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UGT promove I Plenária Nacional de Entidades
O evento reuniu mais de 835 delegados representando 615 sindicatos,
federações, e confederações na Praia Grande, município do litoral paulista

Os trabalhos da plenária foram abertos oficialmente por volta das 10 horas da manhã da
sexta-feira (dia 28), quando o presidente Ricardo Patah, iniciou a cerimônia e destacou
que “essa maciça participação de entidades, demonstra a força do trabalho e o respeito
que UGT vem conquistando no mundo sindical, em apenas dois anos de existência, já se
credenciando neste curto período como uma das três maiores centrais sindicais do país”.

Governador

O governador do Estado de São Paulo, José Serra, esteve presente no primeiro dia da
plenária, e parabenizou o trabalho que vem sendo realizado pela UGT, lembrando que
também participou do congresso de fundação da entidade, no Anhembi há dois anos. Serra
destacou a necessidade de programas nacionais de geração de emprego. “Afinal emprego
é o que resolve”, citando como exemplo o Emprega São Paulo, que segundo ele já
empregou mais de 140 mil trabalhadores.

Serão dois dias de plenária, que prossegue ao longo de toda esta sexta-feira e se estende
até o sábado, dia 29.

Evento foi de reflexão e mobilização a favor do Brasil

“Conseguimos, após dois anos da UGT, um grande evento com a nossa primeira plenária.
Foi a oportunidade de discutir os efeitos da crise econômica e começar o debate,
necessário, sobre os rumos que a UGT adotará nas eleições presidenciais do ano que vem.
Todas as tendências se manifestaram e nos permitiram voltar para nossos Estados de
origem com uma visão geral das estratégias que poderão unir a UGT e criar um impacto
positivo no grande debate que antecederá e acompanhará as eleições presidenciais e aos
governos dos estados. Além do debate político e estratégico a plenária nos ajudou a
conhecer de perto nossos companheiros e companheiras, aprender com as mais
diferenciadas práticas regionais a combinar nossos esforços organizacionais e políticos para
acelerar mais ainda a luta da UGT a favor dos excluídos.” (Moacyr Pereira, Secretário de
Finanças da União Geral dos Trabalhadores, no Blog do Patah)

01

A União Geral dos Trabalhadores
(UGT) promoveu no dia 28 de agosto
ultimo a sua primeira Plenária
Nacional de Entidades Filiadas.

O evento trouxe para a Colônia de
Férias dos Comerciários, no município
da Praia Grande, em São Paulo, 835
delegados representando cerca 615
sindicatos, federações, confederações e
associações. Diante do grande número
de delegados, a plenária foi realizada
no salão nobre do Ocean Praia Clube.



UGT Global  

UGT promove a 7ª Plenária da Executiva Nacional  

Na quinta-feira (dia 27), a partir das 9h30, ocorreu a 7º Reunião Plenária da 
Executiva Nacional. Participaram aproximadamente 400 pessoas que compõem a 
executiva da UGT (União Geral dos Trabalhadores). 

A reunião se iniciou com a palavra do presidente da UGT, Ricardo Patah, que 
discorreu sobre a importância desta Plenária para a central sindical. 

Na reunião foi abordado o crescimento da UGT no Brasil desde 2007, projetos a 
serem desenvolvidos, medidas de combate à crise e às práticas anti-sindicais. 

A reunião aconteceu no auditório da Colônia de Férias do Sindicato dos Comerciários 
de São Paulo, antecedendo a 1º Plenária Nacional de Entidades Filiadas. 

UGT TV apresenta: Nunca Desista de Voar 

 

 

 

 

 

 

Centrais preparam a 6ª Marcha dos trabalhadores  

 

 

 

 

 

A estimativa é reunir  pelo menos 30 mil trabalhadores dos principais municípios 
brasileiros  na capital federal para reivindicarem os seus direitos.  O presidente 
Ricardo Patah, da UGT esteve presente para fazer a sua saudação aos sindicalistas.   

Na reunião, que teve a coordenação do Secretário Geral da UGT, Canindé 
Pegado, ficou decidido que o tema principal da marcha deste ano será  pela 
aprovação da PEC (Proposta de Emenda Constitucional) que prevê a redução da 
jornada de trabalho sem a redução dos salários. Outras bandeiras de luta do 
movimento sindical também estarão na ordem do dia, como a valorização do salário 
mínimo,  “o pré sal nosso”, o Combate à terceirização , Trabalho Decente, convenções 
151 e 158 e o fim do trabalho escravo.   

A  Marcha brasileira dos Trabalhadores fará parte da Jornada Mundial de Luta pelo 
Trabalho Decente que vai se realizar, em todo o mundo, no dia 07 de Outubro próximo. 

