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PALAVRA DO PRESIDENTE

As perspectivas para 2015
Terminadas as eleições, por sinal uma
das mais disputadas das últimas décadas, janeiro de 2015 será, para a nação
ugetista, um mês de grandes marcos. O
povo elegeu Dilma Rousseff e Luiz Fernando Pezão, candidato apoiado pelas
principais centrais sindicais do estado,
dentre elas a UGT.
Janeiro será especial ainda porque nós
ugetistas do Rio de Janeiro realizaremos
o nosso 3° Congresso Ordinário, onde elegeremos a nova direção desta central sindical que, no estado, se tornou a segunda
maior em número de trabalhadores representados e entidades
ﬁliadas. Nosso discurso, para esse momento tão importante, é o
do crescimento e fortalecimento da UGT e dos trabalhadores.
Já o discurso pós-eleição do nosso candidato Pezão coaduna com as reivindicações apresentadas num encontro com
os trabalhadores em setembro. Maior atenção à saúde, educação, segurança e moradia foram as necessidades apontadas.
Não menos importante, os trabalhadores exigiram uma pronta revisão no funcionamento da Secretaria de Estado de Trabalho (Setrab) para que a mesma tenha à frente uma liderança
do movimento sindical, que conheça as demandas da classe
trabalhadora no estado.
A presidente reeleita, por sua vez, sinaliza a retomada da
discussão de projetos como as reformas política, tributária, na
Previdência etc, assumindo compromissos que serão por nós
ﬁscalizados para o seu devido cumprimento. O acesso ao ensino técnico e ao emprego, através do Pronatec, diz respeito ao
trabalhador e isso nos interessa. Que o Governo Dilma seja, então, um governo solidário e que a população brasileira, principalmente os mais necessitados, continue sendo alvo de grandes
e merecidas atenções.
Nilson Duarte Costa
Presidente

Atleta apoiado pela UGT-RJ ganha
título nos Estados Unidos
PÁGINA 4

Representação ilegal dos guardas municipais
tem gerado demissões de servidores
PÁGINA 6

Eleições vitoriosas no Sindicato dos
Metalúrgicos de Angra dos Reis

O Apoio da União Geral
dos Trabalhadores do Rio de
Janeiro (UGT-RJ), segundo
o presidente eleito, Mário
Braga, foi fundamental para
que a vitória dos trabalhadores se consumasse. “A UGT

tem uma estrutura muito
boa”, destacou ele. As eleições puseram fim a décadas
de descaso com os metalúrgicos daquele município.
Página 8

NOVEMBRO AZUL UGT-RJ

Caminhada marca o apoio da
central sindical à campanha
pela saúde do homem
A União Geral dos Trabalhadores do Rio (UGT-RJ) realizará, no dia 15 de novembro, a partir das 9 horas, na Praia
de Copacabana, Zona Sul do Rio, uma Caminhada pela Saúde do Homem. A iniciativa marca a participação da central
sindical no Movimento Novembro Azul, campanha mundial de conscientização sobre a importância da prevenção e
diagnóstico precoce do câncer de próstata e outras doenças
masculinas. Página 3

Governador eleito assume
compromisso com os trabalhadores
Governar com as centrais
sindicais. Este foi o
compromisso assumido
pelo governador eleito,
Luiz Fernando Pezão,
em encontro com as
centrais sindicais do Rio
de Janeiro, dentre elas a
UGT-RJ.
Página 5
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Inclusão e qualificação dos trabalhadores
Promover a inclusão digital e a
qualificação profissional, fortalecendo, ainda, a relação da União Geral
dos Trabalhadores do Rio de Janeiro
(UGT-RJ) com todas as entidades sindicais filiadas e os trabalhadores por
elas representados. Este é o principal
objetivo do Centro de Inclusão Digital
(CID), uma iniciativa da UGT-RJ voltada para a promoção do conhecimento através dos cursos de tecnologia em
informática.
Implementado em 2010, o projeto
tem hoje quatro turmas com aulas semanais: duas às terças-feiras e duas às
quartas-feiras; ambas com duração de
quatro horas/aula, nos turnos da manhã
e da tarde.
Sob coordenação do professor Richard Coimbra, o CID possui 15 computadores disponíveis e uma infraestrutura com ar condicionado, Data
Show, apostilas e lanche. As aulas são
ministradas pelo professor Marcelo
Cavalcante que conta com o apoio da
secretária Rosa Guimarães.

