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PALAVRA DO PRESIDENTE

O Brasil precisa
resgatar a moralidade
Iniciamos um 2015 noticioso. A UGT-RJ realizou, logo em janeiro, um bem-sucedido congresso com a presença de
ugetistas de 8 estados brasileiros, além de
lideranças da direção nacional da nossa
central, representantes do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), das secretarias do Trabalho do estado e do município. Discutimos, no encontro, temas relevantes para a classe trabalhadora como a
mobilidade urbana e o assédio moral.
Algumas entidades filiadas elegeram e outras reelegeram diretorias. A UGT continua registrando um vertiginoso crescimento.
Notícias boas estas, mas também tivemos o dissabor de iniciar
o ano travando uma luta ferrenha com o governo federal que
adotou o dito “pacote da maldade” que, com o propósito de promover o ajuste fiscal, trará sérios prejuízos à classe trabalhadora.
Denúncias de corrupção, de desvio do dinheiro do trabalhador
para o enriquecimento das elites políticas, grave crise de desemprego na área da Construção Civil/Pesada gerada pelo escândalo da
Petrobras. Como não bastasse, trabalhadores, mulheres e crianças
mortos pelas balas da impunidade. Nem a maior festa popular do
mundo escapou dessa recente e turbulenta onda de escândalos.
O Brasil precisa resgatar urgentemente a moralidade para voltarmos a viver em paz, com saúde, dignidade, emprego e segurança.
Nilson Duarte Costa
Presidente

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Ação unificada na Quinta da Boa Vista

Pregando o não retrocesso, o empoderamento da mulher, o
fim do assédio moral e sexual, a equiparação salarial, ousadia e
coragem, as mulheres dominaram a cena na Quinta da Boa Vista,
no Dia Internacional da Mulher, em evento promovido pelo Fórum 8 de Março – Mais Direitos é Mais Democracia.
A grande representação feminina na população brasileira
(51,5% segundo o IBGE) também foi referendada. “Nossa melhor
conquista será o respeito”, declarou a secretária da Mulher da
UGT-RJ, Fátima Maria da Conceição.
Vice-presidente da UGT-RJ, Mônica Mata Roma reforçou a necessária ampliação de direitos. “Este é o momento de entronização
(exaltação) de nossa condição de mulher. A UGT luta pela igualdade”, disse ela, concluindo: “precisamos de políticas públicas”.
Vale destacar a grande presença de líderes sindicais como o
presidente da UGT-RJ, Nilson Duarte Costa, valorizando e prestando seu apoio às reivindicações das mulheres. Leia mais no site
www.ugtrj.com.br

Trabalhadores discutem o piso estadual
com Pezão e o secretário da Casa Civil

CONGRESSO DA UGT-RJ ELEGE DIRETORIA E
DISCUTE MOBILIDADE URBANA E ASSÉDIO MORAL
PÁGINA 3

UGETISTAS PROTESTAM CONTRA MEDIDAS
ANUNCIADAS PELO GOVERNO
PÁGINA 4

GIRO: NOTÍCIAS DAS AÇÕES EMPREENDIDAS PELAS
ENTIDADES FILIADAS À UGT-RJ
PÁGINAS 6 E 7

Atendendo à solicitação de audiência encaminhada pela
União Geral dos Trabalhadores (UGT-RJ), através de seu presidente Nilson Duarte Costa, o governador Luiz Fernando Pezão
recebeu integrantes da bancada de trabalhadores do Conselho
Estadual de Trabalho, Emprego e Geração de Renda do Estado
do Rio de Janeiro (Ceterj), no Palácio Guanabara, para discutir o
reajuste do piso salarial regional.
(Continua na página 2)
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CONTINUAÇÃO DA PÁGINA 1

