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EDITORIAL

Agora sim: meta cumprida e sonho concre-
tizado. A UGT-MG inaugurou sua sede pró-
pria na noite de sexta-feira, 14 de setem-

bro. A solenidade festiva contou com a presença 
de diretores da central, dirigentes de entidades 
sindicais filiadas, amigos, companheiros de luta 
e representantes de órgãos e instituições que 
apóiam as bandeiras da classe trabalhadora.

Foi precedida pelo seminário “Reforma Política, 
Responsabilidade Subsidiária e Meio Ambiente”, 
realizado em parceria entre a UGT-MG e a Fe-
deração dos Empregados em Turismo e Hospi-
talidade do Estado de Minas Gerais (Fhetemg), 
ambas presididas por Paulo Rober to da Silva.

De acordo com ele, a conquista da sede própria 
é fruto do trabalho sério e comprometido da 
diretoria e o que parecia um sonho distante, 
agora é motivo de alegria para todos. “Quando 
assumimos, traçamos um planejamento das 
principais ações a serem desenvolvidas. Temos 
a satisfação de dizer que cumprimos a maior 
par te delas”, declarou.

Durante o Congresso Ordinário da UGT-MG, 
realizado em março de 2015, fomos eleitos, 
por unanimidade, para comandar a central 

no próximo período. Já naquele momento tínha-
mos a consciência da imensa responsabilidade 
que nos foi confiada pelos demais companheiros. 

O cenário, como agora, era desafiador, com o 
Brasil mergulhado em grave crise financeira, po-
lítica, ética e moral; e os trabalhadores amea-
çados em vários de seus direitos. Ainda assim 
nos propomos a seguir em frente a assumir os 
desafios colocados.

Mais de três anos após tomarmos posse, temos a 
alegria de dizer que colocamos em prática muito 
do que planejamos, mesmo em cenários adversos. 
Expandimos nossa atuação pelo Estado, amplia-
mos nossa base de representação e atraímos no-
vos sindicatos, dos setores público e privado. 

Também como par te de nosso planejamento, 
investimos na requalificação e na formação 
de nossas lideranças sindicais, por meio de 

Paulo Roberto da Silva
Presidente da UGT-MG

Sede própria para fortalecer 
a luta e a resistência

EXPEDIENTE

seminários, encontros e reflexões realizados em 
diversas ocasiões. 

E, agora, transformamos em realidade um antigo pro-
jeto da UGT-MG: a sede própria, conquistada com re-
cursos próprios. Compramos o imóvel e reformamos 
todo o espaço para colocá-lo à disposição dos traba-
lhadores, por meio de suas entidades representativas.

Inaugurar uma sede nestes tempos difíceis é uma 
prova de que o movimento sindical segue vivo, 
pronto para continuar na luta em defesa dos direitos 
da classe trabalhadora. O espaço irá acolher nossa 
base, preparar nossa agenda e dar continuidade ao 
projeto que a UGT-MG defende.

Essa conquista só foi possível graças ao empenho 
de toda a diretoria. É fruto de uma construção cole-
tiva. É motivo de muito orgulho e felicidade que di-
vidimos com todos aqueles que, de alguma forma, 
contribuíram para transformar o sonho em realidade.

Estejam à vontade, pois é a nossa casa, a casa do 
trabalhador!

SEDE PRÓPRIA DA UGT-MG É 
OFICIALMENTE INAUGURADA
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AMPLIANDO O DIÁLOGO

Segundo Paulo Rober to, Minas Gerais, mais uma 
vez, saiu na frente e demonstrou seu protago-
nismo ao entrar para a história como a primeira 
Estadual da UGT a ter sede própria - projetada 
para acolher e promover maior integração entre a 
central, as entidades filiadas e os trabalhadores. 
No espaço serão acomodados os serviços atuais 
e adicionados outros. 

“Esse será um local de encontro, de debates, de 
discussões e de tomada de resoluções em prol 
da classe trabalhadora. Agradecemos a todos 
vocês que se dispuseram a sair de seus espaços 
e de suas casas para compartilhar esse momento 
de emoção conosco”, disse o dirigente.

 

OUSADIA EM TEMPOS DE CRISE

Presente na solenidade, o presidente da UGT 
Brasil, Ricardo Patah, brincou ao dizer que irá 
se transferir para Minas Gerais, pois nem a 
central, em nível nacional, possui sede própria. 
Patah saudou a iniciativa pioneira da UGT-MG e 
destacou o desempenho da estadual de Minas, 
sempre inovando em favor das entidades filiadas 
e da classe trabalhadora. 

Também considerou a iniciativa ousada perante o 
quadro atual do país, especialmente após a reforma 
trabalhista que fragilizou muitas entidades sindicais 
e a luta em favor dos trabalhadores. “A UGT-MG 
não se cansa de nos surpreender”, comentou.

Moacyr Pereira (Secretário de Finanças da UGT Nacional)

Fernanda Sampaio (Secretária de Comunicação da UGT-MG)

Vandeir Messias (Força Sindical Minas)

Manoel Meireles (UGT-RJ)

Alessandra Parreiras (SRTE/MG)

Gelson Alves (CTB Minas)

COMPANHEIROS DE LUTA

“Esse será um local de encontro, de debates, de discussões e de tomada 
de resoluções em prol da classe trabalhadora”.