Turma encerra o Módulo 1 com o sorteio de porta-retratos.

SORTEIO DE PRÊMIOS
A formação tem duração de quatro
meses e é composta por quatro módulos: Introdução à Informática Básica,
Editor de Textos (Word), Editor de
Planilhas (Excel) e Editor de Apresentações (PowerPoint).
Recentemente, a Coordenação do
CID adotou como prática o sorteio de
prêmios ao final de cada módulo. O ob-

FIQUE POR DENTRO
AUXÍLIO-ACIDENTE

Projeto beneficia os
contribuintes da Previdência
De autoria do deputado Acelino Popó
(PRB-BA), está em análise na Câmara dos
Deputados o Projeto de Lei 6870/13 que
estende a todos os contribuintes da Previdência Social o direito a receber o auxílio-acidente. Segundo o autor, essa “discriminação” decorre da legislação anterior, que
limitava o pagamento do auxílio-acidente
aos casos de acidente de trabalho. Fonte:
Agência Câmara.

SEGURO-DESEMPREGO

Requerimento pode ser informado via internet
O Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) implantou a ferramenta Empregador WEB que permite ao empregador

informar, via internet, o requerimento do
Seguro-Desemprego pelo trabalhador. O
uso do “Empregador Web”, que poderá
ser acessado através do site http://maisemprego.mte.gov.br, em breve se tornará a única forma de encaminhamento
das informações dos Requerimentos de
Seguro-Desemprego pelo empregador.
Fonte: Assessoria de Imprensa/MTE.

FUNDO DE GARANTIA

Nova data para depósitos no
FGTS do trabalhador
Câmara dos Deputados analisa o Projeto
de Lei 7324/14, do deputado Toninho Pinheiro (PP-MG), que altera a data para o
empregador fazer o depósito no Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
do trabalhador. De acordo com a proposta, os empregadores ficam obrigados
a depositar, até o dia 15 de cada mês, na
conta bancária vinculada do trabalhador

jetivo, segundo o coordenador Richard
Coimbra, é “prestigiar os participantes
que se empenham e obtêm 100% de
presença em sala”. Assim, ao final do
Módulo 1 (Introdução à Informática
Básica), em outubro, foi sorteado um
porta-retrato digital em cada uma das
quatro turmas que passaram, agora,
para o segundo módulo.

no FGTS, o valor correspondente a 8%
da remuneração do mês anterior. Hoje,
a data prevista para o depósito é dia 7.
Fonte: Agência Câmara.
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UGT-RJ EM CAMPANHA PELA SAÚDE

DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA
NOVEMBRO AZUL UGT-RJ

Caminhada marca o apoio da central sindical à
campanha pela saúde do homem
A União Geral dos Trabalhadores do Rio (UGT-RJ) realizará, no dia 15 de novembro,
a partir das 9 horas, na Praia de
Copacabana, Zona Sul do Rio,
uma Caminhada pela Saúde do
Homem.
A iniciativa marca a participação da central sindical no
Movimento Novembro Azul,
campanha mundial de conscientização sobre a importância

da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata e
outras doenças masculinas.
Além da caminhada, a UGT-RJ realizará uma palestra
pela saúde do homem com um especialista no tema. O encontro será no dia 19 de novembro, das 13h às 16h, no auditório
da central, no Centro do Rio (Rua Camerino, 128, 6° andar).
Outra ação programada é o lançamento, na caminhada,
da cartilha “UGT-RJ na luta pela saúde do homem” com
informações sobre as enfermidades, instituições de apoio
e as leis que garantem o tratamento no Sistema Único de
Saúde (SUS).