Trabalhadores discutem o piso estadual com
Pezão e o secretário da Casa Civil
De acordo com o secretário
taduais para as diversas categorias
jurídico da UGT-RJ, Claudio Ferprofissionais.
nandes Rocha, o governador reco“Propusemos a criação de uma
lei com menor número de faixas sanheceu o equívoco no envio para a
lariais e, principalmente, que o goAssembleia Legislativa da proposta de 7% de reajuste para o piso
verno dedique maior atenção às reiregional. Após reunião dos sindivindicações das centrais sindicais
calistas com o secretário da Casa
e sindicatos do estado”, destacou
Rocha, anunciando a previsão de
Civil, Leonardo Espíndola, no dia
25 de fevereiro, no entanto, Pezão Os ugetistas Nilson Duarte (presidente) e Cláudio Fernandes Rocha novos encontros com a Casa Civil.
(secretário Jurídico) na Palácio Guanabara.
encaminhou outra proposta de reaNa opinião do secretário ugetista, as negociações com o governo
juste de 7,5%.
Na pauta, foram colocadas questões como a impor- do estado representam a abertura de um canal de diátância de um reajuste superior ao salário mínimo e da logo que antes não existia. Participaram do encontro o
manutenção de todas as profissões beneficiadas com a secretário de Governo, Paulo Melo; e o atual secretário
Lei nº 6.702, de 2014, que institui os pisos salariais es- de Trabalho e Renda, Arolde de Oliveira.

Ugetista participa de curso de formação
de formadores sindicais
A formação contou com um grupo de 30 sindicalistas
selecionados em vários estados.
Representada pelo diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Construção
Pesada (Sitraicp), Carlos
Alberto de Souza, a União
Geral dos Trabalhadores do
Rio de Janeiro (UGT-RJ)
participou, entre os dias 23
e 27 de fevereiro, em Nazaré Paulista (interior de São
Paulo), do 2º módulo do
Curso de Formação de Formadores
Sindicais.
Promovida pela UGT nacional,
em parceria com o Instituto Paulo
Freire e o CSC Bruxelles (Confederação dos Sindicatos Cristãos),
a formação sindical foi fundamentada na práxis freiriana, ou seja,
respeitando a vivência do trabalhador, independente de sua categoria,
construindo o saber coletivo a par-
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Congresso UGT-RJ

Encontro elege diretoria e aprova moções
dos trabalhadores e servidores públicos
Na programação, discussão de temas revelantes como mobilidade urbana e assédio moral

Presidente Nilson abre o 3º Congresso da UGT-RJ

A UGT está entrando numa nova fase e seu crescimento mostra que ela veio para ficar. Com esta declaração, o presidente da União Geral dos Trabalhadores do
Rio de Janeiro (UGT-RJ), Nilson Duarte Costa, abriu o
3º Congresso Estadual Ordinário da central, no dia 23
de janeiro.
O evento elegeu e deu posse aos membros da Executiva Estadual e do Conselho Fiscal, tendo como tema
central “Mobilidade Urbana Carioca – Qualidade de
Vida para o Trabalhador”, com palestra proferida pelo
ex-presidente da CPI do Transporte Público Coletivo na
Câmara Municipal de Niterói, vereador Bruno Lessa. Na
programação, ainda, uma palestra sobre Assédio Moral
com a psicóloga e pesquisadora Luciene Lacerda.
Durante o encontro, trabalhadores de diversas categorias e servidores públicos apresentaram e conseguiram
aprovação da plenária para moções de repúdio contra o
fechamento do Hospital do Iaserj, de repúdio pelas práticas antissindicais adotadas pelos interventores do Sindicato dos Comerciários e pelo uso abusivo dos cartões
corporativos, entre outras.
Presidente da executiva nacional da UGT, Ricardo Patah prestigiou o encontro de ugetistas, sinalizando a grande contribuição da estadual para o crescimento da UGT..
Além dele, Canindé Pegado, Francisco Pereira (Chiquinho), José Moacyr Pereira e Valdir Vicente de Barros
(todos da nacional), além de lideranças das estaduais da
UGT do Rio de Janeiro, Ceará, Goiás, Pará, Rio Grande
do Sul, Piaui e Brasília.
Também presentes autoridades como o superintende
regional do Trabalho e Emprego, Antônio Albuquerque,
representando o ministro do Trabalho e Renda, Manoel
Dias; o superintendente de Atendimento ao Trabalhador,

