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UGT-RJ promove ato no Dia
Nacional de Protestos

A União Geral dos Trabalhadores do Rio (UGT-RJ)
participou do Dia Nacional de Protestos e Paralisações
com uma manifestação, no dia 25 de novembro, na
Central do Brasil. Os atos unificados tiveram bandeiras

como a defesa dos direitos e conquistas trabalhistas e a
retomada do desenvolvimento com geração de emprego, entre outras.
Página 8

Novo superintendente do
Trabalho toma posse no Rio

Projeto de Inclusão Digital da
UGT-RJ completa 6 anos

Na cerimônia de posse, Helton Yomura prometeu trabalhar junto aos trabalhadores e empresas que estejam
voltadas para o crescimento e o respeito ao cumprimento dos direitos trabalhistas. Página 3

A iniciativa é fruto de uma parceria da União Geral dos
Trabalhadores do Rio e a 3.com Sistemas e Suprimentos
de Informática e já formou centenas de trabalhadores.
Páginas 4 e 5

Celebrações marcam o Dia da
Consciência Negra

GIRO: NOTÍCIAS DAS
ENTIDADES FILIADAS
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Na medida do possível, um Feliz
2017 para todos nós!

A

30 dias do final de 2016,
exatamente no dia 30 de
novembro, assistimos perplexos ao
embate entre o Ministério Público
Federal (MPF), responsável pela condução das investigações da Operação Lava Jato, e a Câmara dos Deputados
que acabara de aprovar, naquela madrugada, uma emenda ao pacote de medidas contra a corrupção.
A emenda prevê a punição com prisão de juízes e
membros do MPF por abuso de autoridade quando envolvidos em ações de improbidade administrativa contra agente público, por exemplo. Uma forma, segundo
entendimentos de alguns políticos contrários à medida,
de retaliação dos parlamentares às investigações e uma
forma de se blindarem.
Militantes do movimento sindical, temos, já há algum
tempo, questionado a intervenção do Ministério Público,
no caso do Trabalho (MPT), nos assuntos relacionados ao
trabalhador. Uma atribuição, a nosso ver, exclusivamente do
Ministério do Trabalho.

Interessante que, até aqui, nenhum parlamentar parou
para ouvir nossas queixas com relação à atuação do MP.
Não quero dizer que os políticos estejam certos, mas pimenta nos olhos dos outros é refresco... Parece que estão
todos temerosos.
Bem, enquanto isso, aqui no Rio de Janeiro, a política
econômica, o desemprego, as prisões de ex-governadores acusados por corrupção e a violência tem nos imposto o desejo de colocar um pouco de lado o título de
Cidade Maravilhosa. Pelo menos até essa onda nebulosa
passar.
As expectativas para 2017 lamentavelmente não são
boas. Pelo andar da carruagem, será um ano de muitas dificuldades para o país, para o cidadão, para o trabalhador.
Mas perder a esperança, jamais.
Na medida do possível, um Feliz 2017 para todos nós!
Nilson Duarte Costa
Presidente

CURTAS
Estudo sobre as cláusulas
raciais no Brasil

experiências entre profissionais de direito e dirigentes sindicais, bem como entender como funciona o processo de regulamentação das negociações nos países vizinhos.

No dia 5 de dezembro, o Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial (Inspir) lançou a cartilha “A Negociação Coletiva de Cláusulas Relativas à Equidade Racial no
Brasil em 2015”.
A publicação tem como base um estudo elaborado pelo
Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese). O evento aconteceu no auditório do
Dieese (Rua Aurora, nº 957, República, São Paulo).

