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PALAVRA DO PRESIDENTE

O Mundial do Trabalho Decente

A Copa do Mundo mobilizou famílias inteiras
em torno do desempenho
das seleções de futebol. Ao
mesmo tempo, no mundo
inteiro as entidades de representação dos trabalhadores se mobilizaram, e
continuam se mobilizando,
em campanhas para garantir a saúde, a segurança
e a qualidade de vida dos
operários das obras de megaeventos como a Copa de
2014 e as Olimpíadas de
2016.
Falo particularmente sobre o trabalho decente (no
Brasil), Play Fair (em Londres) ou ainda Jogo Limpo
(na Europa). Ferrenho defensor da moralização do trabalho, tenho acompanhado e
procurado contribuir para o
fortalecimento da luta travada mundo a fora pela ICM
(Federação Internacional de
Trabalhadores da Construção e Madeira), e entidades
filiadas, em prol do trabalho
decente.
No dia 18 de maio, uma
delegação de ugetistas iniciou uma maratona pela

Europa. Em Berlim, na
Alemanha, aconteceu o 3º
Congresso Mundial da Confederação Sindical Internacional (CSI). No encontro,
discutiu-se o fortalecimento
do poder dos trabalhadores
e, graças à mobilização de
centrais sindicais como a
UGT, conseguimos eleger
presidente da CSI o sindicalista João Felício, primeiro
brasileiro a ocupar tal cargo.
Em Genebra (Suíça),
a UGT participou da 103ª
Conferência da Organização
Internacional do Trabalho
(OIT), onde esteve em pauta
o combate ao trabalho forçado e os resultados da Campanha Trabalho Decente Antes
e Depois da Copa 2014, lançada no Brasil pela ICM. Na
Comissão de Serviços Forçados, encaminhamos propostas para somar com a OIT
na missão de criar recomendações para países ainda não
alinhados com o tema. Na
Comissão de Normas, denunciamos as interferências
do Ministério Público do
Trabalho brasileiro nas ações
do movimento sindical.
Por fim, fui convidado
para palestrar sobre o tema
em um encontro de sindicatos na Áustria (Viena). Como
se vê, o Mundial do Trabalho
Decente ainda vai dar muito
o que falar... Como a Copa
do Mundo.

Nilson Duarte Costa
Presidente

Seminário internacional da UGT

Evento comemorativo do Dia do Trabalhador reuniu ugetistas de todo o país para discutir o sindicalismo contemporâneo, as relações de trabalho e as demandas da classe trabalhadora. PÁGINA 3

Os ugetistas Gilberto Alencar, Fátima Santos e Cristina Duarte participaram de um ato, no Cristo Redentor, pelo respeito aos direitos humanos e combate à discriminação. Na foto
com os ugetistas, o Babalaô Ivanir dos Santor (de branco) e o
argentino Nestor (camisa vermelha), no Rio com uma comitiva de argentinos em visita à UGT-RJ.
PÁGINA 3

PÁGINA 5

Concluído mais um
curso de informática

UGT-RJ na prevenção
da saúde do homem

PÁGINA 4

PÁGINA 8

Delegado ugetista na
conferência de saúde

SindProVen é o mais
novo filiado da UGT-RJ
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FIQUE POR DENTRO
MULHERES CHEFES DE FAMÍLIA
JUSTIÇA DO TRABALHO

Processos mais
ágeis
Aprovado no dia 4 de junho pela
Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania (CCJ), o Projeto de
Lei Complementar (PLC 63/2013)
reforma o sistema de recursos da
justiça trabalhista, garantindo maior
celeridade aos processos. Proposto
pelo deputado Valtenir Pereira, o
PLC concede autonomia ao ministrorelator do processo no sentido
de impedir recursos de embargos
considerados inadequados.

ALERJ

Extinção da
contribuição de
aposentados
A extinção do desconto de 11%
do salário dos aposentados, como
determina a Emenda Constitucional
41/03. Este é o objetivo da Proposta de Emenda Constitucional (PEC)
555/06, discutida em audiência da
Comissão de Trabalho da Assembleia
Legislativa do Rio (Alerj).
A proposta é do ex-deputado
federal Carlos Mota, que revoga o
artigo 4º da Emenda 41, reduzindo
gradativamente a cobrança dos servidores públicos aposentados e pensionistas.
Rio Grande do Sul, Pará, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, São Paulo,
Santa Catarina, Pernambuco, Sergipe
e Ceará também realizaram audiências públicas reivindicando a aprovação da PEC, aprovada no final de
maio.

