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Além do sindicalismo  

No Brasil, as medidas econômicas não deveriam seguir o mesmo script contra os trabalhadores. O “ajuste fiscal” 
do governo federal cortou investimentos sociais e ataca tirando direitos dos trabalhadores. Os cortes na educação 
pública, o arrocho no salário dos servidores, a suspensão dos concursos são parte dessa política. Ao mesmo tem-
po, medidas presentes na Agenda Brasil como, aumento da idade de aposentadoria e ataques aos de direitos e à 
regulação ambiental também representam enormes retrocessos. 
Enquanto isso, o 1% dos ricos não foram chamados à responsabilidade, suas riquezas e seus patrimônios seguem 
sem nenhuma taxação progressiva, sem tocar nas remessas da corrupção ao exterior. O povo está pagando a con-
ta da crise com arrocho.  Diante do cenário de crise, realmente o grande desafio da classe trabalhadora é recons-
truir a confiança e retomar as lutas. Há descrédito nas instituições, infeliz-
mente a maioria dos partidos políticos, sindicatos, centrais sindicais estão no 
aparato do governo ou na base de sustentação da política recessiva. 
A crise se agrava com descrédito com denúncias de corrupção em todas as 
esferas de governantes, presidente, governadores, prefeitos, deputados, 
senadores, partidos políticos. 
Realmente o grande desafio da Central Sindical UST é reconstruir a confiança 
junto à classe trabalhadora, Infelizmente a maioria dos partidos políticos, 
sindicatos, centrais sindicais estão no aparato do governo, como base de 
sustentação. 

  

UST- Ribeirão Pires 

 C o n v i t e  
Posse da diretoria dia 27 novembro 

 
A Central Sindical UST convida a todos para o evento no dia 27 novembro onde acontecerá a posse da dire-
ção da UST Ribeirão Pires -SP, o presidente será companheiro Marcos Vilela e integrarão a Diretoria as com-
panheiras Dr. Rosa Ramos e Béte Souza.  A Diretoria tem como objetivo o fortalecimento da luta dos traba-
lhadores com a garantia da democracia e liberdade, pois entendemos ser importante esta confraternização 
entre as diversas categorias da Região ABCD, em particular aquelas que comungam com os mesmo objeti-
vos e princípios de luta da classe dos trabalhadores. A Diretoria terá desafios que estão postos para as di-
versas categorias com mobilização social por melhores condições de vida e de trabalho.  

O evento é comandado pelo dirigente da UST, Carlos Borges, objetivando filiações de  Sindicatos 

e  mudança efetivas que queremos na sociedade só vai se dar através da luta dos companheiros. 

http://ust.org.br/
http://www.wftucentral.org/?language=es
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.Filia-se à  UST  

O Presidente Carlos Borges da Central Sindical UST, convida o publico para o Debate da conjuntura politica nacio-
nal e previdenciária você dará uma valiosa contribuição para a conquista de um país justo, soberano e democrático; 
um Brasil para os trabalhadores.  A nova diretoria da UST Mato Grosso do Sul tomará posse no dia 18 de dezembro. 
A cerimônia de posse acontecerá na cidade de Amambai, às 19 horas, com a presença de convidados, autoridades, 
impressa e Familiar dos novos integrantes.   

A cerimônia será aberta ao público e estende o convite a todos os que queiram celebrar este momento especial pa-
ra a classe trabalhadora. Após a palestra de abertura de lideres Sindical e autoridades, será oferecido jantar confra-
ternização aos presentes.   

Estendemos o convite para o dia 19 sábado às 9 Horas com a Reunião da Diretoria da UST Mato Grosso do Sul, com 
a posse das Diretorias Regionais e Municipais onde será oferecido almoço aos lideres e trabalhadores e familiares. 

As novas diretorias tem o compromisso filiar sindicatos para lutar na defesa da classe dos trabalhadores e assume 
com a promessa de honrar os compromissos de lutar pelos direitos dos trabalhadores.  Contamos com o esforço de 
todos e todas para o êxito desse acontecimento sindical no Mato Grosso do Sul e o crescimento da Central Sindical 
UST em nosso país. 

1º Debate da Conjuntura Política Nacional  PREVIDENCIARIO 

Mato Grosso do Sul 

      Programação:  

 18/12 – sexta-feira  

   Noite: solenidade de abertura e posse na, às 19 horas e Jantar.  

   Local: cidade de Amambai - Centro 

 19/12 – Sábado  

   Manhã: posse das Diretorias Regionais e Debate Politico conjuntura política nacional, às 9 horas. 

   Almoço: previsto para 13 horas 

   Tarde: Debate Aposentadoria e Pensionistas 

   Noite: Palestra e Debate Político Nacional e Jantar Dançante 

   Local: cidade de Amambai  - Centro  

 20/12 – Domingo  

   Manhã: Aldeia Indígena:  Aposentadoria e Pensionista  

   Tarde: Encerramento com Debate Política Indígena 

http://ust.org.br/
http://www.wftucentral.org/?language=es
http://ust.org.br/Filia%C3%A7%C3%A3o-de-Sindicato.php