UGT na 8ª Cúpula do Brics

Negociação coletiva no
setor público
O Coletivo Nacional de Advogados de Servidores Públicos (CNASP) promoveu, nos dias 10 e 11 de novembro, o
“Seminário Internacional Negociação Coletiva no Setor Público”. A União Geral dos Trabalhadores do Rio (UGT-RJ),
representada pelo secretário geral Álvaro Garcia Sanches,
participou da agenda, cujo objetivo foi promover a troca de

Secretário para Assuntos Institucionais e Políticos da
União Geral dos Trabalhadores do Rio (UGT-RJ) e secretário adjunto da Secretaria Internacional da UGT nacional, o
fisioterapeuta Nilton Rocha participou, na cidade indiana de
Goa, nos dias 15 e 16 de outubro, da 8ª Cúpula do Brics, grupo de países que reúne
Brasil, Rússia, Índia,
China e África do Sul.
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Novo superintendente do
Trabalho toma posse no Rio

Helton Yomura e o presidente Nilson Duarte Costa

Com a promessa de trabalhar junto aos trabalhadores e empresas que estejam voltadas para o crescimento
e o respeito ao cumprimento dos direitos trabalhistas, o
novo superintendente Regional do Trabalho e Emprego, Helton Yomura, tomou posse no dia 11 de novembro.
O presidente da União Geral dos Trabalhadores do
Rio (UGT-RJ), Nilson Duarte Costa, participou da cerimônia. Além dele, os ugetistas Josimar Campos de
Souza (Mazinho, secretário Social da UGT-RJ e presidente do Sindicato da Construção Civil de Duque de
Caxias - Siticommm) e Ubiratan José de Souza, diretor
do Sindicato dos Servidores Públicos do Poder Executivo Estadual do Rio de Janeiro (Sindserj).

Ex-presidente Lula apoia ato
dos metalúrgicos de Angra

Delegação chinesa visita
a sede da UGT-RJ

Entidade filiada à União Geral dos Trabalhadores do
Rio (UGT-RJ), o Sindicato dos Metalúrgicos de Angra
dos Reis promoveu, no dia 17 de novembro, um ato em
prol da garantia da empregabilidade dos trabalhadores do
estaleiro Brasfels.
A manifestação contou com a presença do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva que expressou sua insatisfação com o estaleiro que hoje emprega apenas três mil
dos 12 mil trabalhadores que já integraram seus quadros.
Participaram do ato os ugetistas Nilson Duarte Costa
(presidente), Josimar Campos de Souza (secretário Social), Nilton Rocha (secretário para assuntos Institucionais e Políticos) e Valter Ramos (secretário de Portos e
Vias Navegáveis). O deputado federal e ex-prefeito de
Angra dos Reis, Luiz Sérgio Nóbrega de Oliveira também marcarou presença.

Integrado por sindicalistas e empresários do setor do comércio, um grupo de
chineses visitou a sede
da União Geral dos
Trabalhadores do Rio
(UGT-RJ) no dia 28 de
outubro.
Na cidade desde
o dia 26, a delegação trocou informações com os ugetistas sobre comércio exterior, legislação trabalhista no
Brasil e na China, salários e curiosidades culturais entre
os dois países.
Representados por Ms. Song Zhongbei, secretária
geral do Shanghai Municipality Trade Union Council
(SMTUC), sindicato de trabalhadores do município de
Xangai, os chineses foram ciceroneados pelo secretário
adjunto de Relações Internacionais, Nilton Rocha; pelo
secretário de Formação Sindical, Wilson Pralom; e pela
diretora Executiva da UGT nacional, Rumiko Tanaka.O
intercâmbio no estado foi encerrado com a tradicional troca de presentes na sede da UGT-RJ, no Centro
do Rio, onde o grupo foi recebido pelo secretário de
Trabalho e presidente da Federação dos Empregados
em Turismo e Hospitalidade (Fetherj), Manoel Martins
Meireles.

Os presidentes Cristiane Marcolino (Metalúrgicos de Angra) e Nilson (UGT-RJ)
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ESPECIAL INCLUSÃO DIGITAL
Centro de Inclusão Digital da UGT-RJ
completa seis anos atingindo a marca
de 600 alunos formados
Inaugurado no dia 6 de junho de 2010 com a presença do presidente nacional da União Geral dos Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah, o Centro de Inclusão
Digital da estadual Rio de Janeiro completou, em 2016,
seis anos de fundação.
Criado em parceria com a 3.Com Sistemas e Suprimentos de InformáƟca, o projeto objeƟva disponibilizar
o acesso às tecnologias da informação, promovendo a
plena inclusão digital e social de lideranças sindicais.
Hoje contabilizando cerca de 600 beneficiados, o
Centro de Inclusão Digital, sob coordenação do professor Richard Coimbra, tomou novos rumos, aumentou o
número de computadores e de parƟcipantes, ampliando, ainda, a grade de cursos oferecidos.