Projeto de incentivos
à contratação
De acordo com nota divulgada
pela Agência Câmara de Notícias,
a Câmara dos Deputados analisa o
Projeto de Lei 6119/13, da deputada
Sandra Rosado, que concede dedução de 10% no imposto de renda (IR)
às empresas que contratarem mulheres chefes de família. A proposta
define mulher chefe de família como
sendo a trabalhadora, sem cônjuge,
com filho dependente e rendimento
familiar per capita igual ou inferior a
meio salário mínimo.
Pelo projeto, as empresas poderão
deduzir do imposto de renda o valor das remunerações e dos tributos
incidentes sobre elas, desde que as
contratações dessas mulheres representem um aumento no número de
empregados da empresa.
A proposta, que tramita em caráter conclusivo, será analisada pelas
comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; de Finanças
e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

EMPRESAS

Investimentos
na educação dos
empregados
A Comissão de Educação do Senado aprovou projeto de lei que prevê
descontos no Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica para as empresas que
pagarem cursos de capacitação para
seus empregados.
O valor gasto com esse objetivo
não poderá ser computado como salário indireto para fins fiscais, trabalhistas, ou previdenciários. O projeto
será examinado pela Comissão de

Assuntos Econômicos (CAE) em caráter terminativo, ou seja, se aprovada, segue direto para a Câmara, sem
passar pelo Plenário do Senado.

Recolhimento
retroativo da
Previdência
A Comissão de Seguridade
Social e Família, da Câmara dos
Deputados, aprovou a proposta
que facilita o recolhimento retroativo de contribuições à Previdência Social. O texto permite
que segurado que tenha parado
de contribuir, inclusive por motivo de desemprego, possa fazer as
contribuições de forma retroativa, sem necessidade de comprovação de exercício de atividade
econômica relativa ao período da
interrupção. Aprovada em maio,
a proposta tramita em caráter
conclusivo e ainda será analisada
pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.
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Em Berlim, presidente Nilson
clama pela união entre os povos
A União Geral dos
Trabalhadores do Rio de
Janeiro (UGT-RJ), representada por seu presidente
Nilson Duarte Costa, participou, entre os dias 16
e 23 de maio, em Berlim
(Alemanha), do 3º Congresso Mundial da Confederação Sindical Internacional (CSI).
O evento contou com a
participação ativa de ugetistas de todo o país, que
marcaram presença, ainda,
em passeata pelo trabalho
decente, em apoio aos trabalhadores da Deutsch Telekom do setor de Teleco-

Nilson Duarte: solidariedade e união para um mundo melhor

municações da Alemanha.
O presidente Nilson acompanhou a manifestação,
discursando sobre a solidariedade entre os povos

INFORMÁTICA

Ugetistas concluem
curso de redes sociais
A União Geral dos Trabalhadores do Rio de Janeiro (UGT-RJ) formou,
no dia 11 de junho, mais
uma turma do Centro de
Inclusão Digital: a de Redes Sociais. Na confraternização entre os alunos, o
professor de informática,
Marcelo Cavalcante, destacou a necessidade de os
participantes terem uma
visão mais profissional
dos cursos. “Uma visão
de negócio”, afirmou ele,
completando: “o grande
desafio é fazer com que
os alunos transfiram suas
realidades para o mundo
virtual”.
“O curso me proporcionou descobertas como a

possibilidade de divulgar
mais e melhor o meu trabalho, convidar pessoas e
impulsionar minhas páginas”, declarou a artesã
Ana Paula Barbosa.
Nos dias 24 de junho
e 2 de julho, a UGT-RJ iniciou duas novas
turmas de Introdução à
Informática Básica. Segundo a secretária do
Centro de Inclusão Digital, Rosa Guimarães,
os cursos estão permanentemente com inscrições abertas, bastando,
para tal, que os interessados apresentem seus
nomes completos e telefones de contato.

e a necessidade de maior
união para a conquista de
um mundo melhor.
O encontro teve como
objetivo reforçar o poder

dos trabalhadores, discutindo temas como a crise
política e econômica global. Unidos no compromisso de eleger presidente
da CSI o sindicalista João
Felício, a UGT e demais
centrais sindicais brasileiras saíram fortalecidas
com a eleição do primeiro
presidente sul-americano
a ocupar o cargo. Maior
central sindical do mundo,
a CSI congrega 325 centrais sindicais de 161 países, representando mais de
176 milhões de trabalhadores.