Paulo Roberto da Silva - Presidente da UGT/MG

Além de Paulo Roberto e Ricardo Patah, compuseram a mesa de inauguração da nova sede: Moacyr 
Pereira, secretário de Finanças da UGT Nacional; Manoel Martins Meireles, presidente interino da UGT-
RJ; Fernanda Sampaio, secretária de Comunicação da UGT-MG; Alessandra Parreiras Ribeiro Fialho, 

chefe de Relações do Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Minas Gerais (SRTE/
MG); Vandeir Messias, presidente da Força Sindical Minas; Gelson Alves, secretário-geral da CTB Minas.
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Após a solenidade, houve o descerramento da placa de inauguração, na por taria principal que dá 
acesso às dependências da sede própria da UGT-MG.

DESCERRAMENTO DA PLACA
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FORMAÇÃO 
E REQUALIFICAÇÃO SINDICAL

O seminário “Reforma Política, Responsabilidade Subsidiária e Meio Ambiente”, realizado antes da 
inauguração da sede própria, cumpre o compromisso da UGT-MG e da FETHEMG de investirem 
na requalificação das lideranças sindicais.

O intuito é refletir sobre assuntos relacionados ao mundo do trabalho ou que impactam o dia a dia da 
população brasileira, possibilitando às lideranças sindicais fazerem intervenções qualificadas perante os 
diferentes públicos. Desta forma, estarão contribuindo para a melhoria das relações de trabalho e das con-
dições de vida da classe trabalhadora.

MEIO AMBIENTE

A programação foi aber ta com uma palestra 
ambiental voltada para o gerenciamento de re-
síduos e sustentabilidade, seguida de ativida-
des práticas, sob a responsabilidade do Grupo 
Cajema Ambiental. 

Coordenado pelo Coronel da Reserva da Polícia Mili-
tar de Minas Gerais, Paulo Eliedson Veloso, o grupo 
tem sede em Montes Claros, no norte do Estado. 

Os especialistas fizeram uma abordagem ampla do 
tema, como a legislação que rege o meio ambiente e 
os impactos da ação do homem na natureza. 

Também repassou excelentes dicas de reapro-
veitamento de material reciclável como forma de 
geração de renda, sob a responsabilidade da co-
ordenadora de extensão da Rede Prisma, Soraya 
Cavalcante Nunes Ottoni.

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA

A palestra seguinte foi ministrada pela Procuradora 
do Trabalho, Dra. Elaine Noronha Nassif, com o tema 
“Responsabilidade Subsidiária do Ente Público no 
Inadimplemento da Contratada”. 

Especialista em Administração Pública pela Fundação 
João Pinheiro, Elaine é mestre e doutora em Direito 
Processual e mestre em Direito Constitucional.
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Coube ao comunicador, especialista em 
Marketing, empresário e presidente do “Mo-
vimento pelo Voto Distrital”, Mário Lewan-
dowski, proferir a palestra “Reforma Política 
e Voto Distrital Misto.”

A sede própria da UGT-MG está situada na 
rua Contria, nº 351, bairro Prado, em região 
privilegiada de Belo Horizonte. O imóvel foi 

comprado em março deste ano e, desde então, 
passou por reformas e adaptações para se ade-
quar às necessidades da central ugetista mineira. 

Além do auditório com capacidade para 150 lu-
gares, possui estacionamento, diversas salas de 
reuniões, cozinha, áreas de convivência, entre ou-
tras instalações.

Índios Pataxós também prestigiaram a inauguração da sede própria da UGT-MG. O grupo fez uma 
apresentação de dança para o auditório e aproveitou o espaço para expôr seus artesanatos.

REFORMA POLÍTICA E VOTO DISTRITAL MISTO

A CASA DO(A) TRABALHADOR(A)

ÍNDIOS PATAXÓS

NÚCLEO INTERSINDICAL DE CONCILIAÇÃO 
TRABALHISTA

A programação foi encerrada com a par ticipa-
ção do professor da UFMG e e juiz titular da 45ª 
Vara do Trabalho de Belo Horizonte - Tribunal 
Regional do Trabalho 3ª Região, Antônio Gomes 
de Vasconcelos. 

Ele fez uma explanação sobre os objetivos e me-
tas do Sistema Núcleo Intersindical de Conciliação 
Trabalhista, do qual é idealizador e co-fundador. 

O professor é também coordenador do Programa 
de Apoio às Relações de Trabalho e à Adminis-
tração da Justiça (PRUNARTI-UFMG).

A noite foi encerrada com um coquetel de con-
graçamento. 

Com experiência nos mercados esportivo e políti-
co desde 2005, Mario foi um dos palestrantes na 
Comissão Pela Reforma Política da Câmara dos 
Deputados e faz treinamento de equipes e pales-
tras para diversos partidos políticos.



SINDICALISMO CIDADÃO, 
ÉTICO E INOVADOR!

(31) 3222-2631
facebook/ugtmg

www.ugtminas.org.br