Em junho de 2010, os presidentes Nilson e Patah (à dir.) acompanham os primeiros passos
da aluna Jaciara Rodrigues.

PERFIL DOS PARTICIPANTES
Trabalhadores da ativa, aposentados, desempregados e do lar. Jovens e idosos com até 70 anos, todos
muito empenhados na proposta inclusiva.
“Pra mim foi como vencer um grande desafio. Espero seguir em frente”
Maria Rosalina Gonçalves, presidente do Sindicato
dos Trabalhadores e Profissionais de Turismo (Sintur),
setembro de 2010
“Tudo muito proveitoso. Entrei aqui achando que
sabia tudo. O curso nos abriu um leque de opções. Posso dizer que era uma analfabeta digital e hoje estou
mais esclarecida”.
Sandra Chaves Pereira, Sindicato dos Mestres de
Cabotagem e dos Contramestres em Transportes Marítimos (SindMestres), novembro de 2016

As primeiras certificações aconteceram em setembro do mesmo ano

Cursos oferecidos gratuitamente
Laboratório exclusivo para oferecer aos sindicalizados e seus dependentes, o Centro de Inclusão
Digital oferece os seguintes cursos:
• Inclusão Digital (Word, Excel e Power Point)
• Manutenção de computadores e redes
• Redes Wi-fi

“Hoje se diz, com muita propriedade, que as
pessoas que estão à margem da informática são
‘analfabetas’. A UGT-RJ está de parabéns por
institucionalizar e oferecer cursos de informática
aos seus filiados.”
Ricardo Patah
Presidente nacional da UGT (Junho de 2010)

• Ferramentas de Produtividade Web (Skype,
WhatsApp, Youtube e o Google)
• Redes Sociais (Blog e Facebook)
• Gimp (Editoração Gráfica)
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Cronologia da Inclusão Digital da UGT-RJ
2010
Maio – Início da primeira turma do curso de Inclusão
Digital com aulas ministradas pelo professor Richard
Junho – Inauguração formal do Centro de Inclusão Digital

“O Rio está sendo pioneiro ao fundar este espaço, pois a inclusão digital é uma questão social.
Temos que crescer não só nas situações que
envolvem lutas trabalhistas, mas também na
educação. É de fundamental importância que
nossos dirigentes sindicais adquiram conhecimento em informática.”
Nilson Duarte Costa
Presidente UGT-RJ (Junho de 2010)

Nova expansão do laboratório que amplia de 15 para 21
o número de computadores. Na grade, passa a constar o
curso de Ferramentas de Produtividade Web.

2016

Alunos da primeira turma de Inclusão Digital

2011

Implantação do Projeto +1 que permitiu que associados
e dependentes também pudesse participar da iniciativa,
além dos dirigentes sindicais. O projeto também passou
a realizar sorteios de brindes entre os participantes mais
assíduos.

Março – O novo instrutor Marcelo Cavalcante inicia a
formação de novas turmas

2013
Com o aumento da demanda, o Centro de Inclusão Digital inicia o processo de expansão com a aquisição de 5
novos computadores, somando-se aos 10 primeiros instalados.
Nesse ano, a 3.Com também aumenta a grade de cursos,
incluindo o de Marketing em Redes Sociais.

2015
Criação do Projeto + 1, possibilitando o acesso aos cursos de associados e seus dependentes, além dos dirigentes inicialmente contemplados.

