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Um brinde à nação ugetista!
Este primeiro semestre de 2015 foi
de extrema relevância para a UGT do
Rio de Janeiro. Em janeiro, com a presença de ugetistas de 8 estados brasileiros, o congresso estadual reelegeu a
diretoria e marcou alguns gols com a
filiação de novas entidades.
Agora, no final deste semestre, participamos do 3º congresso nacional
da nossa central com uma comitiva
de peso, onde apresentamos proposições para a melhoria
da qualidade de vida dos trabalhadores e ampliamos nossa
representação nacional com a conquista de novos cargos.
Isso nos garantirá mais força e fôlego para nos mantermos
firmes na luta por nossos representados no estado.
Como acontece a cada mês, o que reforça o perfil democrático da UGT-RJ, a plenária estadual de 1º de julho contou
com participação de lideranças que acabaram de se filiar e
de servidores públicos que iniciam agora um “namoro” com
a nossa central. Parceiros certos que chegam somando, fortalecendo nossa posição no ranking como segunda maior
central sindical de trabalhadores no estado em número de
entidades filiadas.
Esta é a nossa UGT! Estabelecendo um novo marco no
movimento sindical ao impor o exercício de um sindicalismo inovador, pautado nos valores da ética e da cidadania.
Um brinde à nação ugetista!
Nilson Duarte Costa
Presidente

Rio se destaca no
3º Congresso
nacional da UGT
Segunda maior comitiva das 27 estaduais da
União Geral dos Trabalhadores (UGT), com 230
delegados, o Rio de Janeiro marcou presença no 3º
Congresso Nacional da central sindical realizado
entre os dias 16 e 18 de junho, em São Paulo.
Páginas 4 e 5

UGT-RJ na Pré-Marcha das
Mulheres Negras 2015

A União Geral dos Trabalhadores do Rio de Janeiro
(UGT-RJ), através das secretarias da Mulher e da Diversidade Humana, participará, no dia 26 de julho, às
9h, na Orla de Copacabana, da marcha de mobilização
para a grande Marcha das Mulheres Negras 2015, em
novembro, em Brasília (DF).
Sob o lema “Vem marchar com a gente!”, a pré-marcha celebrará ainda, o 25 de julho – Dia da Mulher Negra, instituído no calendário oficial do Estado do Rio
de Janeiro através da Lei Estadual 5071/2007.

Centro de Inclusão Digital promove
novos sorteios
Página 2

UGT conquista filiados e amplia
sua representação
Página 3

GIRO: UGT-RJ destaca as ações das
entidades filiadas
Páginas 6 e 7

2

| UGT-RJ NOTÍCIAS | ANO 5 | NÚMERO 19 | JULHO 2015 |

Centro de Inclusão Digital promove novos sorteios
Projeto de qualificação profissional da UGT-RJ conta com a participação de trabalhadores de
entidades filiadas como o Sinder, Sindetran, SindFogo, SindFilantropicas e Sindimoveis

Presidente Nilson (2º da esq. para dir.) prestigia um dos sorteios

Realizados sempre que concluído um módulo dos cursos de informática, os sorteios de brindes são promovidos
pela coordenação do Centro de Inclusão Digital da União

Geral dos Trabalhadores do Rio de Janeiro (UGT-RJ) e funcionam como forma de estimular os alunos com 100% de
assiduidade.
Principal incentivador da implantação do programa de
qualificação profissional, o presidente da central, Nilson Duarte Costa, falou do pioneirismo da estadual na iniciativa.
“A UGT está em 27 estados e o Rio de Janeiro foi o primeiro
a implantar esta proposta”, afirmou ele, acrescentando que
outras estaduais da UGT já estudam a possibilidade de adotar semelhante projeto.
Sob coordenação de Richard Coimbra, o Centro de
Inclusão tem como professor Marcelo Cavalcante e assistente Viviane Amâncio. As turmas atuais são formadas por
trabalhadores de entidades filiadas como o Sindicato dos
Servidores do Detran (Sindetran), dos Empregados em Instituições Filantrópicas (SindFilantrópicas), dos Servidores do
DER (Sinder), dos Corretores de Imóveis (Sindimóveis), dos
Marinheiros e Moços de Máquinas (Sindfogo).

