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Dia da Mulher: Sindicato atende mais de 
5.000 pessoas no Anhangabaú 

Mais de 5.000 pessoas participaram das atividades realizadas pelo Sindicato dos Comerciários 
de São Paulo (UGT) no sábado, no Vale do Anhangabaú, em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher. Nas cerca de 40 tendas, foram oferecidos vários serviços como 
regularização de documentos, atendimento 
jurídico e de saúde, Delegacia da Mulher, 
aposentadoria, encaminhamento para emprego, 
orientação sobre planejamento familiar, além de 
banho, manicure, corte de cabelo e maquiagem. 
 “Mulheres em situação de rua receberam 
atendimento digno de cidadania durante este 
sábado e a nossa proposta é que essa inclusão 
social seja praticada no dia a dia, oferecendo 
igualdade e oportunidades a todas as pessoas 
excluídas”, diz Ricardo Patah, presidente do 
Sindicato. 
O prefeito Gilberto Kassab (DEM) foi destaque 
do dia 8, segundo dia da promoção "Mulher 
com Vida". Durante uma hora, no período da 
manhã, acompanhado pelo presidente do 
Sindicato dos Comerciários e da UGT, Ricardo 
Patah, o prefeito percorreu todos os setores do 
evento. Só no período matutino a estimativa a 
de público foi de 7 mil pessoas. 

 

Kassab fez questão de entrar em todas as 
tendas e conversar com as pessoas que estavam 
recebendo atendimentos como corte de cabelo, 
manicure e assistência médica e jurídica, dentre 
outros serviços oferecidos na promoção. Numa 
das tendas, ocupada por dezenas de deficientes 
(físicos, auditivos e visuais), o prefeito paulistano 
permaneceu um bom tempo ouvindo os 
problemas da categoria e prometeu se empenhar 
para fazer de São Paulo uma cidade mais justa para melhor servir as pessoas portadoras de 
necessidades especiais. 

“A UGT, no seu primeiro grande 
ato público provou sua opção 
pelos excluídos, numa ação que 
envolveu mais de seis mil 
mulheres em situação de rua e 
suas famílias, em pleno Vale do 
Anhangabaú em São Paulo, onde 
conseguimos mobilizar vastos 
setores da sociedade civil e 
oferecer serviços que confirmam a 
cidadania e muita, muita 
dignidade para todos.”  
Ricardo Patah 

Em entrevista coletiva à imprensa, o prefeito elogiou a ação da UGT e Sindicato dos 
Comerciários. "Iniciativas como esta da UGT que procura homenagear as mulheres tem integral 
apoio da prefeitura", disse. Ressaltou que essa promoção em plena região central da cidade "é um 
trabalho extraordinário. Esses inúmeros atendimentos que se presta às mulheres, em especial 
aquelas excluídas é uma demonstração da preocupação pela valorização das mulheres", 
esclareceu.  
O presidente Ricardo Patah informou que a comemoração do Dia Internacional da Mulher foi 
positivo, principalmente por ser a primeira realização nesse sentido. Ele disse que o Sindicato dos 
Comerciários e a UGT pretendem dar seqüência ao trabalho, encaminhando as pessoas para a 
solução de seus problemas. Diante do sucesso obtido com o "Mulher com Vida", Ricardo Patah 
confirmou que essa atividade social passa a fazer parte do calendário oficial de eventos do 
sindicato representativo dos comerciários de São Paulo. 



UGT promove evento internacional em 
Santana do Livramento 

O papel da mulher no Mercosul, na sociedade, na família, no trabalho, na política e nos 
espaços de poder foi o principal tema das atividades  realizadas nos  dias 7 e 8  de março, 
no município  de Santana do Livramento/RS, situada na fronteira entre o Brasil e Uruguai.  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

O  evento reuniu aproximadamente 10.000 
pessoas e foi promovido pela UGT (União Geral 
dos Trabalhadores) e CUT (Central Única dos 
Trabalhadores), através da Comissão de 
Mulheres, da Coordenadora de Centrais 
Sindicais do Cone Sul (CM- CCSCS). Segundo 
Eleuza de Cássia Bufelli Macari, coordenadora 
do projeto e secretária-adjunta da Secretaria de 
Relações Internacionais da UGT nacional, é 
nessa cidade do extremo sul do Rio Grande do Sul 
onde ocorre  o maior índice de casos de violência 
contra a mulher.

O ato público contou com a participação de delegações dos quatro países que integram o 
Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai). Estiveram presentes diversas 
autoridades locais, entre elas o Prefeito de Santana do Livramento, Wainer Machado  e o 
Intendente de Rivera, Tabaré Viera Duarte.  

