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Plenária lotada discute as
demandas das filiadas

Com grande presença de lideranças do Estado, a reunião mensal da UGT-RJ discutiu uma
extensa pauta, propondo, ainda, a organização de um seminário jurídico. Página 8

Curso de Comunicação e Oratória
forma novas turmas

UGT-RJ discute o piso regional de 2017

Parte do Programa de Formação Político-Sindical da União
Geral dos Trabalhadores do Rio de Janeiro (UGT-RJ), o curso
de Comunicação e Oratória já formou 66 lideranças dos
mais diversos setores. Até o final do ano, outras duas turmas
serão certificadas. Página 3

Presidida pelo deputado Paulo Ramos, a primeira reunião
da Comissão de Trabalho da Assembleia Legislativa do Rio
com integrantes do Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Geração de Renda do Rio (Ceterj) teve a participação
de representantes dos trabalhadores, governo e empregadores. Página 5

PRESIDENTE DA UGT-RJ
participa de reunião com Temer

GIRO: NOTÍCIAS DAS
ENTIDADES FILIADAS
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PALAVRA DO PRESIDENTE

A crise, o desemprego e a
retomada da economia

O

Brasil sempre foi visto como um
país amigo, uma referência entre as
nações emergentes que lutam, com grande dificuldade e
perseverança, pelo seu crescimento. Ao longo de décadas,
enfrentamos crises, erramos, acertamos, contornamos e, enfim, sobrevivemos.
O atual cenário político e econômico brasileiro, contudo, tem nos levado a crer que tudo está perdido. Essa onda
de denúncias de corrupção, roubalheira generalizada, tem
resultado na retração do mercado e consequentemente, na
alta dos juros, inflação, desemprego e crise, crise, crise.
Crise essa que, sabemos, começou lá em 2004 com
a baixa cotação do petróleo que gerou para a Petrobras
(entenda-se, para o país) uma dívida de bilhões de reais,
impedindo-a de baixar os preços de seus derivados, como
a gasolina. Com a saúde financeira abalada, o Brasil parou
e, piorar ainda, virou manchete internacional com a fama
de um país assolado pela corrupção. Perdemos prestígio e
credibilidade. Perdemos o rumo.

Como trabalhador, liderança sindical, cidadão brasileiro,
o que espero (esperamos, todos) é que o país, mais uma vez,
demonstre sua capacidade de retomar o ritmo, de reinventar-se. Uma vez estabelecida a ordem e a decência, uma vez
extirpado o câncer da corrupção, o Brasil precisará assumir
sua autossuficiência, suas riquezas naturais, seu potencial. O
ponto de partida para a retomada deve passar pelo respeito ao cidadão, pela devolução de seu emprego, de sua autoestima. Se tem emprego, tem dinheiro circulando e, por
consequência, assistiremos o reaquecimento da economia.
Taxar as grandes fortunas, reduzir os juros imediatamente, promover as reformas tributária, política e da Previdência podem ser também outras soluções. Resta-nos estarmos
atentos e fazermos nossa parte. Afinal, outubro está chegando e as eleições representam a arma do cidadão para uma
mudança efetiva de rumos. Mas é preciso vontade política,
sabemos. O povo anseia por isso. O país merece.
Nilson Duarte Costa
Presidente

AS BOAS NOVAS DO SEMESTRE
MTE INSTITUI A CBO DO
PROPAGANDISTA

REGULAMENTAÇÃO DA
PROFISSÃO DE COSTUREIRA

Já está tramitando na Secretaria de Políticas Públicas de
Emprego e Salário, órgão do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTE), a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO 3541-50, que instrui que a profissão de Propagandista de Produtos Farmacêuticos seja inserida na CTPS
- Carteira de Trabalho e Previdência Social. Esta é mais uma
conquista da categoria.

Em audiência pública no dia 21 de junho, a Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara
dos Deputados discutiu a regulamentação da profissão de
costureira. De acordo com a deputada Flávia Morais (PDT-GO), nos últimos anos, a profissão passou por uma série de
avanços tecnológicos. “O que era apenas uma forma de fazer roupas para se vestir passou a ser uma profissão”, afirma
a deputada. Fonte: Agência Câmara

SINDBLOCO COMPLETA 33 ANOS
DE FUNDAÇÃO
Entidade filiada à UGT-RJ, o Sindicato dos Trabalhadores de Bloco nos Portos do Estado do Rio de Janeiro (Sindblocorj) completou 33 anos de fundação
no dia 14 de abril. A data foi celebrada com uma Missa de Benção na Igreja da
Sagrada Família e uma cerimônia na sede da entidade, na Gamboa, reunindo
diretoria, associados e amigos.