Ugetistas reelegem a diretoria e aprovam as moções apresentadas

Palestra da psicóloga Luciene Lacerda aborda o assédio no trabalho

O vereador Bruno Lessa aborda o tema Mobilidade Urbana

Fábio Henrique Guimarães, representando o secretário
de Estado de Trabalho e Renda (em exercício), Paulo Cesar Vieira; o deputado federal Índio da Costa (presidente do PSD) e sindicalistas da CSP Conlutas e da Central
Única dos Trabalhadores (CUT).
Leia mais no site www.ugtrj.com.br
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DIA NACIONAL DE LUTA POR EMPREGO E DIREITOS

Ugetistas protestam contra medidas
anunciadas pelo governo
“As centrais

sindicais, juntas,
vão continuar
lutando”

Presidente Nilson discursa para os trabalhadores na Central do Brasil

Centenas de trabalhadores participaram, no dia 28 de janeiro, na
Central do Brasil, do ato de protesto
promovido pelas centrais sindicais,
dentre elas a União Geral dos Trabalhadores do Rio de Janeiro (UGT-RJ),
contra as Medidas Provisórias 664 e
665 anunciadas pela presidente Dilma
Rousseff, no final de 2014, como solução para o ajuste econômico.

Batizada como Dia Nacional de
Luta por Emprego e Direitos, a manifestação aconteceu em diversos estados brasileiros, ocasião em que os
trabalhadores repudiaram e exigiram
a revogação das medidas do governo
federal que preveem o retrocesso de
conquistas adquiridas como seguro-desemprego, seguro-defeso, pensão
por morte e auxílio-doença.

Presidente da UGT-RJ, Nilson
Duarte Costa afirmou, em discurso,
que o Rio de Janeiro, onde a presidente Dilma foi bem eleita, se surpreendeu com tais medidas que cerceiam os direitos dos trabalhadores.
“Não podemos abrir mão de tudo o
que conquistamos com muita luta.
Queremos mais, queremos a redução da jornada de trabalho, o fim do
famigerado Fator Previdenciário que
prejudica os aposentados. As centrais sindicais, juntas, vão continuar
lutando e, se preciso for, a população
estará conosco, nas ruas”, previu.

UGT-RJ certifica
turmas de informática
Em cerimônia realizada no auditório da União Geral dos Trabalhadores,
no Centro do Rio, o Centro de Inclusão Digital da UGT-RJ certificou os
alunos das últimas turmas dos cursos
de informática.
A certificação aconteceu no dia 21 de
janeiro num clima de grande descontração com sorteios de brindes como Sportphones com MP3, porta-retratos digitais, uma impressora e um notebook.
Representando o presidente Nilson
Duarte Costa, o secretário Geral Álvaro
Garcia Sanches Junior destacou que “os
cursos oferecidos pela UGT-RJ devem
ser encarados como um começo, deven-

do cada um
dos participantes se
aprimorar,
fazer outros
módulos”.
“Antes
eu
tinha
medo do
computador. Ainda
tenho um
pouco, porque é muita novidade”, declarou Selma Silva, 55 anos, contemplada com a impressora e o notebook
sorteados.

Diretores da UGT e
coordenador de Informática
prestigiam os formandos
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FIQUE POR DENTRO

Superintendente do Trabalho recebe sindicalistas
para discutir melhorias no MTE no Rio
A União Geral dos Trabalhadores do Rio de Janeiro (UGT-RJ)
aderiu, no dia 2 de março, à Jornada
Nacional de Luta, uma convocação
das centrais sindicais para a realização de manifestações em frente
às sedes das Superintendências Regionais do Ministério do Trabalho
nas principais capitais do país, repudiando as medidas provisórias
664 e 665 que flexibilizam direitos
trabalhistas e previdenciários.
No Rio de Janeiro, o superintendente regional do Trabalho e Emprego Antonio Albuquerque recebeu as
centrais sindicais que reivindicaram, ainda, melhorias no sistema de emissão de carteiras de trabalho e mais auditores fiscais para o estado, entre
outros benefícios.
O que mudou com as MPs
Ao contrário do que prometeu durante a campanha para a reeleição, a
presidente Dilma Rousseff anunciou, no final de 2014, mudanças que impõem, através das medidas provisórias 664 e 665, limites à concessão de
benefícios como seguro desemprego, auxílio doença e pensão por morte.
No dia 28 de fevereiro, as regras para o auxílio desemprego começaram
a valer para os trabalhadores que deram entrada no benefício a partir do dia
1ºde março. Saiba, a seguir, o que mudou com as MPs.
Seguro Desemprego – na primeira solicitação, o trabalhador precisa trabalhar 18 meses; na 2ª solicitação, 12 meses; e na 3ª, 6 meses de trabalho
ininterrupto.
Auxílio-Doença – a carência de seis meses de trabalho ininterruptos na
1ª solicitação passa a ser de 18 meses; na 2ª solicitação, de 12 meses; e na 3ª,
6 meses de trabalho ininterrupto.
Pensão por morte – antes não havia tempo mínimo de contribuição.
Com a nova regra, o tempo mínimo passa a ser de 2 anos. A pensão vitalícia
passa a ser para cônjuges a partir de 44 anos e proporcional à idade para os
mais jovens. Os dependentes que recebiam o mesmo valor do segurado, passam a receber entre 60% e 100%, de acordo com o número de dependentes.

