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UGT-RJ NA POSSE DO SUPERINTENDENTE DO TRABALHO
Ugetistas do Rio
de Janeiro, entre
eles o presidente
Nilson Duarte Costa,
prestigiam a posse do
novo superintendente
do Trabalho, Robson
Campos Leite.
Página 3

Presidente da UGT-RJ é reeleito
para a direção do Sindicato da
Construção Pesada
Presidente da União Geral dos Trabalhadores do
Rio de Janeiro (UGT-RJ), Nilson Duarte Costa foi
reeleito presidente do Sindicato dos Trabalhadores
da Indústria da Construção Pesada (Sitraicp) para
mais um mandato à frente da entidade.
As eleições ocorreram nos dias 1º e 2 de fevereiro.
A apuração, no dia 3, teve o seguinte resultado:
com 16.332 votos válidos dos 16.562 trabalhadores
votantes, a chapa 1, liderada por Nilson Duarte, foi
reeleita.
Continua na página 4

Rio sediará próxima reunião da
direção nacional da UGT

Conforme deliberação da última plenária nacional de 2015 da União Geral dos Trabalhadores,
as reuniões da direção executiva da UGT nacional passaram a ser realizadas nos estados, em
vez de apenas em São Paulo.
Assim, no dia 18 de fevereiro, a partir das 8h,
o presidente da UGT-RJ, Nilson Duarte Costa,
será o anfitrião dos ugetistas que participarão da
3ª Reunião da Direção Executiva da central sindical, no Windsor Guanabara Palace Hotel.
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Que venha 2016

A

virada do ano sempre vem carregada de
perspectivas de mudanças, promessas
e crenças de renovação. Este 2016, no entanto,
para nós trabalhadores, será um ano de muita
apreensão.
Em 2015, setores como as indústrias da construção pesada, civil, naval e metalurgia, por exemplo, demitiram milhares de trabalhadores. Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), divulgada no dia 5 de janeiro deste
ano, revela que o Índice de Medo do Desemprego aumentou 36,8%
em dezembro em comparação com o mesmo mês de 2014.
A União Geral dos Trabalhadores (UGT) tem entre suas bandeiras a luta pelo emprego, pelo reemprego e a retomada da economia. Por isso, participou, ao longo de 2015, de atos de protestos
contra a política de juros estabelecida pelo Banco Central que, além

de inviabilizar a criação de postos de trabalho, tem sido responsável pela elevação dos índices de desemprego.
Como legítimos representantes da classe trabalhadora, os sindicatos e as centrais sindicais têm o compromisso de lutar por melhores condições de vida para o cidadão. E isso diz respeito não apenas
ao trabalho, mas à saúde, moradia, educação, transporte e tantos
outros direitos que nos são facultados pela Constituição Federal.
Que venha, então, 2016, pois estamos prontos para continuar no
cumprimento de nossa missão: lutar, lutar e lutar por uma vida digna, com respeito e direitos, sem esquecer, jamais, de nossos deveres.
Feliz 2016!
Nilson Duarte Costa
Presidente

As boas 20
novas de15
Eduardo Barboza (campeão de Jiu Jitsu) e
Gabriel Lopes de Paula (campeão de KickBox),
atletas apoiados pela UGT-RJ, acumulam
medalhas. Presentes nas últimas plenárias
estaduais de 2015, eles exibiram seus títulos e
falaram das competições futuras. Parabéns aos
jovens atletas!

15ª Conferência Nacional de Saúde
Secretário de Saúde e Segurança do Trabalho da União Geral dos Trabalhadores do Rio (UGT-RJ) e Conselheiro Municipal de Saúde, Olimpio Barroso de Sá
participou, como delegado, da 15ª Conferência Nacional de Saúde realizada no
período de 1º a 4 de dezembro em Brasília. Paralelo ao evento, Brasília sediou
a Marcha em Defesa do SUS, onde centenas de lideranças reivindicaram uma
saúde pública de qualidade e respeitosa.