UGT-RJ realiza novo curso de formação política sindical

Contribuir com o processo de
formação e capacitação dos diri-

gentes sindicais com vistas
à construção de uma visão
sistêmica da sociedade, incorporando os conceitos de
luta de classe, solidariedade e humanismo. Com este
objetivo, a União Geral dos
Trabalhadores do Rio (UGT-RJ) realizou, entre os dias
20 e 23 de maio, mais uma
edição do curso de Formação Política Sindical.

UgeƟsta é homenageada no FesƟval
de Cultura e Arte Negra
Em solenidade realizada no
Centro de Ciências Humanas da
Universidade Estadual de Montes
Claros (MG), a secretária da Diversidade Humana da UGT, Ana
Cristina dos Santos Duarte, recebeu o troféu Rainha Nzinga.
Concedida a personalidades
que se destacam no trabalho com
a diversidade cultural na perspec-

tiva de gênero e raça, a premiação
aconteceu no dia 25 de maio na
9ª edição do Festival de Cultura
e Arte Negra (Fecan), promovido pela Unegro (União de Negros
pela Igualdade) e pelo Neafro (Núcleo de Estudos e Pesquisas das
Relações Étnicas Raciais).

O programa, ministrado pelo
professor Erledes da Silveira, aconteceu em Teresópolis, no clube
campestre do Sindicato dos Securitários. Secretário Geral da UGT-RJ,
Álvaro Garcia Sanches, na ocasião
representando o presidente Nilson
Duarte Costa, falou sobre a importância da formação para o fortalecimento da representação sindical
e das lutas em prol da melhoria da
qualidade de vida do trabalhador.
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UGT-RJ amplia filiações e sua
representação no Estado
Hoje com 1,3 milhão de trabalhadores, a central sindical tem atingido as metas de
crescimento estabelecidas
Sindicatos dos Trabalhadores da
Construção Civil de Nova Iguaçu,
dos Trabalhadores em Montagem
Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Sindmontagem), dos Servidores
Públicos de Barra Mansa, dos Artesãos do Rio de Janeiro, dos Policiais
Rodoviários Federais, dos Trabalhadores em Enfermagem de Campos
dos Goytacazes, dos Servidores da
Saúde de Petrópolis e dos Metalúrgicos da Baixada Fluminense. Estes
são os mais novos filiados da União
Geral dos Trabalhadores do Rio de
Janeiro (UGT-RJ).
A formalização das filiações foi
anunciada durante a plenária estadual mensal realizada na sede da central, no Centro do Rio, no dia 1º de
julho. “Com estas adesões, mantemos nossa posição de segunda maior
central sindical de trabalhadores no
Estado. A UGT é diferente, é democrática. Prova disso, são as plenárias
mensais onde as decisões são dis-

cutidas em conjunto. Este é o nosso
diferencial”, afirma o presidente da
UGT-RJ, Nilson Duarte Costa.
Na plenária, o presidente anunciou, ainda, que estão em processo de formalização as filiações dos
sindicatos de servidores públicos de
Campos, Nova Iguaçu, Bom Jesus
de Itabapoana e Trajano de Morais.
Os sindicatos dos metalúrgicos de
Angra dos Reis e dos rodoviários de
Nova Iguaçu, que no momento estão
envolvidos em processos eleitorais
conturbados e contam com o apoio
da UGT, já se consideram parte do
quadro de entidades filiadas.
Apoio tem garantido eleições
vitoriosas
A UGT-RJ tem apoiado e saído
vitoriosa nas eleições das entidades filiadas. Tal iniciativa tem contribuído para o fortalecimento das
lutas dos trabalhadores e, da mes-

ma forma, para o crescimento da
central sindical.
Com expressivos percentuais de
votos válidos, as chapas eleitas e
reeleitas garantiram, somente neste
primeiro semestre de 2015, a permanência da central nos sindicatos dos Servidores do DER (80%),
Propagandistas e Vendedores – SindProvenfar (58%) e Asseio e Conservação (83%).
Em Angra dos Reis, depois de
três eleições vitoriosas a Chapa do
Peão, do Sindicato dos Metalúrgicos, enfrentará a quarta eleição
nos dias 28 e 29 de julho. “Além
da resistência da atual administração, temos esbarrado com questões
jurídicas que, certamente, serão solucionadas, garantindo que a chapa
apoiada pela nossa UGT assuma de
vez o lugar para o qual os trabalhadores a elegeram”, vislumbra o presidente Nilson Duarte Costa.