Rio marca presença em
seminário internacional da UGT

Uma delegação de ugetistas do Rio, entre eles o
presidente Nilson Duarte Costa, participou do ‘Seminário Internacional: Sindicalismo Contemporâneo’, nos dias 28 e 29 de maio, em São Paulo.
Promovido pela UGT nacional, o evento comemorativo do Dia do Trabalho abordou questões
como Trabalho no capitalismo contemporâneo; Trabalho e desigualdades; Movimentos sociais; Sindicalismo no capitalismo contemporâneo; Tendências
das relações de trabalho e impactos na organização
sindical; e Sociedade, economia e trabalho: a visão
dos trabalhadores; entre outros. Leia mais no site
www.ugtrj.com.br
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NOTÍCIAS
Ugetista será delegado na
conferência de saúde

Saúde do trabalhador e da trabalhadora, direito de
todos e todas e dever do estado. Este é o tema central
da 4ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e
da Trabalhadora - 4ª CNSTT, programada para o período de 10 a 13 de novembro de 2014, em Brasília.

Com participação ativa nas discussões e encontros
que antecederam a conferência nacional (a macrorregional nos dias 21 e 22 de maio; e a estadual no período de
28 a 30 de maio), a União Geral dos Trabalhadores do
Rio de Janeiro (UGT-RJ) será representada, em Brasília,
pelo secretário de Saúde e Segurança do Trabalho, Olímpio Barroso, eleito delegado na conferência estadual.
O empenho de ugetistas (foto) como o secretário Olímpio e a secretária de Qualificação e Projetos, Mariléa Ormond, presidente do Conselho Distrital de Saúde do Rio
(AP1), tem sido de fundamental importância para o crescimento e ampliação dos espaços de atuação da central
sindical. Merece destaque, ainda, o envolvimento de lideranças de entidades filiados à UGT-RJ como o Sindicato
dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais (Sinfito),
representado pelo diretor Nilton Rocha; e o Sindicato dos
Trabalhadores em Asseio e Conservação do Rio.

UGT-RJ celebrara o Dia da Mulher Negra
Sancionada pela presidente Dilma Rousseff no dia 2 de julho, a Lei Nº 12.987 instituiu o 25 de junho como o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra.
Líder quilombola que viveu no Mato Grosso do Sul, no Quilombo Quariterê,
Tereza de Benguela resistiu à escravidão por duas décadas, sobrevivendo até 1770.
Este ano, a data foi celebrada pela Secretaria da Mulher da União Geral dos
Trabalhadores do Rio (UGT-RJ), conjuntamente com o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, com diversas homenagens às mulheres negras trabalhadoras. Secretárias da pasta, Fátima Maria Conceição dos Santos
e Clátia Regina Vieira, aﬁrmam que a aprovação da lei representa uma conquista
para todas as mulheres negras e o reconhecimento de sua luta.

Câmara aprova projeto que beneficia farmacêuticos
Transformado em Emenda
Aglutinativa (fusão de textos com
o projeto original), o PL 4385/94,
de autoria do deputado Ivan Valente (PSOL-SP), que trata da permanência do farmacêutico nas farmácias e drogarias, foi aprovado pelo
Plenário da Câmara dos Deputados
no dia 2 de julho.
Presidente
do Sindicato dos Farmacêuticos
do Rio de Janeiro (Sinfaerj) e secretário de Vigilância Sanitária da

União Geral dos Trabalhadores do
Rio (UGT-RJ), Francisco Cláudio
de Souza acompanhou de perto a
luta da categoria pela manutenção
e ampliação dos postos de trabalho
no setor. “Encontramos resistência
de alguns deputados para votar o
PL. Encaminhamos, então, através
do deputado ugetista, Roberto Santiago (PSD-SP), uma emenda administrativa visando a transformação
das farmácias em estabelecimentos

de saúde. Com isso, o farmacêutico
se tornaria o responsável técnico,
tendo como ajudante o técnico de
farmácia”, explica Melo.
A aprovação do PL, segundo
ainda o presidente do Sinfaerj,
além de regulamentar a profissão
de técnico de farmácia, beneficiará
a população que passará a contar
com a presença do farmacêutico
responsável nas farmácias durante
todo o horário de funcionamento.
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MOVIMENTO PRÓ 40