112 anos de fundação do SindFogo
Missa em Ação de Graças, atividades esportivas, almoço de confraternização, música e recreação infantil. Assim foi a celebração dos 112 anos de fundação do Sindicato Nacional dos Marinheiros e Moços de Máquinas em Transportes Marítimos e
Fluviais (SindFogo). A UGT-RJ participou das comemorações em setembro de 2015.

Sancionada Lei do Artesão
A Lei n.º 13.180/2015, sancionada sem vetos pela presidente Dilma Rousseff
em outubro de 2015, foi publicada no Diário Oﬁcial da União (DOU) logo no
dia seguinte. Resultado de muitos anos de luta, a sanção ocorreu logo após
a realização do VII Congresso Nacional dos Trabalhadores Artesãos do Brasil
(Contrarte), em Natal (RN).

Aprovada regulamentação
do bombeiro
A Lei n.º 956/2014 que trata da regulamentação da proﬁssão de bombeiro
civil no município do Rio de Janeiro
teve sua primeira votação favorável
na Câmara Municipal, em outubro.
De autoria do vereador Marcio Garcia, o PL foi uma iniciativa dos próprios bombeiros e aguarda uma segunda votação.
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Presidente da UGT-RJ participa da posse
do superintendente do Trabalho

O

s ugetistas Nilson Duarte Costa (presidente), Josimar Campos de Souza
io Jurídico)
(secretário Social); Cláudio Fernandes Rocha (secretário
e Álvaro Garcia Sanches (secretrário Geral) participaram da posse do
o, o exnovo superintendente Regional do Trabalho e Emprego do Rio,
ditório
-deputado estadual Robson Campos Leite, realizada no Auditório
do Tribunal Regional do Trabalho - TRT 1ª Região.
Após a cerimônia de posse, realizada no dia 19 de janeiro,, o
presidente ugetista, representantes de outras centrais sindi-cais e demais autoridades acompanharam a assinatura do
Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de
Trabalho no Setor de Turismo e Hospitalidade nos Jogos
Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.
O documento tem como objetivo nortear as relações
trabalhistas durante os eventos olímpicos, bem como proPresidente Nilson cumprimenta o novo superintendente
mover uma campanha em prol do trabalho decente.

Ugetistas recebem sindicalistas
chineses no Rio
A estrutura sindical da China foi uma das principais abordagens da delegação chinesa recebida por ugetistas no Rio de
Janeiro no dia 21 de dezembro. Lideranças da Hunan Provincial
Federation of Trade Unions relataram suas experiências com a representação de 14 milhões de trabalhadores.
Em visita ao Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de
Prestação de Serviços de Asseio e Conservação e Limpeza do Rio
(Siemaco Rio), a Comitiva, integrada em sua maioria por funcionários do governo chinês, revelou enfrentar os mesmos problemas brasileiros: atraso de salários, doenças ocupacionais e assédio
moral, por exemplo.
Segundo os sindicalistas chineses, no entanto, os trabalhadores têm o amparo do governo no tocante às questões previdenciárias, como aposentadoria, acidente de trabalho, auxílio natalidade, desemprego e saúde.
Participaram do encontro os ugetistas Antônio Carlos da
Silva, presidente do Siemaco; Olímpio Barroso Sá, secretário Adjunto de Saúde e Segurança do Trabalho; e Fátima Maria Santos,
secretária da Mulher.