PARABÉNS ARTESÃOS
PELO SEU DIA
A União Geral dos Trabalhadores do Rio de Janeiro (UGT-RJ) e
o Sindicato Intermunicipal dos Artesãos da Baixada Fluminense do

Estado do Rio de Janeiro (Siabaixada) parabenizam todos os artesãos
do estado pelo 19 de março – Dia
do Artesão. Homenagens especiais
para as profissionais Marina Santos
de Souza e Agtanusa Soares Porciúncula, eleitas Destaques do Ano
pelo sindicato da categoria.

O superintendente do Trabalho Antonio Albuquerque com
os sindicalistas na sede do TRT-RJ

Ugetista será
empossada
conselheira do Inspir
No dia 20 de março, a secretária da Diversidade Humana da União Geral dos Trabalhadores nacional e do Rio
de Janeiro, Ana Cristina do
Santos Duarte, tomará posse
no Conselho Deliberativo do
Instituto Sindical Interamericano Pela Igualdade Racial
(Inspir).
A cerimônia acontecerá na Câmara Municipal de
São Paulo (Auditório Prestes Maia). Além da Diretoria
Executiva e Conselhos, o Inspir irá empossar cinco jovens
integrantes do recém-criado
Departamento da Juventude
Sindicalista, o que, na opinião
da secretária ugetista “representa um grande avanço nas
políticas sindicais para a juventude trabalhadora”.
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SINDER empossa nova diretoria

Ugetistas prestigiam a posse da nova diretoria

O Sindicato dos Servidores do Departamento de Estradas e Rodagens (Sinder-RJ) deu posse à sua diretoria no dia 29 de janeiro. O processo eleitoral ocorrido
no dia 14 de janeiro, no qual a chapa eleita teve 80%
dos votos válidos, revelou, na opinião presidente eleito,
Renê Reis da Costa, um resultado bastante expressivo.
“Temos uma grande responsabilidade. O resultado
das eleições mostra que estamos no caminho certo”, salientou Renê, agradecendo o apoio da União Geral dos
Trabalhadores do Rio (UGT-RJ), no ato representada
pelo secretário-Geral Álvaro Garcia Sanches; pela vice-presidente Mônica Mata Roma; e por Nilton Rocha,
diretor do Sindicato dos Fisioterapeutas (Sinfito), entidade filiada à UGT.

COMERCIÁRIOS rejeitam proposta
de criação de novo sindicato
Sindicatos de comerciários de todo o estado do
Rio de Janeiro, liderados pela Federação dos Empregados no Comércio e Serviços dos Estados do Rio
de Janeiro e Espírito Santo (Fecerj), decidiram, em
assembleia realizada na primeira quinzena de fevereiro no bairro Salgueiro, em São Gonçalo, pela não
fundação ou ratificação de um novo sindicato da categoria no estado.

Cerca de 200 comerciários e trabalhadores de shoppings participaram da reunião. De acordo com o presidente da Fecerj, Cleber Paiva Guimarães, esta não é a
primeira vez que a entidade assume uma assembleia de
comerciários, já que os responsáveis pela convocação
da mesma não compareceram. “Por votação unânime,
foi decidida, então, a não criação de um novo sindicato
de representação da categoria”, declarou Paiva.