Rio presente no ato pelas
40 HORAS em Brasília
Ugetistas do Rio de Janeiro, Distrito Federal, Rondônia
e São Paulo participaram do ato promovido pelo Ministério
Público do Trabalho (MPT), pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), pelas
centrais sindicais brasileiras e organizações da sociedade civil
para o relançamento da campanha pela redução da jornada de
trabalho, batizada de Movimento Pró 40.
As entidades reivindicam a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 231/95, que determina a redução da
jornada de trabalho de 44 para 40 horas sem redução salarial e
com aumento do adicional de horas extras de 50% para 75%.
O ato aconteceu na Câmara dos Deputados, em Brasília, no
dia 4 de junho. Presidente nacional da União Geral dos Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah acredita que o relançamento
do Movimento Pró 40 fortalecerá a união das entidades em
torno da redução da jornada de trabalho.

NOVEMBRO AZUL UGT

DIVERSIDADE HUMANA

Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do
homem, a União Geral dos Trabalhadores do Rio de
Janeiro (UGT-RJ), através das secretarias e sindicatos
filiados que atuam na área de saúde e segurança do trabalho, desenvolveu o projeto Novembro Azul UGT.
A iniciativa surgiu a partir de pesquisas indicativas
dos inúmeros tipos de doenças que afetam os homens
e dos altos índices de mortalidade de trabalhadores vitimados pelo câncer de próstata: quatro entre cada 10
homens, segundo os coordenadores do projeto.
Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) indicam que no Brasil estima-se o surgimento de 68.800
novos casos da enfermidade só em 2014. Esses valores
correspondem a um risco estimado de 70,42 casos novos a cada 100 mil homens.
A ideia é lançar uma campanha nacional, por ocasião do Dia do Homem (19 de novembro), chamando a
atenção dos trabalhadores e população em geral para a
necessidade de maior atenção para o tema.

UGT participa de ato da
Presidência da República

Foto: Roberto Stuckert Filho/PR

UGT-RJ lançará campanha
pela saúde do homem

Dilma Rousseff , ladeada pela ministra Luiza Bairros (esq.) e pela
secretária da UGT Ana Cristina Duarte (dir.)

No dia 10 de junho, após publicação no Diário Oﬁcial da
União (D.O.U), entrou em vigor a lei que reserva 20% de vagas
nos concursos públicos da União para candidatos negros.
Com efeito imediato e vigência por 10 anos, a lei foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff em ato realizado
no Palácio do Planalto no dia 9 de junho, do qual participaram diversos militantes dos movimentos sociais de luta
pela promoção da igualdade racial, entre eles a secretária
da Diversidade Humana da União Geral dos Trabalhadores
(UGT) nacional e do Rio de Janeiro e conselheira do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CNPIR),
Ana Cristina Duarte.
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ARTESÃOS

FERROVIÁRIOS

Comissão inicia revisão
salarial para a categoria
Acordo Coletivo proposto pela Federação Nacional dos Trabalhadores
Ferroviários (FNTF) para
o período de 2014/2015 resultou na formação de uma
Comissão Paritária para representar os ferroviários da
ativa por todo país.
Criada com o objetivo de promover a revisão
salarial dos trabalhadores do setor, a comissão
é integrada por representantes dos sindicatos dos

ferroviários e técnicos da
Valec (extinta Rede Ferroviária Federal - RFFSA).
Participam da FNTF,
os sindicatos de trabalhadores em empresas ferroviárias do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Rio
Grande do Sul, do Paraná
e de Santa Catarina, bem
como das zonas Mogiana e Araraquarense (SP).
Todos filiados à União
Geral dos Trabalhadores
(UGT).