Sindicalistas trocam experiências sobre o sindicalismo no Brasil e na China

UGT firma parceria
com escola técnica

P

ela primeira vez em sua trajetória de lutas e
conquistas em benefício da classe trabalhadora, a União Geral dos Trabalhadores do Rio de Janeiro
(UGT-RJ) firmou parceria com a escola técnica Jomasa
Brasil que oferece cursos de formação e qualificação
profissional.
Sediada em Campos dos Goytacazes, Região Norte
Fluminense, a instituição de ensino oferece cursos de
Cuidador, Técnico de Enfermagem do Trabalho, Instrumentação Cirúrgica, Primeiros Socorros, Atendimento
ao Público, Informática e Inglês Básico, entre outros.
O convênio envolve a Jomasa e o Sindicato dos
Técnicos de Enfermagem de Campos dos Goytacazes
(Sintec), entidade filiada à UGT-RJ, e beneficiará não
apenas trabalhadores sindicalizados e com vínculo com
a central sindical, mas toda a população das regiões
Norte e Noroeste Fluminense.
Ao comentar a parceria firmada, o presidente da
UGT-RJ, Nilson Duarte Costa, declarou que “a educação, a qualificação e requalificação profissional são
fundamentais para a garantia da plena inserção de trabalhadores no mercado de trabalho”.
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Presidente da UGT-RJ é reeleito para a direção do
Sindicato da Construção Pesada
“Foram 50 urnas espalhadas por 32 municípios onde
estão sendo realizadas obras das Olimpíadas, de duplicação da BR 101, entre outras. O grande número de trabalhadores que compareceu revela que o sindicato tem
credibilidade. Os trabalhadores votaram na continuidade,
pois temos atendido seus anseios não só por melhores trabalhos, mas também porque o sindicato tem sido presente.
Por isso, nos sentimos lisonjeados por essa vitória expressiva. Vamos continuar lutando por essa categoria tão sofrida”, declarou o presidente reeleito.
No Rio de Janeiro participando da reunião de planejamento de metas da Federação dos Comerciários do Rio de
Janeiro e Espírito Santo para 2016, o presidente da UGT
nacional, Ricardo Patah acompanhou a apuração dos votos.
“Gostaria de parabenizar o companheiro Nilson por ser
reconduzido à presidência do Sindicato. Essa é a confirmação de que o trabalho que ele e sua equipe desenvolvem a frente dessa importante instituição
recebe o apoio incondicional da categoria”, declarou Patah.

Resultado das eleições revela a aprovação
da gestão Nilson Duarte Costa

UGT-RJ sedia encontro de propagandistas

C

Propagandistas discutem avanços para o setor

om a presença de representantes de sete sindicatos de
trabalhadores propagandistas do estado, a União Geral dos Trabalhadores
do Rio de Janeiro (UGT-RJ), representada pelo secretário geral Álvaro
Garcia Sanches, sediou encontro da
categoria no dia 3 de fevereiro.

A reunião foi presidida pelo presidente do Sindicato dos Propagandistas da Baixada Fluminense, Heitor Oliveira. Em pauta, a Convenção
Coletiva de Trabalho 2015/2016,
cuja data-base é março, e o não cumprimento da Lei nº 6244/1975 que
regulamenta a profissão.

Ugetistas na Marcha das Mulheres Negras
A participação da diretora executiva da
ONU Mulheres, Phumzile Mlambo-Ngcuka; a
conquista de agendas com a senadora piauiense
Regina Souza e com a presidente Dilma Rousseff, que solicitou uma plataforma em relação
às mulheres negras no campo do trabalho.
Estas foram das algumas conquistas da Marcha das Mulheres Negras 2015, em novembro,
em Brasília, relacionadas pela secretária de Organização e Políticas Sindicais da União Geral
dos Trabalhadores do Rio de Janeiro (UGT-RJ),
Clátia Regina Vieira.
“Houve uma grande mobilização nacional
e, através do fórum das centrais sindicais, conquistamos uma unidade de ações que fortaleceu a luta”, completou a secretária da Diversidade Humana da UGT, Ana Cristina dos Santos
Duarte.