SECURITÁRIOS fecham Acordo de 2015
Após inúmeros encontros com dirigentes sindicais de todo o país, inclusive em reunião no Sindicato dos Securitários de São Paulo, Alagoas e Paraná, o acordo coletivo de trabalho das seguradoras,
cuja data-base é em janeiro, foi fechado garantindo
aumento salarial de 8% para os empregados que
atuam nas funções de call-center, tele-atendimento
e assemelhados. Além destes, para os que atuam em
portaria, limpeza, vigias, contínuos e assemelhados.
O acordo garantiu, para os demais salários, um
aumento de 7,4%. Os trabalhadores do setor obtiveram, ainda, benefícios como vale-refeição e 13ª
cesta alimentação no valor de R$ 24,30; vale-alimentação de R$ 415,80; auxílio creche/babá com
valores que variam de acordo com a idade da crian-

Mobilização da diretoria garante reajuste de 8% para categoria

ça; e Participação nos Lucros e Resultados (PLR).
Confira a tabela completa de reajustes no site do
Sindicato os Securitários do Rio ou direto na entidade sindical.
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UGT-RJ apoia METALÚRGICOS de Angra

Ugetistas apoiam a luta dos integrantes da Chapa do Peão pelo reconhecimento da legalidade do pleito de outubro.

Lider da Chapa do Peão, vitoriosa das eleições promovidas, em
outubro passado, pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda, Mário Braga afirma que a segunda eleição realizada nos dias 29
e 30 de dezembro, teve irregularidades. Dentre elas, a falta de urnas
dentro do estaleiro; número reduzido de integrantes da Comissão
eleitoral; e a participação de eleitores sem tempo de sindicalizados,
entre outras.

Com 58% dos votos válidos em favor da Chapa do Peão, a
eleição de outubro transcorreu dentro da legalidade com o apoio
jurídico da União Geral dos Trabalhadores do Rio (UGT-RJ) que,
através do diretor da Operativa, Josimar Campos de Souza, deu
posse aos eleitos.
Ocorreu que, insatisfeitos com o resultado das eleições de
outubro, as duas chapas perdedoras se uniram para apoiar um
único candidato, promovendo a anulação do pleito anterior
e nova eleição em dezembro, antecedendo, pois, a posse da
diretoria vitoriosa.
No entanto, decisão da Justiça julgou improcedente a anulação da primeira eleição por não reconhecer a competência da comissão eleitoral para proceder a suspensão do pleito. Diante disso,
a Justiça Trabalhista da região determinou novas eleições, dando
posse, no dia 12 de fevereiro, a uma Comissão de Gestão Sindical
Integrada que, formada por dirigentes das cinco centrais sindicais,
dentre elas a UGT-RJ, representada pelo secretário da Região Sul
Fluminense, Wilton Mello Peixoto, tem hoje a responsabilidade
de administrar a entidade e promover novo processo eleitoral.

Justiça suspende eleições no Sindicato dos
AGENTES PENITENCIÁRIOS
Liminar concedida pelo
juiz da 20ª Vara Cível, suspendeu as eleições no Sindicato
dos Agentes Penitenciários do
Estado do Rio de Janeiro.
De acordo com o advogado ugetista, Dr. Júlio Meireles,
uma vez concedida a liminar,
foi ajuizada a Ação Principal

nº 0477340-59.2014.8.19.0001,
que também tramita perante a 20ª Vara Cível. “Nela, requeremos liminarmente o
afastamento da Diretoria que
vinha conduzindo o Sindicato
irregularmente e que fosse nomeada uma Junta Provisória”,
esclarece o advogado, acres-

SISGUARIO encaminha reivindicações
para a Guarda Municipal
Assembleia realizada em fevereiro
pelo Sindicato dos
Servidores da Guarda Municipal do Rio
de Janeiro (Sisguario), em conjunto
com a Associação
dos Subinspetores
das Guardas Municipais/RJ (ASSUGMERJ), o Conselho
de Guardas Municipais do Rio de Janeiro (CGM-RJ) e o Movimento Tropa Unida
(MTU), deliberou sobre as reivindicações da categoria para 2015.
Entre as cláusulas propostas, estão a extinção do processo administrativo, referente à greve de 2014; o ajuste salarial de 35%; o
ajuste do Adicional de Risco para 100%; encargo de atividade de
30% (trinta por cento); e ajuste do ticket alimentação/refeição
para R$750,00, entre outros.