DIA DO SECURITÁRIO: AGORA É LEI
No dia 16 de maio, o Sindicato dos Securitários, entidade filiada à UGT-RJ,
celebrou o Dia Nacional do Securitário. A data foi instituída através da Lei
12.640, publicada no DOU em 2012.
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FORMAÇÃO POLÍTICO-SINDICAL

CURSO DE COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA DA
UGT-RJ FORMA NOVAS TURMAS
Sessenta e seis lideranças já foram certificadas. Até o final de 2016, outras
duas turmas serão formadas.

Turma Sindicalista Lindolfo Carneiro Maciel

Auxiliares de Enfermagem e Corretores de Imóveis, entre outros.
As aulas são ministradas pelo Mestre em Educação,
professor Erledes Elias da Silveira, e têm acontecido no
Clube Campestre dos Securitários, em Teresópolis (Região
Serrana). De acordo com o presidente da UGT-RJ, Nilson
Duarte Costa, a iniciativa objetiva fortalecer as lideranças
sindicais, dando-lhes suporte para uma atuação mais segura e eficaz no cotidiano de sua representação trabalhista.
No programa são aplicadas atividades como dinâmicas de grupo e preparação de palestras individuais, exibição de filmes motivacionais, exercícios de dicção, ritmo e
entonação de voz.

D

ando prosseguimento ao seu Programa de Formação Político-Sindical, a União Geral dos Trabalhadores do Rio de Janeiro (UGT-RJ) formou neste
primeiro semestre de 2016 duas turmas do Curso de Comunicação e Oratória.
O programa começou a ser implantado em 2014
com a primeira turma e, somadas às essas duas atuais, já
formou 66 lideranças que atuam nos sindicatos de trabalhadores da Construção Pesada, do Asseio, dos Metalúrgicos, Securitários, da Construção Civil, Técnicos e

Turma Sindicalista Nilson Duarte Costa

Centro de Inclusão Digital promove
novo sorteio para os alunos

P

remiar e incentivar maior envolvimento no Programa
de Formação Político-Sindical da União Geral dos Trabalhadores do Rio de Janeiro. Com este objetivo, o Centro de
Inclusão Digital, coordenado pelo professor Richard Coimbra, tem realizado sorteios de brindes para os alunos dos cursos de informática promovidos pela central sindical. No dia
31 de maio, a contemplada foi a aluna Mara Lucia (ao centro
na foto) que ganhou um headphone DC-F200. O sorteio foi
acompanhado pelo diretor ugetista Mário Augusto Oliani, na
ocasião representando o presidente Nilson Duarte Costa. Ministrados pelo professor Marcelo Cavalcante, os cursos estão
com inscrições permanentemente abertas. Informe-se com Viviane Amâncio, na Secretaria da UGT-RJ.
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Presidente da UGT-RJ
participa de reunião
com Temer

As regras para a aposentadoria, a atual crise econômica e o reemprego foram as principais abordagens
do encontro com o presidente interino Michel Temer
e a Bancada de Trabalhadores no dia 10 de junho,
em Brasília. Presidente da UGT-RJ, Nilson Duarte
Costa (na foto, à esq. de Temer) participou da agenda com outras lideranças ugetistas, entre elas, Miguel Salaberry (secretário nacional de Relações Institucionais), Isaú Chacon (presidente da UGT-DF) e
Lourenço Prado (diretor de Relações Internacionais
e presidente da Contec), na ocasião representando o
presidente nacional Ricardo Patah.

DIVERSIDADE HUMANA

INAUGURA CENTRO DE
FORMAÇÃO NO PARÁ
Preparar líderes sindicais, advogados e assessores para
instruir trabalhadores que se sintam prejudicados, no ambiente de trabalho, em função da prática de todo e qualquer tipo de discriminação.
Este foi o objetivo da palestra “A Defensoria Pública e
a OAB-Pará no combate à discriminação de gênero, raça
e religião no ambiente de trabalho” proferida pela secretária da Diversidade Humana da UGT, Ana Cristina dos
Santos, durante o 1º Seminário da Diversidade Humana
no Pará, em junho.
Na ocasião, a OAB-PA, a Defensoria Pública, a UGT
Pará e a Federação dos Trabalhadores no Comércio e Serviço dos Estados do Pará e Amapá (Fetracom-PA/AP)
assinaram um convênio para a formação com vistas à implementação de uma política de combate à discriminação de trabalhadores.
“Como pioneiro nas políticas da Diversidade Humana,
o Rio de Janeiro tem levado essa discussão para outros
estados, fortalecendo a luta pela promoção da igualdade
racial”, disse Ana Cristina, comentando, ainda, a inauguração do prédio sede da escola de formação da Fetracom.