SINDTANQUE

Sindicato conquista
7% de antecipação
A Diretoria do Sindicato dos Rodoviários Empregados nas Empresas de Produtos Perigosos do Estado
do Rio de Janeiro e Municípios (Sindtanque-Rio),
após inúmeras reuniões e debates com os transportadores do estado, conquistou para a categoria uma
antecipação salarial de 7 %.
Segundo o presidente Sebastião Abadio, as negociações com as transportadoras serão retomadas
após a Copa do Mundo. “A antecipação não atende
às reivindicações da categoria que busca um reajuste definitivo. Por outro lado, solicitaremos, através
da Delegacia Regional do Trabalho (DRT), um entendimento entre a Transportadora e Distribuidora
de Combustível e Derivados de Petróleo do Estado
do Rio de Janeiro e o Sindtanque-Rio”, esclarece.

Siabaixada questiona lei
que aprova ofício de artesão
A Câmara dos Deputados aprovou recentemente o reconhecimento
da profissão de artesão. O
projeto (PL 7755/10) do
Senado também estabelece a necessidade de políticas públicas de apoio,
crédito e aperfeiçoamento
do setor.
A proposta tramita em
caráter conclusivo e será
analisada pelas comissões
de Finanças e Tributação;
e de Constituição e Justiça
e de Cidadania (CCJ).
Na opinião de Edna
Santos Melo, presidente
do Sindicato dos Artesãos
da Baixada Fluminense
(Siabaixada), entidade filiada à União Geral dos
Trabalhadores do Rio

(UGT-RJ), ainda é cedo
para comemorar.
“A aprovação pela CCJ
não acontece tão rápido.
Aí está o perigo, pois não
podemos afirmar que a
lei será aprovada. Já tivemos vários projetos de lei
em tramitação no Congresso que, ao chegarem
à CCJ, são considerados
inconstitucionais”, lamenta Edna, concluindo: “O
projeto em si não contempla 100 % dos artesãos.
Hoje não temos o que
falar ou comemorar, mas
apenas aguardar o resultado final”.

FUNCIONALISMO

Servidores de Pinheiral
elegem nova diretoria
Com 70% dos votos válidos, o Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de Pinheiral elegeu
nova diretoria para o biênio 2015/2017. De acordo com
o presidente eleito, Altair Leonildo, a entidade sindical
conta com uma base de 1.300 trabalhadores que reivindicam imediata Campanha Salarial e criação do Plano
de Cargos e Salários (PCS).
“O sindicato não tem sequer um espaço para reunir direção e servidores”, afirma Leonildo, agradecendo o apoio da União Geral dos Trabalhadores do Rio
(UGT-RJ) nas eleições de abril e prometendo fazer uma
administração transparente e focada nos interesses da
classe trabalhadora.
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SITRAICP

SOAC

Greve garante 9% para a
construção pesada
Reajustes de 9% para salários até R$ 5 mil; de 7% entre
R$ 5 mil e R$ 7 mil; e de 5,26% para vencimentos acima
de R$ 7 mil. Além disto, cesta básica no valor de R$ 310
para todos os trabalhadores da construção pesada, o que
representa um aumento de 34,78% no benefício.
Este foi o resultado de seis dias de greve, com total
adesão da categoria, promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada (Sitraicp). Deliberação do Tribunal do Trabalho do Rio (TRT-RJ) determinou, ainda, a compensação dos dias parados (duas
horas semanais), sem prejuízo, portanto, aos salários.
“Apesar da intransigência dos patrões, que nos impuseram um aumento de apenas 7%, conseguimos não
só um bom reajuste salarial, mas melhorias nas condições de trabalho, dignidade e respeito para o trabalhador da construção pesada”, salientou Nilson Duarte
Costa, presidente do Sitraicp e da União Geral dos Trabalhadores do Rio (UGT-RJ).

SINDETRAN

Correção salarial depende
de aprovação da Alerj
Depois de oito anos de luta pela correção da tabela do Plano de Cargos e Salários (PCS), os funcionários públicos lotados no Departamento de Trânsito do
Estado do Rio de Janeiro (Detran) conseguiram que
o Governo do Estado encaminhasse, para votação na
Assembleia legislativa do Rio (Alerj), um projeto de lei
propondo um reajuste de 25% a 15% escalonado, ou
seja, parcelado em duas etapas (julho deste ano e julho
de 2015).
De acordo com a presidente do Sindicato dos Funcionários do Departamento de Trânsito do Estado do
Rio de Janeiro (Sindetran), Maria da Penha Afonso
Machado, a proposta não atende às reivindicações da
categoria.
“Estamos aguardando a votação na Alerj. Neste ínterim, propomos uma emenda ao projeto reivindicando um acréscimo de 10% sobre a proposta do governo,
considerando que esta luta se estende desde o ano de
2006”, esclarece a presidente.

