
.

01

     Boletim de Informações Sindicais                                    Ano III    Nº 44    25 de abril de 2010

Festa com conscientização no 1º de Maio
Unificado

Unir shows de grandes estrelas do sertanejo como Gian & Giovani, Guilherme &
Santiago e Luan Santana, entre outros, com a maior manifestação da classe
trabalhadora brasileira para comemorar o Dia do Trabalhador é a proposta
conscientizadora do 1º de Maio Unificado, convocado pelas centrais CTB, NCST e
União Geral dos Trabalhadores - UGT.

O evento será realizado em São Paulo, na altura do nº 1.500 da Avenida Marquês de
São Vicente, entre os viadutos Pompéia e Antártica, próximo à Estação Terminal
Barra Funda. O grande show musical que embala a manifestação pública pela
conscientização social da importância da luta sindical, tem início previsto para as
11h.

 O presidente da UGT, Ricardo Patah, enfatizou que mais que um dia de festa, o
1º de Maio Unificado é principalmente um ato para marcar a luta da classe
trabalhadora por melhores condições de trabalho e qualidade de vida, além da
construção de uma sociedade justa e igualitária, com melhor distribuição de renda e
valorização do trabalho.

"Com muita alegria, mas conscientes de que ainda há muito pelo que brigar, vamos
lembrar a sociedade de algumas bandeiras de luta que defendemos, como a redução
da jornada de trabalho para 40 horas semanais, o fim do fator previdenciário, a
valorização do salário mínimo e a nossa campanha pela recuperação das perdas do
FGTS", disse Patah. “A UGT é corajosa, insistente, determinada e focada. Vamos
aproveitar todo momento e oportunidade para reivindicar benefícios para o
trabalhador brasileiro", afirmou. (Marcos Alexandre Oliveira, da Redação da UGT)



Bandeiras de luta
Durante as festividades do 1º de Maio, as centrais reforçaram a defesa da redução da
jornada de trabalho (de 44 para 40 horas), sem redução de salário, que se constitui numa
das principais bandeiras de luta do sindicalismo brasileiro neste ano.

As lideranças sindicais também devem enfatizar a luta pelo fim do fator previdenciário,
ratificação da Convenção 158, passando ainda por temas como: Igualdade de
Oportunidade, Desenvolvimento com Valorização do Trabalho e os 70 anos do Salário
Mínimo.

O presidente da UGT, Ricardo Patah, lembrou que “essas são bandeiras voltadas para
milhões de trabalhadores que representamos, muitos deles excluídos, muitos na
informalidade e precariedade”.

Shows com grandes estrelas do sertanejo

Atendendo aos mais variados gostos musicais - ao tradicional, romântico ou estilo
"universitário" - dentro da proposta do gênero sertanejo, o 1º de Maio Unificado traz, além
de Gian & Giovani e Luan Santana, os artistas Fernando & Sorocaba, João Bosco & Vinícius,
Chrystian & Cristiano, André & Adriano, Hugo Pena & Gabriel, Neuber & Alexandre, Marcos &
Belutti, Lincon & Luan, para animar a festa dos trabalhadores e trabalhadoras.

Rei Pelé será tema da festa do 1º de Maio Unificado

“Fazemos sempre um 1º de Maio temático. Tivemos a oportunidade de homenagear
Gonzagão e Ayrton Senna e, desta vez escolhemos Pelé, que está completando 70 anos de
vida e se constitui numa marca conhecida mundialmente”, disse o presidente da UGT,
Ricardo Patah na manhã de segunda-feira (dia 19), durante reunião com lideranças
sindicais das três centrais envolvidas no evento.

A exposição será realizada entre os dias 28 de abril e 20 de maio no Vale do Anhangabaú. A
entrada será franca.
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A homenagem ao Rei do Futebol se dará através de uma exposição,
que contará com imagens inéditas, resgatadas do acervo do antigo
jornal “Ultima Hora”,  reunindo ainda documentos, fotos e vídeos
que serão exibidos num telão, contando toda a trajetória do mais
famoso “menino” da Vila Belmiro, sede do Santos Futebol Clube.

Em ano de Copa do Mundo, a  festa do 1º de Maio Unificado
promovida pela CTB, Nova Central e UGT – União Geral dos
Trabalhadores - prestará uma homenagem especial ao atleta do
século que se consagrou como “Rei do Futebol”, o brasileiro Edson
Arantes  do Nascimento, o Pelé.



 UGT promove Seminário Nacional de Comunicação
Comunicar-se adequadamente com os formadores de opinião, com o trabalhador e com
toda a sociedade. Esse é o desafio na comunicação sindical, segundo o presidente da
União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patah, na abertura do Seminário Nacional
de Comunicação da UGT, no auditório da  Fentec-Sintec, em São Paulo.

Já Ramón Ermacora, diretor do Instituto Internacional de Estudos e Capacitação
Social do Sul - Incasur – principal parceiro da UGT na realização do seminário, chamou à
atenção para a importância do conteúdo na comunicação: “Poucas palavras que ligam
muitos. Não muitas palavras que não ligam a nada”, disse, lembrando que a maior parte
do poder sobre a informação não está nas mãos dos trabalhadores e sim, daqueles de
“deformam e manipulam a notícia, influenciando nosso modo de vida”.

No primeiro dia do seminário o jornalista Sérgio Gomes, da Oboré, falou sobre a realidade
nacional dos meios de comunicação. Em seguida, o jornalista Marco Roza, diretor da
Marco Direto Marketing-MDM, falou sobre a importância das estratégias de comunicação
nas organizações de trabalhadores. Finalmente, o diretor da Incasur – Enríque Sosa,
apresentou as experiências da Incasur sobre processos de comunicação e formação à
distância, encerrando a programação do dia.