OUTUBRO ROSA UGT-RJ

Ugetistas assistem palestra com mastologista do
Instituto do Câncer
Cerca de 100 pessoas (homens e mulheres) participaram da
palestra sobre o câncer de mama, promovida pela Secretaria da
Mulher da União Geral dos Trabalhadores do Rio (UGT-RJ),
marcando a adesão da central sindical ao Movimento Outubro
Rosa, campanha mundial de prevenção à doença.
A palestra foi ministrada pela mastologista do Hospital Federal do Andaraí e do Instituto Nacional do Câncer
(Inca), Dra. Sandra Gióia, que falou sobre a importância da
detecção precoce, mostrou os diferentes graus e estágios da
enfermidade, descrevendo, ainda, os fatores de risco.
AUTOEXAME
Secretária da Mulher do Rio, Fátima dos Santos destacou que a grande preocupação da central sindical tem a ver
com os altos índices de mortalidade. “Por isso, chamamos a
atenção para a importância do autoexame para que a mulher
tenha mais chances de cura”, alertou ela.
Prestigiaram o encontro o secretário do Trabalho da
UGT-RJ, Manoel Martins Meireles, representando o presidente Nilson Duarte Costa; Joyce Ribeiro, representando a
secretária da Mulher da UGT nacional, Cássia Bufelli; e a
secretária da Diversidade Humana do Rio e da nacional Ana
Cristina Duarte.
Vale destacar, ainda, a grande contribuição de companheiros ugetistas que, atentos aos esclarecimentos, fizeram questionamentos à palestrante, enriquecendo ainda mais o debate.
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Atleta apoiado pela UGT-RJ ganha
título nos Estados Unidos

Lutador de Jiu Jitsu, Eduardo
Barboza (de azul) ganhou o títu-

lo de campeão na categoria peso
galo, faixa roxa, no International

Brazilian Jiu-Jitsu Federation - IBJJF 2014, o maior campeonato do
mundo, segundo o atleta, em Long
Beach, Estados Unidos.
Para o ano que vem, o campeão
já tem em vista novos campeonatos:
o Europeu, em Lisboa, Portugal, em
janeiro; o Pan Americano, em Irvine,
Estados Unidos, em março; e o Mundial Profissional, em Abu Dhabi, Capital dos Emirados Árabes, em abril,
este com premiação em dinheiro.
“Em maio, tem ainda o Campeonato Brasileiro no Ibirapuera, São
Paulo; e o Mundial IBJJF 2015 em
Long Beach, Califórnia (EUA)”,
enumera Barboza. “Para esses campeonatos ainda não tenho sequer as
passagens, somente a disposição de
lutar”, diz ele, agradecendo o apoio
e confiança da UGT-RJ no financiamento de seus quimonos para treinamento.

UGT-RJ no ato em defesa do pré-sal
Promovido pelas centrais sindicais do Rio de Janeiro, dentre elas a União Geral dos Trabalhadores do Rio
de Janeiro, o ato em defesa do pré-sal, da Petrobras e
do Brasil reuniu milhares de trabalhadores e representantes de entidades dos movimentos estudantil e social.
Com críticas à destinação das riquezas geradas pelo
petróleo da camada pré-sal, a manifestação começou
na Cinelândia, seguindo para o prédio da estatal, na Av.
Chile (foto), contando com a presença do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva que falou sobre a política
de exploração do petróleo nos últimos anos.