UGT-RJ marca presença com bandeiras de lutas das mulheres, da diversidade e
da juventude entre outras
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UGT-RJ certifica alunos dos
cursos de inclusão digital
A União Geral dos Trabalhadores do Rio de Janeiro
(UGT-RJ) iniciou 2016 com a certificação dos alunos dos
cursos de informática promovidos pelo Centro de Inclusão
Digital ao longo do ano passado.
O evento foi aberto pelo presidente da UGT-RJ, Nilson
Duarte Costa, que falou sobre a preocupação da central com
a formação e qualificação profissional e sobre a importância da internet para o ingresso no mercado de trabalho, bem
como no dia a dia das pessoas.
“Tinha pânico de computador. Pra quem não sabia nada,
vocês me ajudaram muito”, disse a aluna Núbia Emília de
Oliveira Rodrigues, agradecendo a UGT pelo projeto, à dedicação e carinho do professor Marcelo Cavalcante, ao coordenador Richard Coimbra e a turma pelo alto astral onde,
segundo ela, todos se ajudaram mutuamente, reduzindo as
dificuldades de alguns colegas.
A troca de experiências, a necessidade de melhorar, de
aprender, foi destacada pela aluna Isabel Cristina. “É importante que tenhamos sempre essa fome de saber. O saber não
tem limites, idade, nem cor”, afirmou ela sob aplausos.
Em 2015, passaram pelo Centro de Inclusão Digital cerca de 130 alunos, trabalhadores e seus dependentes, que, na
ocasião, foram
prestigiados com
a presença de
presidentes e diretores dos sindicatos filiados.
Leia mais no link
http://www.ugtrj.com.br/notiRealizada na sede da estadual
cia-950.php

Rio conquista vaga
no novo Conselho
Fiscal da UGT

Ugetistas do Rio participam de ato
nacional pela redução de juros
A redução da taxa de juros oficial (Selic) de 14,25% ao ano, o reemprego e a retomada
da economia foram os principais objetivos que levaram as centrais sindicais, entre elas a
União Geral dos Trabalhadores do Rio de Janeiro (UGT-RJ), e entidades dos movimentos
sociais às ruas do Rio para promover o Ato Nacional Unificado pelo
Emprego e Redução de Juros.
A manifestação aconteceu no
dia 8 de dezembro, reunindo cerca
de 15 mil pessoas que marcharam
da Candelária à Cinelândia, no Centro do Rio, chamando a atenção da
população e imprensa para o atual
momento político e econômico.

paulista da UGT, em novembro, a
primeira reunião do colegiado do
Conselho Fiscal da central sindical elegeu o presidente e secretariado do órgão. Do Rio de Janeiro, tomou assento na entidade o
diretor do Sindicato da Construção Pesada do Rio de Janeiro (Sitraicp), Paulo Cesar Mônico.
Indicado pelo presidente da
UGT-RJ, Nilson Duarte Costa,
ele atua na Secretaria Geral do
Sitraicp e afirma ser este um
novo desafio. “A expectativa é a
melhor possível, para que tudo
corra na normalidade e seja
tudo de acordo com o que manda a lei”, declarou Paulo Cesar
Mônico.
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SINSPMAR define como meta cuidar do servidor público

R

ealizar uma auditoria contábil e financeira, adquirir
uma sede própria, discutir uma política salarial que
propicie a reposição das perdas salariais, assim como a recuperação do pagamento das Horas Extras, do 13º Salário
e das férias. Estes são alguns dos compromissos assumidos pela atual diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Angra dos Reis (Sinspmar).
Eleita para o triênio 2015/2018, a nova diretoria tomou
posse em novembro, tendo à frente o auxiliar de enfermagem Siderley Marques dos Santos, segundo o qual a política da entidade sindical será a de cuidar dos interesses
dos servidores públicos ativos e aposentados.
Diretoria eleita na cerimônia de posse em novembro passado

METALÚRGICOS DE ANGRA
fazem ato contra demissões
Com o apoio da União Geral dos Trabalhadores do Rio
(UGT-RJ), o Sindicato dos Metalúrgicos de Angra dos Reis
reuniu cerca de 1.500 pessoas, entre metalúrgicos, lideranças sindicais e população local, no ato público contra a demissão de 500 metalúrgicos do Estaleiro Brasfels.
A manifestação aconteceu no dia 3 de dezembro. Os trabalhadores buscavam chamar a atenção do governo para a situação que, segundo o presidente do sindicato, Manuel Vieira
Sales, deveria se agravar com a previsão de novas demissões.