No segundo dia do evento o jornalista João Franzin falou sobre a importância da imprensa
sindical. Em seguida os presentes participaram de um workshop de produção de textos e
uso de tecnologias digitais de comunicação.

UGT em Defesa dos Aposentados
Bancada dos trabalhadores faz acordo para tentar aprovar reajuste dos
aposentados em 80% da variação do PIB

O deputado federal Roberto Santiago (PV-SP), vice presidente da UGT, e os deputados
Paulinho da Força (PDT-SP) e Vicentinho (PT-SP) conseguiram, um acordo com
representantes do governo no Congresso, parlamentares integrantes de frentes em defesa
dos aposentados e membros de centrais sindicais para votação do projeto que garante aos
pensionistas reajuste anual de seus vencimentos, em moldes semelhantes ao reajuste do
salário mínimo dos trabalhadores da ativa.

Pelo acordo, o governo trabalharia para chegar ao índice de 80% da variação do Produto
Interno Bruto (PIB) mais a inflação do período para o reajuste das aposentadorias e
pensões. A emenda apresentada pelo senador Paulo Paim (PT-RS) ao PL 1/07 propunha
um reajuste de 100%, como ocorre com o salário mínimo.

A proposta acordada não gerou entendimento entre os ministros e líderes governistas na
Câmara e no Senado. O governo, entretanto, deve ser derrotado esta semana na votação
da medida provisória 475, com a aprovação de um reajuste maior do que os 6,14%
fixados na MP e já pagos desde janeiro aos aposentados que ganham acima do
salário mínimo. A maioria da base aliada avisou ao governo que quer aprovar um
reajuste de 7,7%, enquanto a oposição ameaça pôr em votação a extensão do reajuste de
9,67% dado ao salário mínimo para todas as faixas de aposentados.
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“Temos que transmitir, de forma sistemática, informação
objetiva e de qualidade. Neste seminário de formação,
trataremos da padronização da comunicação da UGT nacional,
reforçando nosso compromisso com as estaduais. Temos
profissionais à disposição para trocarmos experiências e
aprendermos juntos. A UGT não é uma grife. A UGT é um
conceito: tratar o trabalhador como cidadão”, disse Patah.

O coordenador de Comunicação da UGT, o jornalista Mauro
Ramos, defendeu a horizontalização da comunicação, abrindo
espaço para que os mais de 50 participantes, entre dirigentes
sindicais e jornalistas manifestassem sua expectativa quanto ao
evento. O jornalista Sérgio Gomes



Página da UGT está de cara nova

1º de Maio na Bahia: Ação, luta e cidadania
Ação, luta e cidadania, são a base do tripé da grande festa que a União Geral dos
Trabalhadores da Bahia, promoverá no próximo dia 1º de Maio. A festa será realizada no
Campo da Pronaica Cajazeiras X, em Salvador.

A programação prevê a realização de um grande ato público onde serão defendidas as
principais bandeiras de luta da classe trabalhadora, como a redução da jornada sem redução de
salários, combate ao racismo, geração de empregos, educação e capacitação, saúde e moradia,
entre outros.

A festa contará com uma “Feira da Cidadania” onde serão realizados serviços como consultas
médicas, atendimento jurídico, corte de cabelo e aulas de educação para o trânsito.  Shows
musicais com os grupos Fantasmão, Academia do Samba, Bob de Lá, Banda Raiz, Santo Swing
e Embaixadores do Céu, e ainda sorteio de prêmios como moto zero km, geladeira, TV’s e
outros brindes também são alguns atrativos da grande festa que UT da Bahia promoverá no 1º
de Maio.

UGT já está implantada em Sergipe
A União Geral dos Trabalhadores – UGT se encontra formalmente implantada em Sergipe e
já elegeu a sua primeira diretoria estadual, tendo como presidente o sindicalista e secretário de
Assuntos Sindicais do PPS em Sergipe, Raimundo Nonato.

As decisões foram aprovadas por unanimidade no Congresso Estadual da entidade, realizado no
ultimo dia 21 na Sociedade Semear e que contou com a participação de dirigentes sindicais de
diversos estados, o presidente do PPS em Sergipe, Nílson Lima, e de representantes de trinta
entidades sindicais de Aracaju e de diversos municípios do interior.

Os principais dirigentes nacionais da UGT estiveram participando do evento, inclusive o seu
presidente, Ricardo Patah que também lidera a categoria dos comerciários em São Paulo.
Ricardo Patah se declarou bastante satisfeito com a evolução do processo de implantação da
central aqui no Estado e a receptividade que vem despertando entre as lideranças sindicais e
comunitárias sergipanas.

Câmara rejeita mudança no pagamento de férias

Como o projeto tramitava em caráter conclusivo e não precisaria ser votado pelo Plenário,
dependendo apenas das comissões designadas para analisá-lo, e a Comissão de Trabalho era a
única comissão encarregada de analisar o seu mérito, ele agora será arquivado, a menos que
haja recurso para votação em plenário.
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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

A Comissão de Trabalho, de Administração e de Serviço Público
rejeitou, no último dia 7, o Projeto de Lei 7334/06, do Senado, que
estabelecia que o prazo para o fim do direito do empregado de pedir,
ao empregador, o pagamento das férias começaria a ser contado após
a rescisão do contrato de trabalho. Roberto Santiago recomendou a
rejeição do projeto, que segundo ele poderia prejudicar
trabalhadores.

A página da UGT sofreu uma radical modificação e está de
cara nova – um presente para os trabalhadores neste Primeiro
de Maio. Sempre dinâmica e atual, a página traz uma
cobertura completa das atividades da UGT no plano nacional e
dos estados.  Visite a nova página em www.ugt.org.br
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