Cássia lembra que na próxima Conferência Internacional do Trabalho, da OIT prevista 
para julho, um dos temas a ser abordado é relacionado ao trabalho e família. Com isso, o 
evento em Santana do Livramento foi uma forma da CM-CCSCS promover um debate de 
forma qualificada visando garantir os direitos das  trabalhadoras das nações que formam o 
Mercosul 

Mais 22 milhões de mulheres podem perder o emprego  
A crise econômica mundial pode colocar em risco os avanços relacionados à igualdade de 
gênero no trabalho e no lar, afirmou hoje (5) a Organização Internacional do Trabalho (OIT). A 
entidade estima, em seu relatório anual "Tendências Mundiais do Emprego das Mulheres", que 
o número de desempregadas pode aumentar em até 22 milhões em 2009.   

Segundo o relatório, das três bilhões de pessoas empregadas no mundo em 2008, 1,2 bilhão 
eram mulheres. A expectativa da OIT é de que, em 2009, a taxa de desemprego mundial das 
mulheres possa aumentar até 7,4%, enquanto que a dos homens pode chegar a 7%. A 
entidade acredita que o impacto da crise em termos de taxas de desemprego seja mais 
prejudicial para as mulheres que para os homens, principalmente na América Latina e no 
Caribe.   

Outra estimativa negativa para as mulheres diz respeito ao emprego vulnerável em 2009 que 
pode oscilar entre 50,5% e 54,7%, enquanto que para os homens ficará entre 47,2% e 51,8%. 
O diretor-geral da OIT, Juan Somavia, afirmou que a igualdade de gênero deveria ser um 
princípio fundamental em qualquer resposta política, pois os impactos da crise afetam os 
diversos papéis que as mulheres desempenham na sociedade.  

"A desigualdade de gênero no mundo do trabalho está entre nós há muito tempo, mas é 
provável que se acentue como consequência da crise. Em tempos de turbulência econômica, as 
mulheres com freqüência experimentam as consequências negativas com maior rapidez e se 
beneficiam da recuperação mais lentamente", ressaltou o diretor-geral em uma declaração 
sobre o Dia Internacional da Mulher, que será celebrado amanhã (6) pela organização com o 
tema: "Trabalho e família: compartilhar é a melhor forma de cuidar!". 

Durante todo esse ano, a OIT realiza uma campanha mundial que tem como objetivo destacar 
a importância da igualdade de gênero em seu Programa Trabalho Decente e nas atividades de 
governos e organizações empregadores e trabalhadores. A campanha abrange 12 temas do 
Programa, que serão analisados com uma visão de gênero para ilustrar como os diversos 
aspectos do mundo do trabalho podem afetar de maneira diferente mulheres e homens, em 
particular no que se refere ao acesso a direitos, emprego, proteção social e diálogo social. 
(Adital, 05.03.2009) 

 



               Chiquinho critica oportunismo de empresas 
 

Para o secretário de Organização e Políticas Sindicais da UGT (União Geral dos 
Trabalhadores), Francisco Pereira de Sousa Filho, o Chiquinho, a Embraer cometeu um 
grande equívoco ao demitir mais de 4 mil funcionários na semana passada.  As declarações foram 
feitas durante o debate A Crise e o Desemprego promovido pela Liderança do PPS na Câmara, 
ocorrido na manhã desta terça-feira, em Brasília. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Tuca Pinheiro

Para ele, a Embraer destruiu a vida de famílias 
inteiras, além de ter errado quando decidiu pelo 
fechamento de postos como única alternativa 
para driblar o problema que ela alega estar 
passando por causa da crise financeira mundial.  

A companhia é uma das maiores na construção 
de aeronaves do mundo e tem atividade 
praticamente voltada para a exportação destes 
produtos. 

Chiquinho observa também que não houve 
diálogo com os sindicatos e que o governo tem 
sua parcela de culpa nesta situação.  

Flexibilização 
O sindicalista da UGT aproveitou o encontro para vociferar contra a Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo (Fiesp). Chiquinho Pereira classificou de “oportunismo” a tentativa da 
entidade de propor a flexibilização da legislação trabalhista com redução, inclusive, de salários 
para os trabalhadores num momento em que o país tenta encontrar soluções viáveis e 
inteligentes para este período de turbulência econômica. 

 “Estamos abertos para qualquer negociação racional, mas não há espaço para este tipo de 
oportunismo porque não ajuda a resolver a crise”, afirmou. 

Mea culpa 
O representante da UGT reconhece que algumas centrais sindicais, pela estreita relação que 
mantém com o governo federal, tem ignorado os reais efeitos da crise, o que acaba 
prejudicando toda a sociedade. “Há um atrelamento exagerado e se chegou a omitir o peso 
que cada um tem sobre esta crise”, disse. 