Mulheres negras se organizam para a Marcha de 2015
A União Geral dos Trabalhadores (UGT) recebeu, em
sua sede nacional, em São Paulo, o grupo que está organizando a primeira grande marcha das mulheres negras
no Brasil.
No encontro, realizado no dia 15 de outubro, as anfitriãs ugetistas Ana Cristina dos Santos Duarte e Cleonice
Caetano de Souza, secretária para assuntos da diversidade

humana e secretária da saúde e segurança do trabalho, respectivamente, apresentaram um esboço da plataforma que
organiza a primeira Marcha das Mulheres Negras 2015
contra o Racismo e a Violência e pelo Bem Viver.
Além da UGT, a marcha, prevista para maio, em Brasília, tem o apoio das demais centrais sindicais e do Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial (Inspir).
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Governador eleito assume compromisso
com os trabalhadores
Governar com as centrais sindicais. Este foi o compromisso assumido
pelo governador eleito, Luiz Fernando Pezão, em encontro com as centrais sindicais do Rio de Janeiro, União Geral dos Trabalhadores (UGT-RJ),
Força Sindical e Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST), que se
uniram em apoio ao então candidato ao governo do estado.
O encontro aconteceu no dia 16 de outubro, oportunidade em que
Pezão, depois de ouvir as reivindicações dos trabalhadores, fez um breve
relato das conquistas de seu governo nas áreas da saúde, educação e segurança, prometendo, por fim, governar, se eleito, com as centrais sindicais.
“Como centrais sindicais, temos um compromisso assumido com os Presidente Nilson, o vice-governador Dornelles e o governador Pezão no encontro com os trabalhadores.
trabalhadores. Por isso nos colocaremos como fiscais para cobrar o cumprimento das propostas por ele apresentadas”, frizou o presidente da UGT-RJ, Nilson Duarte Costa, clamando por um olhar especial para a situação da saúde pública, citando como exemplo o fechamento do Hospital do Iaserj.

Servidores do Detran discutirão a segurança de trânsito
A Emenda Constitucional N° 82, que
inclui o parágrafo 10 ao Artigo 144 da
Constituição Federal, para disciplinar a
segurança viária no âmbito dos estados,
do Distrito Federal e dos municípios,
será tema de Audiência Pública realizada pelo Sindicato dos Funcionários do
Departamento de Trânsito do Estado do

Rio de Janeiro (Sindetran).
O encontro será na Assembleia
Legislativa do Rio (Alerj) no dia 6 de
novembro, às 18 horas. Voltado para
trabalhadores estaduais e municipais
na área de trânsito, órgãos de trânsito e público em geral, a audiência terá
como abordagem principal a impor-

tância e conseguências da Emenda
Constitucional 82 para as instituições
de trânsito e seus servidores.
A Audiência Pública será no Auditório Senador Nelson Carneiro, Palácio XXIII de Julho (edifício anexo ao
Palácio Tiradentes), na Rua Primeiro
de Março, s/nº, Praça XV.

Ugetistas recepcionam o presidente do Conselho
Nacional de Assistência Social

Ugetistas e o presidente do CNAS, entre a conselheira Clátia e o presidente Nilson.

No Rio de Janeiro para participar da Reunião Regional
Sul/Sudeste do Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS), o presidente do órgão, Edivaldo da Silva Ramos,

esteve com os ugetistas Nilson Duarte Costa (presidente),
Sérgio Antônio do Carmo (1° secretário), Manoel Martins
Meireles (secretário do Trabalho) e Álvaro Sanches (secretário geral).
Eleita conselheira do CNAS pela Federação Nacional
dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e
Filantrópicas (Fenatibref), em junho último, a adjunta da
Secretaria da Mulher da UGT-RJ, Clátia Regina Vieira, também participou do encontro.
O CNAS é vinculado ao Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, tendo como objetivo aprovar a
Política Nacional de Assistência Social. Normatizar as ações
e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da assistência social também é um de seus
propósitos. Leia mais no site www.ugtrj.com.br