A reunião foi realizada na sede da UGT 
 
Dirigentes das centrais sindicais brasileiras 
estiveram reunidos na tarde desta sexta-
feira (4) no auditório da UGT (União Geral 
dos Trabalhadores) para acertar detalhes 
da 6ª Marcha dos Trabalhadores que será 
realizada no dia 7 de outubro próximo, em 
Brasília. 

Assista ao 
vídeo 

apresentado 
aos delegados 
na 1º Plenária 

Nacional de 
Entidades 

Filiadas
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I Seminário Nacional dos Bancários e Securitários 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
A União Geral dos Trabalhadores (UGT) promoveu na quarta-feira (dia 26) o I 
Seminário Nacional dos Bancários e Securitários. O evento foi realizado nas 
dependências do Hotel Maksoud Plaza, na Alameda Campinas, em São Paulo, sendo 
organizado pela Secretaria para Assuntos de Finanças, Crédito e Seguros, com 
apoio da CONTEC e FENESPIC. 

Após a abertura do encontro com a participação do presidente Ricardo Patah, o 
evento contou com palestras de Lourenço Ferreira do Prado (CONTEC) e do 
deputado estadual Davi Zaia (FEEB SP/MS), ambos vice-presidentes da UGT. 

O seminário foi encerrado por volta das 18 horas,  tendo ainda a participação dos 
seguintes palestrantes: Magnus Ribas Apostólico (FENABAN); Armando Vergílio 
dos Santos Júnior (SUSEP); José Roberto Mendes do Amaral (Banco do Brasil 
S/A) e Graldo L.M. Martins e Marcos R. Carnielli (Itaú/Unibanco). 
 

 
Participe destes seminários: 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

1° Encontro Nacional de Comunicação da UGT  
Hotel Braston São Paulo 
São Paulo - SP, 14 de Setembro de 2009 
 
Clique aqui para visualizar a programação completa
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1º Seminário Nacional de Direito Sindical da UGT 
Hotel Braston São Paulo 
São Paulo - SP, 15 de Setembro de 2009 
 
Clique aqui para visualizar a programação completa
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Eletricitários na luta pelo trabalho decente
Funcionários terceirizados da AES Eletropaulo entram em greve.  Sindicato diz que
terceirizados realizam o mesmo trabalho que contratados mas recebem tratamento
desigual

Segundo o sindicato, os terceirizados são responsáveis pela manutenção e ampliação da
rede de energia, além do atendimento aos consumidores nos serviços de corte, religação
e ligação nova. "Os terceirizados realizam as mesmas funções dos contratados próprios e
são expostos aos mesmos riscos. Não é justo que sejam marginalizados pela
contratante", informa o presidente do Stieesp, Carlos Reis.

Não havendo avanços nos itens reivindicados, os trabalhadores realizarão outras duas
manifestações de 48 e 72 horas, a partir de 22 de setembro e 1º de outubro,
respectivamente, segundo informa o sindicato da categoria.

UGT recebe secretário da CCSCS
Adolfo Aguirre falou aos dirigentes da UGT sobre as propostas da
Coordenadora de Centrais do Cone Sul

O Secretário da CCSCS, Adolfo Aguirre, foi recebido pelo presidente da UGT , Ricardo
Patah, que estava acompanhada de demais membros da Executiva e representantes
das alas internacionais da União Geral dos Trabalhadores. Patah parabenizou o novo
secretário da entidade internacional, “por estar iniciando seu trabalho visitando as
centrais e ter vindo aqui ouvir a UGT”. Patah disse que UGT estará muito próxima da
CCSCS, participando com propostas, sugestões, assim como também das ações a serem
desenvolvidas pela entidade.
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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 União Geral dos Trabalhadores (UGT) recebeu na
quarta-feira, dia 9, a visita do novo Secretário Geral da
Coordenadora de Centrais Sindicais do Cone Sul
(CCSCS), Adolfo Aguirre, que assumiu o cargo em
julho deste ano  durante a reunião plenária da entidade,
realizada em Assunção no Paraguai. Aguirre, eleito por
unanimidade é também secretário de relações
internacionais da CTA da Argentina

Os funcionários terceirizados da entraram em
greve a partir da zero hora desta quarta-feira, 9,
em protesto realizado pelo Sindicato dos
Eletricitários de São Paulo (Stieesp), filiado à UGT.

A paralisação de 24 horas dos cerca de quatro mil
prestadores de serviço é em repúdio à
desigualdade salarial, de benefícios, condições de
trabalho, segurança e saúde que a empresa faz
entre os funcionários próprios e contratados.
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