
Ofício Circular nº 042/09                       São Paulo, 06 de outubro de 2009 

 

 

Aos 

Membros da Executiva Nacional da UGT e 

Dirigentes das Entidades Filiadas 

 

 

Prezado(a)s Companheiro(a)s; 

 

O órgão colegiado da estrutura organizacional e política da UGT-Nacional e os Presidentes das UGT’s 

Estaduais, em reunião conjunta realizada no dia 5 de outubro de 2009, na sede da UGT-Nacional, em São Paulo,  

reafirmaram a posição da Executiva Nacional e das entidades filiadas contra o fator previdenciário e ainda  

decidiram o seguinte: 

a) que a UGT-Nacional deverá convocar os dirigentes sindicais para pressionarem: pela aprovação do 

projeto de lei nº 3.299/08, que revoga o fator previdenciário e garante a aposentadoria integral aos idosos; pela 

proposição que garante às aposentadorias o mesmo índice de reajuste do salário mínimo;  pela proposição que 

garante a recomposição das aposentadorias, equiparando-as ao mesmo número de salários mínimos da data de 

sua concessão (PL 1/07 – salário mínimo e PL 4.434/08 – paridade dos proventos acima do mínimo com a 

política do salário mínimo);  

b) que a UGT-Nacional entrará com uma ação civil pública em nome da UGT-Nacional, sendo que cada 

UGT-Estadual deverá também ingressar com a mesma ação, visando minimizar os efeitos negativos provocados 

pelo fator previdenciário;  

c) que a UGT-Nacional, até a realização da 8ª reunião plenária da executiva nacional,  não assinará a 

proposta de acordo anunciada pelo Governo Federal às centrais sindicais, referente ao projeto substitutivo que 

reajusta o valor dos benefícios dos aposentados e pensionistas e adota novas regras para aposentadoria; 

d) convocar a 8ª reunião plenária da executiva nacional, para se realizar no dia 10 de novembro de 

2009, em Brasilia, em cuja ordem do dia deverá constar a discussão da “proposta de acordo anunciada pelo 

Governo Federal às centrais sindicais, referente ao projeto substitutivo que reajusta o valor dos benefícios dos 

aposentados e adota novas regras para aposentadoria”. 

Outrossim, aproveitamos o ensejo  para convocar todos os dirigentes sindicais das entidades filiadas a 

UGT, para participarem da 6ª MARCHA DA CLASSE TRABALHADORA,  que se realizará em Brasília, no 

próximo dia 11 de novembro, ocasião em que pressionaremos o Congresso Nacional e o Governo Federal, pela 

aprovação das bandeiras de luta unificadas das centrais sindicais, principalmente a REDUÇÃO DA JORNADA 

DE TRABALHO SEM REDUÇÃO DE SALÁRIOS e o FIM DO FATOR PREVIDENCIÁRIO.  

 
cordiais saudações ugetistas, 

 

 
RICARDO PATAH 

Presidente 