AGENTES PENITENCIÁRIOS
contabilizam conquistas
O Sindicato dos Agentes Penitenciários do Rio de
Janeiro (Sindaperj) fechou parceria com o Instituto
Brasileiro de Criminalística através do qual serão oferecidas 20 vagas do curso de prevenção ao terrorismo.
A formação é feita pela Polícia Federal e pela Alfândega e beneficiará, inicialmente, 20 inspetores penitenciários.
Recentemente filiado à UG-RJ, o Sindaperj aguarda a aprovação de um novo benefício: a aprovação do
Projeto de Lei n.º 831/15, que autoriza o governo a
instituir o auxílio-saúde aos servidores ativos de segurança e vigilância dos presos no interior das unidades prisionais.

Responsáveis pelas obras do Maracanã trabalhadores celebram o seu dia
no estádio

SITRAICP festeja o Dia
da Construção Pesada
Cerca de 12 mil trabalhadores participaram da 9ª
Confraternização da Pesada, festa promovida pelo
Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Pesada (Sitraicp) em comemoração pelo Dia
da Construção Pesada, celebrado no dia 19 de outubro.
A festa foi realizada pela primeira vez no Maracanã, estádio reconstruído com o suor de muitos dos
operários ali presentes.
De acordo com o presidente do Sitraicp e da
UGT-RJ, Nilson Duarte Costa, o Dia da Construção
Pesada foi uma conquista da categoria incluída na
Convenção Coletiva. “A data é comemorada toda a
terceira segunda-feira do mês de outubro, garantindo 100% de acréscimo para quem trabalhar nesse dia
de feriado para a categoria”, esclarece o presidente.
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SINDFILANTROPICAS apoia ato de funcionários
de hospital com salários atrasados

S

em os salários de novembro e o 13º, cerca de 680
funcionários da organização social São Francisco
de Assis que trabalham no hospital de mesmo nome, na
Tijuca, Zona Norte do Rio, convocaram o Sindicato dos
Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas,
Filantrópicas e Organizações não Governamentais do
Rio (SindFilantrópicas) para um ato de protesto contra
os atrasos nos pagamentos.
A manifestação aconteceu no dia 30 de dezembro.
De acordo o diretor do SindFilantrópicas Marcos Flávio de Mendonça, imediatamente após a interferência
do Sindicato, os trabalhadores receberam a 2ª parcela
do 13º salário.

Trabalhadores na luta por seus direitos

Fetherj empossa diretoria reeleita

Diretores e amigos prestigiam a posse da diretoria

Em cerimônia realizada no Centro
do Rio, o presidente da União Geral dos
Trabalhadores do Rio (UGT-RJ), Nilson

Duarte Costa, empossou a diretoria da
Federação dos Trabalhadores em Turismo
e Hospitalidade do Estado do Rio de Janeiro (Fetherj), reeleita para o qüinqüênio
2015/2020.
A posse aconteceu no dia 21 de dezembro e foi prestigiada por integrantes da
Diretoria Executiva da estadual ugetista.
Entre eles, o vice-presidente José Baiano; pelo secretário de Finanças, Luciano
David de Araújo; pelo secretário Jurídico
Cláudio Rocha; e pelo secretário geral Álvaro Sanches.
Leia mais no link http://www.ugtrj.
com.br/noticia-911.php