Última turma de 2016 formada por associados dos sindicatos dos Corretores de Imóveis e
dos Secutitários

2017
Março – Início de novas turmas: 2 de Marketing Digital e
2 de Inclusão Digital.
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Celebrações marcam o Dia da Consciência Negra

Secretária de Políticas Socias, no Rio, no monumento a Zumbi dos Palmares.

Secretária da Diversidade Humana, em Brasília, com a secretária Luislinda Valois.

As comemorações do Dia da Consciência Negra (20 de
novembro), que tradicionalmente acontecem ao longo de
todo o mês, foram marcadas, no Rio de Janeiro, pela celebração dos 30 anos de construção do monumento a Zumbi
dos Palmares, na Praça XI.
A União Geral dos Trabalhadores do Rio de Janeiro
(UGT-RJ), através das secretárias da Diversidade Humana,
Ana Cristina do Santos, e de Políticas Sociais, Marcia Cristina
de Lima, participou das festividades no Rio de Janeiro e em

Brasília quando, no dia 23, foi lançada a cartilha “Racismo é
Crime”.
A publicação, apresentada pelo ministro da Justiça, Alexandre Moraes, e pela secretária de Políticas de Promoção
da Igualdade Racial (Seppir), Luislinda Valois, traz esclarecimentos sobre racismo e injúria racial, entre outros, além
de apresentar dicas sobre as providências a serem tomadas
pelas vítimas de racismo.

SIEMACO promove o
Outubro Rosa Itinerante

Presidente ugetista discute o
trabalho decente em Genebra

Com o objetivo de conscientizar a população e a grande
massa de trabalhadores do setor acerca da importância da
prevenção do câncer de mama, o Sindicato dos Empregados
em Asseio e Conservação (Siemaco Rio) promoveu uma verdadeira maratona na campanha do Outubro Rosa deste ano.
Com estandes itinerantes, o sindicato percorreu, por
duas semanas consecutivas, bairros como Centro, São Cristóvão, Tijuca, Madureira, Bangu e Campo Grande, apresentando palestras informativas, prestando serviços de beleza
e estética gratuitos e atrações musicais como o grupo Chegando de Surpresa, formado por garis músicos da Comlurb.
A campanha foi encerrada no Centro de Tradições Nordestinas, em São Cristóvão, no dia 29 de outubro, com a
palestra da mastologista Sandra Gióia, do Instituto Nacional
do Câncer (Inca).

Diretores do Siemaco Rio com a mastologista Sandra Gióia, de blusa estampada.

Representante das entidades filiadas à ICM (Internacional de Trabalhadores da Construção e da
Madeira) no Brasil, Nilson Duarte Costa (foto),
presidente da União Geral dos Trabalhadores do
Rio (UGT-RJ) e do Sindicato da Construção Pesada (Sitraicp) participou, na cidade de Genebra (Suíça), de encontro com delegações da Rússia, Coréia
do Sul e Tóquio para discutir o trabalho decente
nas Copas do Mundo e Olimpíadas.
O evento aconteceu nos dias 25 e 26 de outubro, quando Nilson Duarte Costa fez abordagens
sobre os eventos esportivos realizados no Brasil e
as condições de trabalho, lembrando, ainda, dos
operários acidentados e que perderam suas vidas
durante as obras das Olimpíadas Rio 2016.
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Notícias das entidades filiadas

VIGILANTES discutem melhorias para o setor

Entidade filiada à União Geral dos Trabalhadores do Rio (UGT-RJ), o Sindicato dos Vigilantes de
Petrópolis participou, no dia 18 de novembro, do I

Seminário de Gestão Sindical. Organizado pelo Movimento Sindical de Petrópolis, o evento reuniu cerca
de 200 representantes dos trabalhadores de 25 entidades sindicais.
“O encontro foi muito produtivo para todos nós,
pois saímos esclarecidos e fortalecidos para nossa luta cotidiana junto à nossa categoria”, afirmou o
presidente do sindicato, Adriano Linhares, noticiando, ainda, a participação, no dia 26 de novembro, no
1º seminário sobre Segurança Bancária, em Niterói,
onde foi aprovada uma pauta com propostas para a
melhoria das condições de trabalho para os vigilantes
que será apresentada à Polícia Federal e aos bancos.

