SECRETÁRIO GERAL DA UGT NO DISTRITO DE LEIRIA
12 de Setembro de 2013
Uma delegação da UGT, liderada pelo Secretário-geral, Carlos Silva, desloca-se, quintafeira (12 de Setembro), ao distrito de Leiria, para participar numa série de encontros e
visitas a entidades e empresas da região.
Esta iniciativa, à semelhança de outras deslocações que têm vindo a ser desenvolvidas
pela UGT noutros distritos, tem como objetivo uma maior aproximação aos problemas
concretos dos trabalhadores e das suas empresas, particularmente ao modo como
estas estão a lidar com as atuais dificuldades.
Conforme itinerário abaixo indicado, durante a manhã estão agendados o encontro
com o Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, Dr. Álvaro Pereira, cerca
das 10h15, seguindo-se a visita à PLIMAT, na Zona Industrial.
Cerca das 15 Horas, em Valado dos Frades, o Secretário-geral da UGT desloca-se à
empresa SPAL.
Convidamos, desde já, os Srs. Jornalistas a acompanhar as deslocações do Secretáriogeral da UGT, Carlos Silva, do Presidente da UGT-Leiria, Amílcar Coelho, e dos vários
membros do Executivo e sindicatos que integram a delegação da UGT.

Abaixo o itinerário

Itinerário – Deslocação a Leiria

10h15 – Câmara Municipal da Marinha Grande – Reunião com o Presidente da Câmara
10h45 – Visita à PLIMAT – Zona Industrial – Marinha Grande
15h00 – Visita à SPAL – Valado dos Frades
Ao final da tarde, o Secretário-geral da UGT, Carlos Silva, estará às 18 Horas, na
Livraria Almedina Estádio, em Coimbra, num debate sobre “Trabalho e Sindicalismo:
Desafios atuais em Portugal e no Brasil”, a propósito do lançamento do livro “ Os
sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho”, do Prof.
Ricardo Antunes, da Universidade Campinas. Este debate, promovido pela editora
Almedina e pelo Centro de Estudos Sociais, conta também com as intervenções do
Secretário-geral da FENPROF, Mário Nogueira, do Professor da Universidade de

Campinas, autor do livro, Ricardo Antunes, de Marcos Ferraz, da Universidade Federal
da Grande Dourados e de Hermes Augusto Costa, do CES-FEUC.
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