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Diretoria Estadual da UST – Santa Catarina 

 Posse em grande solenidade realizada em Joinville 
 

A diretoria estadual de Santa Catarina da Central Sindical União Sindical dos Trabalhadores – UST to-
mou posse no dia 19 de junho de 2015 com um grande congresso realizado no Hotel Slaviero em Join-
ville que elegeu Aires Pereira presidente da UST – Santa Catarina. Também participam da direção os 
companheiros de sindicatos filiados. 
O compromisso dessa direção é ampliar as filiações sindicais, para responder a confiança dada pelos 
companheiros e companheiras que participaram do nosso congresso, na perspectiva de assegurar am-
pliação das conquistas dos direitos dos trabalhadores. A composição da diretoria eleita conta com re-
presentações de todas as regiões do estado, que foram indicadas a partir de um processo democrático, 
envolvendo o conjunto dos Sindicatos filiados à Central Sindical UST. 

UST participará de  

audiência no Senado 

  

A Central Sindical UST representado 
pelo Diretor Institucional, Nivaldo, e 
as demais Centrais participaram nes-
ta terça feira (7 julho 2015) de audi-
ência pública sobre a Medida Provi-
sória nº 675), na Comissão do Sena-
do, que discutiu no âmbito desta 
Comissão para instruir a Medida 
Provisória nº 675, de 2015, que 
“altera a Lei nº 7.689, de 15 de de-
zembro de 1988, para elevar a alí-
quota da Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido - CSLL em relação às 
pessoas jurídicas de seguros priva-
dos e de capitalização. 

Governo, Anfavea e Centrais Sindicais Governista  
apoia MP contra o Trabalhador 

 

O governo assinou o PPE (Programa de Proteção ao Emprego), que per-
mite a redução da jornada de trabalho e dos salários em até 30%, que 
deve ser publicada hoje no “Diário Oficial da União”.  
As centrais sindicais atreladas ao governo apoia o lançamento do PPE, que 
foi anunciado pela presidente Dilma Rousseff na tarde desta segunda-feira (6-
7-2015). Já a Central Sindical UST é contrario, pois, vai tirar dinheiro do 
bolso dos trabalhadores em virtude da redução dos salários por até um 
ano para garantir o lucro das empresas, o programa tem por objetivo princi-
pal, dar proteção aos patrões.  
As montadoras são as campeãs de remessa de lucros ao exterior. Somente nos 
últimos cinco anos, os envios ultrapassaram os US$ 16,3 bilhões (R$ 51,2 bi-
lhões). Somente com a isenção do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializa-
dos) o governo deixou de arrecadar mais de R$ 16 bilhões entre os anos de 
2009 e 2014, dinheiro que contribuiu para manter a alta lucratividade das em-
presas fabricantes de automóveis. 
A UST propõe, exigir da Dilma uma medida provisória em favor do trabalha-
dor, e que garanta a estabilidade no emprego, e não aceitar nenhum corte de 
salário ou de direitos. 

http://ust.org.br/
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.Filia-se à  UST  
Convidamos os Sindicatos e associações de trabalhadores a filiarem-se á UST por juntos lutarmos para o fortaleci-
mento do sindicato e pelo avanço nas conquistas da classe trabalhadora. 

 colocamo-nos a inteira disposição para juntos lutamos.            Seja Bem Vindo 

Federação Sindical Mundial  
70º aniversário de fundação 
 

Federação Sindical Mundial (FSM) convi-
da os filiados e amigos da FSM para par-
ticipar do Simpósio Internacional  em 
comemoração a o 70º aniversário de 
fundação, que será realizada nos dias 
 1 - 03 de outubro de 2015 São Paulo.  
O tema do simpósio será a história do 
FSM nos 70 anos da sua existência e dos 
desafios da classe trabalhadora e do  
sindicalismo em frente a corrente politi-
ca e econômica na geopolítica. 
Os filiados e amigos da Central Sindical 
UST que desejarem participar podem 
entrar em contato com o e-mail: 

ust@ust.org.br          11 99782 3093 
envie-los antes de 25 de julho de 2015. 
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