SECURITÁRIOS discutem a
Convenção Coletiva de 2017

SINTUR conquista 9,91% de reajuste
com reposição integral da inflação

Entre os dias 7 e 20 de novembro, a Federação Nacional
dos Securitários (Fenespec) reuniu representantes de sindicatos de 26 estados para organizar a pauta de negociação
da categoria para a Convenção Coletiva 2017, cuja data base
é janeiro.
Entidade filiada à UGT-RJ, o Sindicato dos Securitários
do Estado do Rio de Janeiro, presidido pelo ugetista Adolfo
Lima, recebeu as lideranças no Clube Praiano, em Cabo Frio,
Região dos Lagos.
De acordo com Lima, “as discussões foram exaustivas até
chegarmos a um denominador comum, mantendo todas as
cláusulas já conquistadas, a inclusão de algumas novas, bem
como o INPC mais 5% de ganho real.”

Depois de longa e exaustiva negociação com o sindicato
patronal, o Sindicato dos Trabalhadores e Profissionais de
Turismo (Sintur) conseguiu fechar a Convenção Coletiva
2016/2017, conquistando um reajuste de 9,91% para os trabalhadores do setor. Com o reajuste, o piso mínimo foi para
R$ 1.052,34. O vale refeição passou a ser de R$ 20,00 (Vinte
Reais) por dia de trabalho, sem descontos e sob a forma de
vale refeição ou vale alimentação.
O triênio também foi reajustado pela inflação, passando
o limite para o valor de R$ 124,19. Para quem recebe o piso,
o primeiro grupo foi reajustado em 10,81%, acompanhando
o reajuste do piso estadual. Os demais, pelo índice de 9,91%
retroativo a abril e corrigido integralmente.

Vigilantes de Petrópolis no I Seminário de Gestão Sindical

MERCADO DE CAPITAIS realiza encontro de mulheres
Cerca de 140 mulheres participaram, nos dias
19 e 20 de novembro, do IV Encontro das Mulheres do Mercado de Capitais. Promovido pelo Sindicato dos Empregados no Mercado de Capitais
(Semcrj), presidido por Geraldo Soares, o evento aconteceu em Saquarema, Região dos Lagos.
Presidente do Sindicato dos Securitários e diretor
ugetista, Adolfo Lima prestigiou o encontro.

Ao centro, o presidente Geraldo Soares
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UGT-RJ promove ato no

DIA NACIONAL DE PROTESTOS
Atendendo à convocação das centrais
sindicais para a realização, nos estados, no
dia 25 de novembro, de um dia de protestos e paralisações, a UGT-RJ promoveu uma
manifestação na Central Brasil, local onde
milhares de pessoas circulam diariamente e
onde fica instalado o prédio com parte do
secretariado do Governo do Estado.
Os atos unificados tiveram como bandeiras a defesa dos direitos e conquistas trabalhistas, uma aposentadoria digna, mais
recursos para a educação e a saúde, além
da retomada do desenvolvimento com geração de emprego.
Nos discursos das lideranças, palavras
de ordem e questionamentos como: Onde
está a democracia? Qual é o tamanho dessa
crise que só atinge o pobre, o trabalhador?
Não podemos aceitar o que estão querendo fazer com a Previdência. Quanto tempo
teremos que trabalhar para nos aposentar
dignamente? Temos que lutar contra esse
‘pacote de maldades’ que estão querendo
nos impor. Não podemos mais ficar de braços cruzados.
Presidente da UGT-RJ, Nilson Duarte
Costa destacou a importância da unidade
em tempos de crise. “É preciso envolver os
trabalhadores, comunidade, enfim, toda sociedade organizada, nessa demonstração
de força que a população unida possui. Não
é mais admissível que os governantes usem
a caneta a seu bel prazer. A população deve
ser consultada sobre o que se pretende fazer para minimizar essa crise e não continuar pagando a conta, como nas crises anteriores”, criticou ele.