Fisioterapeutas discutirão a qualidade no atendimento
Entidade filiada à União Geral dos
Trabalhadores do Rio (UGT-RJ), o Sindicato dos Fisioterapeutas e dos Terapeutas Ocupacionais (Sinfito) participará,
no dia 5 de novembro, do II Encontro

de Fisioterapia do Hospital Federal dos
Servidores do Estado (HFSE).
Em pauta, Indicadores de Qualidade,
Gestão de Qualidade em Fisioterapia e
Qualidade na Assistência ao Paciente,

entre outros temas.
O Encontro será no Centro de Estudos do HFSE localizado na Rua Sacadura
Cabral, 178,5º andar, auditório 1 – Prédio dos Ambulatórios – Centro do Rio.
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Representação ilegal dos guardas municipais
tem gerado demissões de servidores

Após a retomada do sindicato, Direção do Sisguario se reúne para discutir
os rumos dos servidores da Guarda Municipal

Recentemente vitorioso no processo que reivindicava a retomada da entidade sindical dois anos depois de
legalmente eleita pela categoria, a Direção do Sindicato dos Servidores da Guarda Municipal (Sisguario)
trava agora uma nova batalha: acabar com a represen-

tação que o Sindicato dos Servidores Públicos do Município (Sisep Rio) vem exercendo sobre os servidores
da Guarda Municipal.
De acordo com o presidente do Sisguario, Rogério
Chagas, as ações empreendidas pelo Sisep têm gerado
prejuízos aos guardas. “Em 20 anos à frente do Sisguario, promovemos diversas paralizações, tendo sempre
como principal foco manter o respeito e a integridade
profissional dos servidores”, registra Chagas, denunciando as recentes demissões provocadas, na sua opinião, pela irresponsabilidade da Direção do Sisep.
“É importante que fique claro: o Sisep não nos representa! É um sindicato pirata, no tocante à representação
da guarda, e o Sisguario não vai descansar enquanto
não acabar com essa falsa representação”, garante ele.
Vale destacar que a sede do sindicato que representa de fato os servidores da Guarda Municipal (o Sisguario) fica na Rua Ernani Cardoso, 424, sala 302, no
bairro do Campinho, Zona Norte do Rio, telefone (21)
2148-1523.

Garis na luta pelas 36 horas semanais
O Sindicato dos Empregados de
Empresas de Asseio e Conservação do
Rio, entidade filiada à UGT-RJ, e demais entidades engajadas na Campanha pelas 36 Horas Semanais, convocam os trabalhadores para aderirem
à mobilização nacional que objetiva
sensibilizar senadores para a urgência
na votação do PL nº 1590/11.
De autoria do deputado federal
Roberto Santiago, o PL nº 1590/11
prevê a redução da jornada de traba-

lho de garis e motoristas de veículos
coletores de lixo para 36 horas, sem
redução de salários. Já aprovado pela
Câmara dos Deputados, o projeto depende agora de aprovação do Senado.
Secretário de Saúde e Segurança
do Trabalho da UGT-RJ e diretor do
Sindicato do Asseio e Conservação do
Rio, Olímpio Barroso esteve, em Brasília (DF), com o deputado ugetista
Roberto Santiago (foto) para discutir
o projeto.

UGT-RJ e a luta dos vigilantes: piso nacional de R$ 3 mil
A União Geral dos Trabalhadores do Rio (UGT-RJ),
central sindical que tem como entidade filiada o Sindicato dos Vigilantes do Petrópolis (Região Serrana)
tem acompanhado as lutas e as recentes conquistas dos
vigilantes por melhores condições de trabalho.
Em setembro, a Câmara dos Vereadores de Niterói