Metas de crescimento
Hoje, representando 1,3 milhão de
trabalhadores e com 113 entidades
filiadas, a UGT-RJ tem atingido as metas
de crescimento estipuladas desde o início
da Gestão Nilson Duarte Costa, em 2008.
Acompanhe os números.
1º congresso – 2009
– 28 filiados
2º congresso – 2012
– 59 filiados
3º congresso – 2015
– 113 filiados
Presidente Nilson declara apoio aos servidores públicos de Barra Mansa
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RIO DE JANEIRO SE DESTACA NO 3º CONG
Evento reconduziu Ricardo Patah à presidência. UGT do Rio tem moções aprovadas e c

Ugetistas do Rio mostram sua força no 3º Congresso

S

egunda maior comitiva das 27 estaduais da
União Geral dos Trabalhadores (UGT), com 230
delegados, o Rio de Janeiro marcou presença no 3º
Congresso Nacional da central sindical realizado entre
os dias 16 e 18, em São Paulo.
Sob o lema “Brasil: É Hora de Reformas”, o evento
reuniu 3mil sindicalistas, elegeu e deu posse aos membros da Executiva Nacional e do Conselho Fiscal que
atuarão nos próximos quatro anos.
Presidente nacional reeleito, Ricardo Patah falou
sobre a esperança da inclusão social, homenageou as
mulheres, exaltou a representação internacional e a
presença de lideranças de todas as estaduais brasileiras.
As conquistas da classe trabalhadora
Uma das autoridades presentes, o ministro do Trabalho e Emprego, Manoel Dias, em nome de milhões
de excluídos, disse que a solidariedade é o fundamento

de tudo para que alcancemos um país “justo, democrático, igual e socialista”.
Presidente da UGT do Rio de Janeiro, Nilson Duarte
Costa participou da mesa que discutiu trabalho e desigualdade, apresentando questionamentos ao palestrante Marco Antonio Villa, historiador brasileiro e mestre
em Sociologia pela Universidade de São Paulo (USP).
Em sua fala, Villa criticou os governos pelas incansáveis tentativas de retirada das conquistas obtidas ao
longo de décadas de lutas da classe trabalhadora que,
na sua opinião, é a principal responsável pelas mesmas.
Apresentação e aprovação de moções
Com efetiva participação, ugetistas do Rio de Janeiro apresentaram e tiveram aprovadas diversas moções,
dentre elas as encaminhadas pelo congresso da UGT
do Rio, em janeiro (de repúdio pelo fechamento do
Hospital do Iaserj e pelo uso abusivo dos cartões cor-
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GRESSO NACIONAL DA UGT EM SÃO PAULO

onquista novos cargos na Executiva Nacional com maior espaço para mulheres e jovens
porativos), além de outras como a de apoio à criação
do Instituto do Negro e de melhorias de condições para
os capoeiristas.
O congresso também votou e aprovou moções como
a de apoio à aprovação do PL 775/2010 que define a profissão de artesão; de ratificação das convenções A-68 e
A-69 da Organização dos Estados Americanos (OEA),
contra o racismo e todas as formas de intolerância; e da
Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que estabelece o princípio da negociação
coletiva para trabalhadores do setor público.
Cargos conquistados na Nacional
Além das moções aprovadas, a UGT-RJ conquistou
novos cargos na Executiva Nacional, bem como maior
espaço para mulheres e jovens. “Ampliamos de 17 para
30 o número de cargos na Executiva Nacional, sendo 8
titulares nas pastas e 1 membro do Conselho Fiscal”, enumerou o presidente da UGT-RJ, Nilson Duarte Costa.

Tiago Cunha, do Sindicato da Construção Civil de Nova Iguaçu

Ugetistas do Rio têm moções aprovadas
Presidente Nilson faz questionamentos aos palestrantes

Membros da Operativa Estadual no 3º Congresso

Ferroviários atentos às discussões do congresso
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O Acordo Coletivo de
Trabalho fechado pelo Sindicato dos Bombeiros Civis
do Rio de Janeiro garantiu
um reajuste salarial de 12%
para os bombeiros civis de
aeroportos. Os trabalhadores também conquistaram
Vale-Refeição no valor de
R$17 ao dia retroativo a
janeiro, bem como R$130
de prêmio por assiduidade,
escala diferenciada (aguardando parecer do MTE),

plano de saúde e demais
benefícios.
As negociações foram
concluídas após mesa redonda no Ministério do
Trabalho. De acordo com
o presidente do SindBombeiroCivil, Júlio Cesar dos
Santos, o apoio da União
Geral dos Trabalhadores do
Rio (UGT-RJ) e da Federação dos Empregados em
Turismo e Hospitalidade
do Estado do Rio de Janeiro

Justiça garante representação dos
METALÚRGICOS

Matheus Albert

SINDBOMBEIROCIVIL conquista aumento
de 12% para categoria

O presidente Júlio Cesar dos Santos transmite as conquistas obtidas para os trabalhadores

(Fetherj), bem como a presença dos bombeiros civis

foi fundamental para a obtenção de tais conquistas.

