 09 de dezembro em solenidade  
realizada  na sede da entidade, na rua André Cavalcanti, 33, no 
bairro de Fátima.  

A programação incluiu a realização de uma missa solene na Igreja 
Cristo Crucificado pela manhã. Na tarde, às 16 horas, uma 
assembléia geral específica de posse realizou-se no Salão Nobre da 
entidade, seguindo-se um coquetel  de confraternização. A nova 
diretoria permanecerá a frente do Sindicato até o ano de 2014. 

O congresso de fundação da UGT estadual do 
Mato Grosso do Sul realizou-se nesta sexta-
feira, dia 18, na sede social do Sindicato dos 
Bancários, localizado na rua Barão de Rio 
Branco, 2.652, no Jardim dos Estados, em 
Campo Grande.   

O sindicato é presidido pelo companheiro 
José Clementino Pereira 

Nota de Falecimento  
É com grande pesar que comunicamos o falecimento do companheiro 
Hamilton Beato Moreira, 56 anos, presidente do Sindicato dos 
Empregados em Turismo e Hospitalidade de Sete Lagoas/MG, falecido 
na terça-feira (15), vítima de infarto fulminante. O corpo do 
sindicalista foi sepultado na quarta-feira (daí 16). 
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