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UGT participa de audiência contra o racismo

Ana Cristina dos 
Santos Duar-
te, secretária 

para Assuntos da Di-
versidade Humana 
da União Geral dos 
Trabalhadores (UGT), 
participou, no dia 9 
de abril, de Audiência 
Pública sobre os im-
pactos do racismo na 
juventude da cidade, em Niterói – Rio de 
Janeiro. 

A audiência foi realizada pela Comissão 
de Direitos Humanos da Criança e do 
Adolescente da Câmara Municipal de 
Niterói, em conjunto com a Bem TV, e 
teve como objetivo denunciar o racismo 
e lutar contra a opressão. Dados divulga-
dos pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) revelam que, a cada 23 minutos, 
um jovem negro é morto no Brasil. Os nú-

meros são do Mapa 
da Violência 2016, 
da Faculdade Latino
-Americana de Ciên-
cias Sociais (Flacso), 
coletados até 2014, 
e mostram a vitimi-
zação da população 
negra no País. 

A taxa de homicídio 
da população branca caiu de 14,5%, em 
2003, para 10,6%, em 2014. Já da popula-
ção negra cresceu de 71,7% para 158,9% 
no mesmo período.  Ou seja, morrem 2,6 
vezes mais negros que brancos vitimados 
por arma de fogo. 

O mesmo acontece com a taxa de homicí-
dios de mulheres. O percentual de mortes 
de mulheres negras e pardas assassinadas 
cresceu 19,5%, enquanto a taxa de homicí-
dios contra mulheres brancas caiu 11,9%.

Governador de São Paulo participa de 
Seminário da UGT pelo Dia do Trabalhador

O governador do 
Estado de São 
Paulo, Marcio 

França, participou da 
abertura do Seminá-
rio 1º de Maio 2018, 
organizado pela União 
Geral dos Trabalhado-
res (UGT) e que esta 
acontecendo no hotel braston, em São 
Paulo, entre os dias 26 e 27 de abril.

Sobre o tema do evento, “4ª Revolução In-
dustrial – Os impactos no mundo do traba-
lho e a construção de uma nova sociedade 
firmada nos 17 objetivos de desenvolvi-
mento sustentável”, Márcio França foi en-
fático ao afirmar que este é um dos princi-
pais desafios da sociedade moderna, pois 

a tecnologia é inevitá-
vel. “Fui esses dias a 
uma montadora, em 
Taubaté, para inaugu-
rar uma nova linha de 
motores e tinha tanto 
robô lá que quase não 
tinha funcionário.” 
Segundo o governa-

dor, diante desse cenário, é fundamental o 
fortalecimento das instituições democrá-
ticas, para que o País tenha empregos de 
qualidade e melhor distribuição de renda. 
“Estão tentando desmoralizar o servidor 
público, passando a sensação de que, no 
serviço público, ninguém quer nada com 
nada. Com isso, você vai diminuindo o ta-
manho do Estado, fazendo com que fique 
cada vez mais fraco.
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Paulo Rossi assume a Secretaria de Estado 
do Trabalho do Paraná

O dirigente sin-
dical Paulo 
Rossi, assu-

miu a Secretaria de 
Estado do Trabalho, 
em pleno Dia Inter-
nacional do Traba-
lhador. A posse foi 
dada pela governa-
dora do Paraná, Cida Borghetti (PP), em 
Curitiba, e contou com  a presença de 
mais de 700 pessoas, dentre as quais, 
lideranças sindicais e comunitárias, em-
presários, deputados, vereadores e tra-
balhadores de diversas categorias. 

Paulo Rossi, é presidente da União Geral 
dos Trabalhadores do Paraná (UGT-PR) e 
do Sindicato dos Trabalhadores em Em-
presas de Prestação de Serviços a Tercei-
ros (Sineepres). É a primeira vez que um 

sindicalista assume 
a pasta do Trabalho. 
Para a governadora, 
Rossi tem conhe-
cimento suficiente 
para ajudar na polí-
tica de emprego do 
Governo do Estado. 
“Trabalhador e diri-

gente, ele é preparado para colaborar 
com nossa importante política de atra-
ção de investimentos e criação de opor-
tunidades de emprego aos pais e mães 
de família do estado do Paraná”, disse. 

Cida ressaltou, ainda, que a indicação de 
Rossi é uma forma de aproximar ainda 
mais o Governo do Estado do mundo do 
trabalho. “Queremos ficar perto dessa 
classe tão importante que gera emprego 
e precisa de trabalho.

Concurso de fotos ODS 6: conheça os 
vencedores!