sediou o lançamento da Campanha pelo Piso Nacional dos Vigilantes do Estado do Rio de Janeiro de R$
3mil. O ato foi promovido pela Confederação Nacional dos Vigilantes (CNTV), pelo Sindicato dos Vigilantes de Niterói e pela Federação Interestadual dos
Vigilantes (Fevig).
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SITRAICP realiza confraternização da
pesada para os trabalhadores
O Sindicato dos
manifestações proTrabalhadores nas Inmovidas pelo sindidústrias da Construcato. “Este ano, tição Pesada (Sitraicp)
vemos que fazer seis
reuniu, no dia 20 de
dias de greve geral
outubro, cerca de 7
para conquistarmos o
mil trabalhadores no
aumento na cesta báTerreirão do Samba,
sica de R$ 230 para
no Centro do Rio,
R$ 310. Em novempara a realização de
bro, nos reuniremos
sua festa de confraterem assembleia para
nização.
discutirmos
nossa
O encontro dos traPauta de Reivindicabalhadores da pesada Presidente do Sitraicp e da UGT-RJ, Nilson Duarte parabeniza a categoria pelo reconhecimento da atuação ções para a data-base
foi marcado por mo- do sindicato.
de fevereiro. Contamentos de descontração e alegria, mas, acima de tudo de mos com a unidade de vocês para novas conquistas,
grande expectativa pelo sorteio de três Palios zero quilô- disse ele.Emoção. Esta foi única palavra expressada
metros, de motocicletas, eletrodomésticos, smartphones, por Valdir de Oliveira Vieira, Reginaldo Gervasio da
tablets, TV’s e microsystem, entre outros prêmios.
Mota e Ivanildo Santos Brito, os ganhadores dos três
Presidente do Sitraicp e da União Geral dos carros sorteados. Trabalhadores e familiares também
Trabalhadores, Nilson Duarte parabenizou os tra- vibraram com a tão esperada festa e com os demais
balhadores pela unidade e efetiva participação nas sorteios realizados.

Servidores recebem Certidão
de Trânsito em julgado
O Sindicato dos Servidores Públicos do Poder Executivo Estadual do Rio de Janeiro (Sindserj), representado por seu presidente Ivan Carlos de Oliveira Azevedo, recebeu, na sede da UGT-RJ, a Certidão de Trânsito
em Julgado que, emitida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), concede ao sindicato o direito de recolher o
imposto sindical dos servidores públicos.
O documento foi entregue pelo procurador Lemuel Santos de Santana, representante da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE-RJ), em
setembro. O ato foi testemunhado pelo presidente
da UGT-RJ, Nilson Duarte Costa, e pelos diretores do
sindicato: Luis Armênio Magalhães, adjunto Financeiro; e Ubiratan José de Souza, de Política Sindical.
Com a emissão do documento, cabe agora sua execução definitiva.

SindFilantrópicas:
60 anos de fundação
De uma quitinete para um andar
inteiro, em pleno Centro do Rio. De
250 para 6 mil sócios. Do Salário
Mínimo para o Piso Regional. Tíquete refeição e assistência médica.
Ampliação da base, encampando
o Terceiro Setor (ONGs, Oscips e
OS), além das instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas. Este é um breve panorama dos últimos 20 anos
de atuação do SindFilantrópicas que, em janeiro de 2015,
completa 60 anos de fundação.
“Somos muitos (50 mil trabalhadores, em média), porém espalhados pelas cerca de 5 mil instituições no estado, a maioria com pequeno quantitativo de funcionários.
Somos, enfim, uma categoria pulverizada, o que dificulta
nosso poder de negociação”, enfatiza o presidente Sergio
do Carmo (Serjão), acrescentando: “Com muito trabalho e determinação, temos conseguido superar essa fragilidade. Vamos resistindo. A prova disto é que, em janeiro de 2015, o SindFilantrópicas completa 60 anos de
lutas e conquistas de direitos para os trabalhadores”.
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Eleições vitoriosas no Sindicato dos
Metalúrgicos de Angra dos Reis
Apoio da UGT-RJ, segundo o presidente eleito, Mário
Braga, foi fundamental para que a vitória dos
trabalhadores se consumasse. “A UGT tem uma
estrutura muito boa”, destacou ele.