SINFITO discute a otimização
dos pedidos de pensão no INSS
Representantes da União Geral dos Trabalhadores do Rio
(UGT-RJ) no Conselho de Previdência Social da Gerência Centro
do Rio, os diretores do Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas
Ocupacionais (Sinfito-RJ), Diego Torres e Nilton Rocha (secretário
de Assuntos Institucionais e Políticos da UGT-RJ), participaram da
reunião ordinária do órgão realizada no dia 28 de maio.
Em pauta, a apresentação do projeto E-REG, uma plataforma
virtual que visa otimizar os requerimentos de aposentadorias e
pensões administradas pelo INSS.
“A ideia é muito interessante, pois além de reduzir custos administrativos do órgão, facilitará a vida de empregados e pensionistas que não precisarão mais se dirigir à uma unidade do INSS
para requerer tais benefícios”, esclarece Torres.

Diretores visitam as indústrias da Baixada

Órgão de representação sindical dos metalúrgicos
da Baixada Fluminense, o Sindicato dos Metalúrgicos
de Nova Iguaçu (SindMetal Baixada) enfrenta uma batalha para anular a interferência do sindicato da categoria, cuja base de atuação é o Rio de Janeiro, nas ações
de interesse dos trabalhadores da Baixada.
Decisão da 14ª Vara do Trabalho de Brasília (DF), publicada em 2014, determinou a proibição do Sindicato do
Rio de Janeiro de praticar atos envolvendo os trabalhadores representados pelo Sindicato de Nova Iguaçu”.
Sob respaldo da decisão, a diretoria do SindMetal
Baixada realiza visitas às indústrias para fortalecer sua
representação, esclarecer questões como a ilegalidade
da atuação do sindicato do Rio, as negociações dos
acordos coletivos e as conquistas obtidas para os metalúrgicos.

Diretoria do SINDPROVENFAR é
reeleita com 58% dos votos
Eleita para conduzir o Sindicato dos Propagandistas (SindProvenfar) no quadriênio 2015/2019, a única chapa inscrita nas eleições da entidade sindical, realizadas no dia 2 de junho, encerrou o
processo eleitoral com 58% de aprovação da categoria.
De acordo com o presidente reconduzido, Heitor de Oliveira Filho, a meta agora, além de se manter firme na luta pelos
direitos dos trabalhadores, é adquirir a sede própria, ampliar o
número de representados e conquistar novas bases territoriais.
“Uniremos esforços para obter autorização, junto ao MEC, para
realizar um curso com vistas ao reconhecimento da categoria de
Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vendedores de
Produtos Farmacêuticos, devidamente diplomados pelo órgão”,
declara o presidente.
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SINDFILANTROPICAS se antecipa aos novos desafios
Qualificar os funcionários, preparando-os para
que se adequem à nova visão do sindicalismo. Com
este objetivo, o Sindicato
dos Empregados em Instituições
Beneficentes,
Religiosas, Filantrópicas
e Organizações não Governamentais (SindFilantrópicas) tem incentivado
seus funcionários a participarem dos cursos de
qualificação promovidos
pela Confederação Nacional dos Trabalhadores

Capacitação propicia melhor atendimento ao trabalhador

em Turismo e Hospitalidade – Contratuh.
No período de 15 a 26

de junho, o diretor Social
Marcos Flávio integrou a
3ª turma do curso de Qua-

lificação Sindical “Compartilhando
conhecimentos, gerando ideias”.
Segundo ele, a formação
tem propiciado “uma dinâmica diferenciada no
atendimento aos trabalhadores”, sinalizando
a gestão de crises e a
oratória como os pontos altos do curso. Para
o diretor, a capacitação
de lideranças sindicais é
uma forma de se antecipar aos novos desafios.