centando que, no momento,
o sindicato espera que a Junta
assuma o encargo determinado pelo Juízo da 20ª Vara Cível
e assuma o sindicato.
A Ação Cautelar Inundada foi ajuizada pelo jurídico da
UGT-RJ. De acordo, ainda, com
o advogado, o sindicato, cujo

processo eleitoral inicial estava
previsto para novembro de 2014,
permanece sob intervenção até
que nova diretoria seja eleita.
Dr. Júlio destaca, ainda, que,
já foi requerido e determinado
o bloqueio das contas do sindicato, bem como a expedição
de ofício à Secretaria de Administração Penitenciaria (SEAP),
informando o afastamento da
antiga diretoria e a nomeação
da Junta Provisória.

A pauta foi encaminhada ao inspetor geral da Guarda Municipal, Rodrigo Fernandes, que deverá se pronunciar.
No dia 24 de fevereiro, o presidente do Sisguario, Rogério Chagas, e a advogada do sindicato, Drª Caversane, se reuniram com o
ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, em Brasília
(foto). O objetivo, segundo Chagas, foi “referendar a Pauta de Reivindicação de 2014, garantindo, assim, o cumprimento da Justiça
do Trabalho”.

VIGILANTES conquistam 9% de
reajuste salarial
A direção do Sindicato dos Vigilantes de Petrópolis conquistou um reajuste salarial para os vigilantes de 9% no piso e 27%
no tíquete refeição que passou dos atuais R$ 13 para R$ 16,50.
Com o reajuste, o salário dos vigilantes, que começou a vigorar no dia 1° de março, passa dos atuais R$1.066,04 para R$
1.161,98. Os 30% de periculosidade passam a valer R$ 348,59.
Segundo a direção, o salário somado ao piso e a periculosidade
passa a ser de R$ 1.510,57. Os cálculos de hora noturna, hora
extra e férias serão feitos sobre esse valor.
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POR QUE
Ações UGT-RJ 2015

3º Congresso reúne ugetistas de diversos
estados

UGT com membros do Comitê Olímpico
Brasileiro (COB)

UGT em ato de repúdio às MPs 664 e 665
na Central do Brasil

Reunião plenária aprova as contas de 2014
da UGT-RJ

UGT?
Há três anos nos filiamos à UGT-RJ porque
é uma central que apoia todos os seus filiados, por sua luta constante pela defesa dos
trabalhadores no seu dia a dia e pela acolhida do presidente Nilson Duarte Costa. A UGT
é uma central que está crescendo, sendo
hoje a segunda maior no estado. Nossa federação também é filiada à UGT, mantendo um
bom relacionamento com o presidente Isaú
Joaquim Chacon.
Adolfo Lima – Presidente do Sindicato dos
Securitários, diretor da Federação e da Confederação Nacional dos Securitários e recentemente eleito membro da Diretoria Operativa da UGT-RJ.

A UGT, desde a sua criação, vem conseguindo unir sindicatos de trabalhadores,
aumentando cada vez mais sua representatividade em âmbito nacional. A central tem
conseguindo, com isto, firmes atuações, reivindicando os direitos do trabalhador, preenchendo as lacunas deixadas pelo defeituoso
sistema de gestão do nosso país.
Com a força e o apoio da UGT, nós, sindicatos, temos tido respostas aos nossos incansáveis gritos soluçantes em prol da justiça
conferida a todos os trabalhadores brasileiros, que sonham ter seus direitos respeitados. Direitos estes que o atual governo tenta
nos saquear, retirando as conquistas de décadas adquiridas pelos trabalhadores de maneira desumana e desleal.
A UGT faz ecoar o grito de sindicatos de
todos os cantos do Brasil. Dentre eles, os
companheiros trabalhadores Bombeiros Civis
do Estado do Rio de Janeiro.
Julio César – Presidente do Sindicato dos
Bombeiros Civis do Rio de Janeiro (Sindbombeirocivil-RJ).