A Chapa do Peão convoca os metalúrgicos para o voto consciente

Membros da chapa vitoriosa e ugetistas vibram com o resultado do pleito

Metalúrgicos atentos aos rumos da categoria

Localizada no sul do estado do Rio de Janeiro, a cidade de
Angra dos Reis vibrou com o resultado das eleições do Sindicato
dos Metalúrgicos, nos dias 21 e 22 de outubro. Com 58% dos
votos válidos (1.540 eleitores), a “Alternativa Metalúrgica – Chapa
do Peão”, encabeçada pelo metalúrgico Mário Braga, terá como
grande desaﬁo administrar uma entidade que, há décadas, deixou
de exercer a real e comprometida representação dos trabalhadores.
“Durante 34 anos, o sindicato serviu de trampolim político.
Com isso, perdemos muitos ﬁliados (de 12 mil para os atuais 4 mil),
pois o metalúrgico ﬁcou abandonado. Realizamos um trabalho
intenso, durante um ano, para eleger uma chapa que respondesse
aos anseios da categoria. Uma chapa de trabalhadores, sem o
envolvimento de políticos”, aﬁrmou Braga, destacando o papel
da União Geral dos Trabalhadores do Rio (UGT-RJ) no processo.
A UGT na eleição sindical
Com um apoio logístico que envolveu carros de som,
advogados, pessoal de apoio e produção de materiais de

divulgação, a participação da UGT-RJ, na opinião de Braga, foi de
fundamental importância para a conquista da vitória. “A UGTRJ tem uma estrutura muito boa, com advogados excelentes
como o Dr. Temístocles, o Dr. Luiz Sérgio e o Dr. Júlio”, destacou o
presidente eleito, que, ao ﬁnal do pleito que envolveu duas outras
chapas, distribuiu panﬂetos de agradecimentos por toda a cidade
que, segundo ele, torceu pela chegada do momento da virada.
Presidente da UGT-RJ, Nilson Duarte Costa parabenizou o
excelente trabalho realizado pela chapa eleita, pelo corpo jurídico
da central sindical, pela UGT nacional e ugetistas que marcaram
presença naquela cidade, contribuindo para que o resultado
fosse o esperado.
Um ponto final nos desmandos
O mandato da diretoria eleita será 2015/2018. Segundo ainda
o diretor Fábio Carvalho Vasques, foram muitos os desmandos
da diretoria destituída. “Pra se ter uma ideia, nos últimos 14 anos
o metalúrgico de Angra dos Reis trabalhou sem os adicionais de
insalubridade e de periculosidade, impossibilitando, inclusive as
aposentadorias pela ausência dos laudos. Não temos creches”,
denunciou ele, anunciando a intenção da diretoria eleita de
acionar os órgãos públicos competentes para “acabar de vez com
esse fantasma negro que existe aqui”, concluiu.

Propagandistas do estado se unem para fortalecer a categoria
Estabelecer uma política homogênea de negociação com os empregadores, fortalecendo o segmento dos
Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vendedores de Produtos
Farmacêuticos. Com este objetivo, a
União Geral dos Trabalhadores do Rio
de Janeiro(UGT-RJ) sediou, na manhã

desta quarta-feira, 22, o 1º Encontro
Intersindical do setor.
“Unir para fortalecer nossa categoria.
Isto é inovação”, refletiu Heitor de Oliveira Filho, presidente do Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores
e Vendedores de Produtos Farmacêuticos
dos Municípios de Belford Roxo, Quei-

mados, Paracambi e Japeri (SindProvenfar), entidade filiada à UGT-RJ.
O próximo encontro dos propagandistas será no dia 5 de novembro,
às 10h, no auditório da UGT-RJ, oportunidade em que esperam avançar nas
propostas. Leia mais no site www.ugtrj.com.br