Acordo na Justiça encerra
greve do SITRAICP

SOAC realizará nova rodada de
negociações com patrões

Com a proposta de aumento de 8% a 8,09% sobre os
pisos salariais e uma Cesta Básica de R$ 340 (9,68%
de aumento), a Justiça do Trabalho pôs fim à greve de
dois dias realizada pelos trabalhadores das obras das
Olimpíadas 2016, em maio de 2015.
Segundo Nilson Duarte Costa, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção
Pesada (Sitraicp) e da União Geral dos Trabalhadores
do Rio de Janeiro (UGT-RJ), a proposta de reajuste dos
patrões era de apenas 7,13% . “Nossa greve forçou a
negociação no Tribunal Regional do Trabalho (TRT)”,
afirma o presidente.
Após a aprovação da Convenção, o sindicato continuou negociando com as empresas para levar os 8% de
aumento para os salários até R$ 6.800 retroativos a 1º
de fevereiro, tendo obtido sucesso em 90% das obras
hoje no Rio de Janeiro.

O Sindicato dos Alfaiates e Costureiras (SOAC) tem
realizado reuniões com os empregadores para negociar
a Convenção Coletiva de 2015. Segundo Zé Baiano,
presidente da entidade, os patrões, com o argumento de
contenção de despesas, têm adiado a apresentação de
contrapropostas razoáveis para os trabalhadores, dificultando os acordos.
“Já recusamos uma proposta de reajuste inferior à
inflação. Esperamos obter um percentual que atenda às
necessidades da categoria”, afirma o presidente, atento aos rumos da Campanha Salarial. A última reunião
com o patronal foi realizada no dia 6 de julho. No dia
15 de julho, o sindicato realizará nova assembleia com
os tralhadores para discutir os rumos das negociações.
Sindicato e trabalhadores reivindicam 12% de reajuste,
cesta básica e Vale Transporte sem desconto.

SINTUR anuncia conquistas
na Convenção 2015
Reajuste de 8,42% para todos os empregados de turismo, retroativo a abril. Além disto, aumento de 12,5%
no Vale Refeição; de 8,65% no triênio, que passa a ser
de R$ 115 a cada três anos trabalhados; e Auxílio Creche no valor de R$ 220,09 mensais.
Estas foram as principais conquistas obtidas pelo

Sindicato dos Trabalhadores e Profissionais de Turismo do Rio de Janeiro (Sintur) na Convenção da Convenção Coletiva 2015.
Com as negociações, os pisos mínimos da categoria vão de R$ 949,76 (Grupo1) a R$ 1.687,02
(Grupo 7).
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Lideranças comentam a opção
pela UGT do Rio
A UGT é um lugar de interação, de diálogo. Temos que
alavancar as reformas que o Brasil precisa
Recentemente filiados à União Geral dos Trabalhadores do Rio (UGT-RJ), os sindicalistas Roseni
Camilo, presidente do Sindicato de Enfermagem
de Campos de Goytacazes (Sintec-RJ); e Marcelo
Novaes de Andrade, presidente do Sindicato dos
Policiais Rodoviários Federais (SINPRF-RJ), participaram pela primeira vez das plenárias mensais
da central.
O encontro com os ugetistas aconteceu no dia
1º de julho, ocasião em que as lideranças tiveram
a oportunidade de falar sobre suas expectativas em
relação à UGT e os motivos que os levaram a optar
pela segunda maior central sindical de trabalhadores do estado.
Ao comentar sua filiação, a presidente Roseni
falou sobre a necessidade de maior apoio às causas
dos enfermeiros, técnicos, auxiliares e atendentes
de enfermagem. “A partir de agora, minha missão
será trazer todos os sindicatos de enfermagem do
Brasil para a UGT. Somos de somar, fazer crescer e
puxar a categoria”, declarou ela.
Eleito pela plenária como o mais novo representante da pasta de Segurança Pública da UGT-RJ,
Marcelo Novais declarou a necessidade de desenvolvimento de um trabalho, junto à UGT, na área
de segurança pública.
Diretor do SINPRF-RJ, Márcio Azevedo foi
mais além, propondo o desafio de exercer o protagonismo da segurança pública no movimento
sindical. Na sua opinião, a UGT é estratégica,
forte e democrática. “A UGT é um lugar de interação, de diálogo. Aqui temos união e transversalidade de temas. Temos que alavancar as reformas que o Brasil precisa ”, disse ele, lembrando
o lema do 3º Congresso Nacional da UGT (Brasil: É Hora de Reformas).

Roseni Camilo - Apoio aos profissionais de enfermagem

Marcelo Novaes - Plano de Segurança Pública