FISIOTERAPEUTAS discutem melhorias
salariais para a categoria
Um grupo de fisioterapeutas, trabalhadores dos hospitais federais do RJ, contratados pelo NERJ/MS, esteve reunido na manhã do dia 2 de fevereiro, na sede da UGT-RJ, para discutir a forma de contratação e a defasagem salarial a que são submetidos.
O encontro foi promovido pelo Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas
Ocupacionais do Estado do Rio (Sinfito-RJ), entidade filiada à UGT, no ato representado pelos diretores Leonardo Fonseca e Nilton Rocha,.
Segundo Rocha, o sindicato, juntamente com a classe trabalhadora, decidiu
pela solicitação de uma mesa de negociação com o NERJ para a busca de melhorias salariais, além de instituir em cada uma das unidades federais um trabalhador
com Delegado Sindical do Sinfito-RJ.
“Ficamos satisfeitos com a participação da classe nas definições das ações e
almejamos que essa participação sirva de exemplo para grupos de fisioterapeutas
e terapeutas ocupacionais de outras esferas de poder”, declarou Rocha.

VIGILANTES rejeitam reajuste
proposto pelos patrões
Em campanha salarial, os
sindicatos de vigilantes de Petrópolis e região, Niterói e região, Duque de Caxias, Mesquita/Nilópolis e São João de
Meriti apresentaram uma pauta
de reivindicações unificada aos
patrões.
Os trabalhadores pedem aumento salarial de 20%. No dia
25 de janeiro último, na primeira rodada de negociações,
os empresários ofereceram um
reajuste de apenas 5,6%. Já na
segunda rodada, no início de
fevereiro, os empresários apresentaram nova proposta repondo apenas cobrir a inflação sem
ganho real, o que foi novamente
recusado pelos representantes
dos trabalhadores. De acordo
com o presidente do Sindicato dos Vigilantes de Petrópolis,
Adriano Linhares, os empresários querem culpar a crise econômica para justificar o baixo
índice oferecido.
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Rio amplia liderança e
ganha destaque
voz e vez nas
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No estado, lideranças comentam a opção pela
central que se tornou a maior em número
de entidades filiadas e de trabalhadores
representados

A União Geral dos Trabalhadores do Rio de Janeiro (UGT-RJ) está
entre as cinco estaduais ugetistas que apresentaram crescimento acima de 30% no número de entidades filiadas em 2015.
Este foi um dos resultados da avaliação apresentada durante a
primeira reunião do órgão colegiado da estrutura organizacional e
administrativa da União Geral dos Trabalhadores, em novembro, em
Brasília.
No estado, a central encerrou o ano de 2015 consolidando-se,
entre as demais, como a maior em número de entidades filiadas e
em número de trabalhadores representados.
A seguir, lideranças comentam o crescimento e a opção pela
estadual fluminense.
“A UGT é uma entidade que não está atrelada a nenhum partido político. Por isso tem moral, além de competência. Queremos
tornar a UGT cada vez mais forte, tornando-a a verdadeira rerepresentante dos servidores públicos.” - Rejane Couto, presidente
do Sindicato dos Servidores de Piraí.
“Uma das fragilidades dos servidores públicos de Angra era a
questão jurídica. Muitos acordos foram realizados na gestão anterior e não foram cobrados, prejudicando o servidor. A assessoria jurídica da UGT no último processo eleitoral, do qual saímos
vencedores, nos fortaleceu. Este foi um dos motivos pelo qual
elegemos esta central sindical para nos representar”. – Siderley
Marques dos Santos, presidente do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Angra dos Reis (SINSPMAR)
“O Rio de Janeiro é um dos estados que mais cresce, em
termos de filiações. Por isso foi escolhido para iniciar o Ciclo
de Debates Político-Sindical e Social da UGT. Nilson tem um
perfil aglutinador e a capacidade de tocar projetos” – secretário de Organização e Políticas Sindicais da UGT nacional,
Chiquinho Pereira