Assembleia discute as reivindicações da categoria

Sindicato inicia negociações
para os reajustes
Em Campanha Salarial desde maio, os trabalhadores
das indústrias de confecções reivindicam um reajuste de
15%, anuênio de 2% e cesta básica obrigatória de R$ 200.
De acordo com o presidente do Sindicato dos Alfaiates e Costureiras (SOAC), José da Silva Matos (Zé Baianao), vice-presidente da UGT-RJ, o aumento de 15%
elevará o piso da categoria para R$ 961.
“É importante destacar que o anuênio de 2% do salário
é válido para cada ano que o trabalhador tenha de casa,
retroativo à sua data de entrada na empresa”, esclarece.
Além do reajuste salarial e da cesta básica, a Pauta de
Reivindicações da categoria contempla cláusulas como
adicional noturno de 80% sobre o valor das horas trabalhadas e horas extras pagas com adicional de 75%.

SINDFILANTROPICAS

Acordo superior à inflação
O Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas, Filantrópicas e Organizações não
Governamentais (ONGs) do Rio de Janeiro (SindFilantrópicas) fechou Acordo Coletivo de Trabalho que
garante reajuste de 7% para os trabalhadores do setor
com data-base em janeiro de 2014.
De acordo com o presidente do sindicato, Sergio do
Carmo (Serjão), o aumento foi superior à inflação de
5,8% do período, “o que garante, um ganho real de
1,2%”, afirma ele, anunciando que os acordos e convenções já homologados pelo Ministério do Trabalho
e Emprego (MTE) encontram-se disponíveis no site da
instituição: www.sindfilantropicas.org.br.
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POR QUE
UGT-RJ NAS LUTAS PELA GARANTIA
DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES
E TRABALHADORAS

UGT?
SindProVen formaliza sua filiação à
segunda maior central sindical do Rio
“Precisávamos unir forças a uma entidade forte,
com credibilidade, com um caráter firme e
um posicionamento bem definido em prol do
trabalhador”
Alvarim Cândido Vieira – Presidente

UGT-RJ no ato pelas 40 horas em Brasília.

UGT-RJ no ato pelos 50 anos do Comício da
Central

UGT-RJ apóia ato de entidade filiada

Diretoria do SindproVen formaliza filiação
à UGT-RJ

O Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas
Vendedores e Vendedoras da Indústria Farmacêutica
dos Municípios Três Rios, Areal, Comendador Levy
Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontim, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Pati do Alferes e Sapucaia
(SindProVen) é a mais recente entidade sindical ﬁliada à União Geral dos Trabalhadores do Rio de Janeiro
(UGT-RJ).
Com sede em Três Rios, região Centro-Sul Fluminense, o sindicato foi fundado em janeiro deste ano.
Segundo Alvarim Cândido Vieira, presidente eleito
pela categoria, a opção pela ﬁliação à UGT se deu por
diversos motivos, dentre eles, a credibilidade.
“Quando escolhemos fazer parcerias, muitos fatores são levados em consideração, principalmente para
um sindicato novo como o nosso. Precisávamos unir
forças a uma entidade forte, com credibilidade, com
um caráter ﬁrme e com um posicionamento bem deﬁnido em prol do trabalhador. Baseados neste perﬁl,
surgiu a escolha do nome UGT”, declara Alvarim.
Ainda conforme a liderança, “tenho veriﬁcado a
postura da União Geral dos Trabalhadores em diversas
situações trabalhistas, bem como no acompanhamento de questões políticas do nosso país. Tudo isto, agregado à ﬁgura carismática e competente do presidente
Nilson Duarte Costa. Não tenho dúvidas de que a escolha pela UGT foi a mais acertada”.
O presidente Alvarim Cândido conclui, aﬁrmando
ter a certeza de que o SindProVen pode contar com o
apoio da central sindical. “É certo que iremos somar na
história da UGT”.