Apesar deste quadro, Chiquinho acredita que a união entre sindicatos e partidos políticos pode 
resultar em soluções para o problema do desemprego. “Esta é a oportunidade que nos 
permite aproveitar o momento para rever posturas sobre aquilo que é nossa vida cotidiana”, 
encerrou. (Portal do PPS, 03.03.2009) 

Hora de repensar o modelo de Estado e apostar num estado social-
democrático forte, ágil e flexível 

“A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, afirmou que o plano de habitação, que 
será divulgado pelo governo nos próximos dias será voltado para famílias com renda até 
10 salários.  Mutuário só pagará após receber imóvel, diz Dilma sobre plano.” 

 

 

 

 

“Acho que é uma medida de efeitos extraordinários na qualidade 
econômica da vida dos trabalhadores e das populações de baixa 
renda. Com os investimentos em casas populares, que serão 
pagas, com prestações subsidiadas, além de gerar centenas de 
milhares de empregos, vai ajudar a diminuir a pressão do aluguel 
que tem como vítimas principais as famílias de baixa renda.

Conseguiremos no Brasil consolidar uma política de investimento extraordinário na 
obtenção de casas próprias, sem ter que se valer de créditos podres, como foi o que 
caracterizou, nos Estados Unidos, a crise que hoje arrasa o mundo e que ficou conhecida 
como subprime.” Enilson Simões, o Alemão (Blog do Patah, 09.03.2009) 

 



 UGT participará de solenidade de Fundação alemã no Brasil 
A UGT (União Geral dos Trabalhadores) marcará presença, através de seu vice-
presidente Laerte Teixeira da Costa,na solenidade comemorativa dos 40 anos de 
atividades da Fundação Konrad Adenaeur (Alemanha) no Brasil. Inclusive, Laerte foi 

designado para intervir no primeiro painel cujo tema central 
é  "40 anos  de desenvolvimento político  do Brasil: 
lições do passado e desafios para o futuro - o papel da 
cooperação internacional". A cerimônia está prevista para 
os dias 19 e 20 de março, no Rio de Janeiro.  

Laerte Teixeira, que terá a responsabilidade de representar 
toda a direção nacional da UGT,considera importante essa 
participação da central sindical num evento de porte 
internacional. Isso contribui, segundo o vice-presidente,para 
fortalecer ainda mais o relacionamento da UGT com 
organismos do Exterior e torná-la mais conhecida lá fora. 

O presidente da KAS (Konrad Adenauer Stifung), Dr. 
Bernhard Vogel, confirmou sua presença,além de outras 

personalidades políticas e empresariais, como o prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro; 
Wilhelm Hofmeister, representante e diretor do Centro de Estudos da Fundação Konrad 
Adenauer no Brasil ; Friederich Prot von Kunow Embaixador da República Federal da 
Alemanha no Brasil; João Pacheco, Embaixador, Chefe da Delegação da União Européia no 
Brasil, e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, entre outras. 

O vice-presidente da UGT, 
Laerte Teixeira da Costa  

UGT participa de ato de conscientização sobre LER  
Por conta do Dia Internacional de Combate e Conscientização às Lesões por Esforço 
Repetitivo - LER ou DORT -, representantes da UGT (União Geral dos Trabalhadores) 
juntamente com outras centrais sindicais e diferentes sindicatos de Curitiba participaram de 
um ato no estado do Paraná no dia 28 de fevereiro para conscientizar a população sobre a 
doença. Durante toda a tarde, foram distribuídos panfletos informativos. 

Esse tipo de lesão é a segunda principal causa de afastamento de trabalhadores no Brasil. Em 
2007, mais de 22 mil trabalhadores foram afastados pelo Instituto Nacional de Seguridade 
Social. Em comparação com 2006, o número de casos aumentou 126%. Além de fortes dores, 
a pessoa precisa enfrentar limitações em tarefas simples. 

Também em defesa dos trabalhadores afetados pelo LER/ DORT, as principais forças sindicais 
voltaram a se reunir  no dia 3 de março na Assembleia Legislativa. A audiência teve a 
participação de representantes do INSS, da Superintendência Regional do Trabalho, da 
Procuradoria Regional do Trabalho e do Conselho Regional de Medicina. 

O Primeiro Secretário Adjunto de Saúde e Segurança no Trabalho da UGT, Adir de 
Souza participou das atividades representando a UGT nacional. 

Erramos:  A prezada companheira Carmem Benitez é Especialista em Educação 
Operária (ACTRAV) no Escritório de Lima da OIT, e não diretora da OIT como 
afirmamos m nosso número anterior. Pedimos desculpas a companheira pela nosso erro. 

  
 

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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