Paralelamente ao 8º Fórum Mundial 
da Água, ocorrido em Brasília, no 
mês de março, a União Geral dos Tra-

balhadores (UGT) e o PNUD (Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento) 
lançaram o “Concurso de fotos do ODS 6”. 

O objetivo foi estimular a divulgação e a 
implementação do Objetivo de Desen-
volvimento Sustentável número 6 – Água 
potável e saneamento. O participante de-
veria enviar imagens que remetessem às 

metas de desenvolvimento econômico, 
social, ambiental e institucional do País, 
tendo como base o tema da água.

Foram selecionadas as três melhores fo-
tos. O primeiro lugar ficou para Marcelo 
Aparecido de Oliveira, de São Paulo, com 
uma imagem que, segundo ele, retrata 
“mulheres que andam mais de 1 km em 
busca de água, que, embora sem trata-
mento, é a única disponível”. Marcelo ga-
nhou um prêmio no valor de R$ 1 mil. 

A segunda colocada, que recebeu R$ 500, 
foi Tayany Romano, também da capital 
paulista, com “É a gota d’água”. De acor-
do com a autora, a mensagem que a foto 
quer passar é: “Seja a gota d’água que faz 
a diferença, não a que faz falta para aque-
les que sofrem com a escassez. Até 2030, 
juntos, seremos um manancial”. 

E a terceira imagem escolhida foi a de Lua-
na Neves Cordeiro Cavalcanti: “Rio Ma-
deira: um espetáculo da natureza”. Luana, 
que é de Rondônia, ganhou o prêmio de 
R$ 300. “Além de serem fontes de água, 
os rios possuem uma grande importância 
cultural, social, econômica e histórica para 
meu Estado. 
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UGT participa de audiência pelos 
direitos indígenas

Isaú Chacon, pre-
sidente da União 
Geral dos Trabalha-

dores (UGT) do Distri-
to Federal; Lourenço 
Ferreira do Prado, 
secretário de Rela-
ções Internacionais 
da Central; e Robson 
Haritiana, secretário
-adjunto nacional dos Povos Indígenas da 
UGT, participaram de audiência pública 
realizada pela Comissão de Direitos Hu-
manos e Legislação Participativa (CDH), 
em Brasília. 

“Hoje, nós, indígenas, somos persona-
gens invisíveis da história, ameaçados 
de extinção, com terras invadidas por 
predadores do meio ambiente e dis-
criminados pelo preconceito de quem 
nos considera inúteis ou inimigos do 

progresso. Quero pro-
por a construção de 
um desenvolvimento 
inclusivo, com foco no 
ser humano, e não só 
no capital. 

Não podemos acei-
tar um desenvolvi-
mento a qualquer 

custo, especialmente quando esse 
custo são os direitos humanos e os 
direitos dos indígenas”, disse Robson 
Haritiana. 

Durante a audiência, que foi requerida 
pelo senador Paulo Paim (PT-RS), che-
gou-se ao consenso de que a demar-
cação de terras e a garantia de acesso 
aos recursos naturais são a solução 
para o fortalecimento da autonomia 
dos povos indígenas.

Secretaria da Mulher da UGT participa 
de seminário em Bruxelas

Regina Pesso-
ti Zagretti está 
esta semana em 

Bruxelas, participan-
do da 12ª reunião do 
Comitê de Mulheres 
da CSI (Confederação 
Sindical Internacional), 
para discutir assuntos 
relacionados à violência e ao assédio con-
tra homens e mulheres em seu local de tra-
balho. Haverá também um seminário para 
definir a pauta a ser discutida na próxima 
reunião da OIT (Organização Internacional 
do Trabalho), que será realizada em junho. 

Como secretária da Mulher da União Geral 
dos Trabalhadores (UGT) e vice-presiden-
te do Comitê de Mulheres da CSI, Regina 
conhece bem a dificuldade de lidar com 
esse tema tão delicado: quando se fala em 
assédio, as consequências podem ser gra-
ves tanto para o empregado quanto para 

empresa em que ele 
exerce sua atividade 
laboral.
O evento realizado em 
Bruxelas reúne mulhe-
res da Europa, Améri-
ca, África e Ásia para 
debater sobre esse 
tema recorrente em 

tantos países, visto que o assédio é crime e 
torna muitas mulheres vítimas de situações 
inimagináveis. O “relógio da violência”, site 
criado pelo Instituto Maria da Penha, deixa 
claro os altos índices de assédio relaciona-
dos à população feminina. 

Durante o seminário, as participantes po-
derão ter uma visão geral do chamado “Re-
latório amarelo” – que aponta a violência e 
o assédio no local de trabalho – e também 
fazer uma avaliação ampla sobre a relação 
entre o governo e os empregadores em re-
lação a esse assunto.
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