Conselhos discutem a
Previdência Social no Rio

SINDSERJ ganha o
direito de recolher a
Contribuição Sindical
A decisão foi ratificada em audiência especial de conciliação realizada no dia 22 de julho no Tribunal de Justiça do
Rio. De acordo com decisão do presidente do TJ, desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, uma vez em
fase de cumprimento de julgado, todo e qualquer pedido
de inclusão nos autos dos demais sindicatos de servidores
estaduais será indeferido.
Na opinião do diretor do Sindserj, Ubiratan José de Souza (Bira), “o Sindicato abriu portas para que todos busquem
seu direito”. Leia mais no site www.ugtrj.com.br

A Previdência Social esteve em debate no 1º Encontro
de Conselhos de Previdência Social do Rio de Janeiro realizado no dia 14 de julho, no Centro do Rio. Representando
a União Geral dos Trabalhadores do Rio (UGT-RJ), o secretário de Saúde e Segurança do Trabalho, Olímpio Barroso
de Sá (foto), participou do encontro. Entre as abordagens,
Cobertura Previdenciária, Recursos Humanos no INSS, Benefício por Incapacidade e Reabilitação Profissional, além da
importância dos conselhos de Previdência.
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UGT-RJ discute o piso regional
de 2017 na Alerj

A

União Geral dos Trabalhadores do Rio de Janeiro
(UGT-RJ), representada pelo diretor jurídico Cláudio Rocha, participou, no dia 18 de julho, da primeira audiência pública da Comissão de Trabalho da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) para discutir as propostas dos trabalhadores para o reajuste do piso
regional de 2017.
Ao abrir a audiência com integrantes do Conselho
Estadual de Trabalho, Emprego e Geração de Renda do
Rio (Ceterj), o presidente da Comissão, o deputado Paulo
Ramos, falou sobre a importância da imediata discussão
e encaminhamento da Lei do Piso para votação no Le-

gislativo ainda este ano
para que comece a vigorar logo no dia 1º de
janeiro de 2017. “A procrastinação prejudica o
trabalhador”, alertou ele.
Em seu discurso, o diretor ugetista disse que “o piso
hoje é fundamental nos processos de negociação coletiva,
tornando-se parâmetro, superando, muitas das vezes, as
discussões sobre INPC e IPCA, por exemplo, e causando
um ganho salarial para os nossos trabalhadores”.

Ugetistas do Rio participam de eventos da central em Curitiba

L

ideranças de todo o país participaram nos dias 6 e 7 de
julho, em Curitiba, da reunião dos
presidentes estaduais da União Geral dos Trabalhadores (UGT) e do
2º Congresso Nacional Jurídico da
central sindical. Na ocasião, lideranças do setor de asseio e conservação
também se reuniram em evento promovido pela Conascon - Confederação Nacional dos Trabalhadores em

Empresas de Prestação de Serviços
de Asseio e Conservação, Limpeza
Urbana e Áreas Verdes.
Em pauta, a reforma da Previdência Social e fontes de financiamento,
a reforma trabalhista e a regulamentação da Contribuição Assistencial,
entre outras. Do Rio de Janeiro, participaram da agenda o presidente
Nilson Duarte Costa e os secretários
Cláudio Rocha (Jurídico), Ana Cris-

tina dos Santos Duarte (Diversidade
Humana) e Clátia Regina Vieira (Organização e Políticas Sindicais).
Convidado para o encontro, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, garantiu que até o final do ano o
governo apresentará um projeto de
reformas na legislação trabalhista que
passará pela regulamentação de algumas categorias e relações de trabalho
surgidas a partir da década de 70.

CNPL DISCUTE OS EFEITOS DA CRISE POLÍTICA
SOBRE AS RELAÇÕES DE TRABALHO
alternativas para o imobilisMovimento sindical e
mo político, social e econôa classe trabalhadora: a remico que penaliza as classes
construção do diálogo potrabalhadoras com graves
lítico. Este foi o tema do
questões como desemprego,
debate promovido pela
arrocho salarial e precarizaConfederação Nacional das
ção nas relações de trabalho.
Profissões Liberais (CNPL),
Ex-ministro do Trabalho
nos dias 6 e 7 de maio.
e Emprego, Brizola Neto faO presidente da UGTlou sobre o atual momento
-RJ, Nilson Duarte Costa,
e o secretário geral Álvaro Presidente Nilson comenta o grande número de demissões político brasileiro, seus efeitos nas relações trabalhistas
Garcia Sanches Junior, par- na área da construção
e sobre o atraso brasileiro
ticiparam do encontro que
teve como objetivo, segundo o presidente do órgão, que, segundo ele, deve ser justificado pela “incapaciCarlos Alberto Schmitt de Azevedo, discutir saídas e dade do país de agregar valor e riquezas”.
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GIRO

Notícias das entidades

filiadas

METALÚRGICOS DE ANGRA
encerram greve e conquistam
reajuste de 8,5%
Depois de exaustivas negociações, duas audiências no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e três dias de greve (foto), o Sindicato dos Metalúrgicos de Angra dos Reis e os trabalhadores da
Brasfels conseguiram, finalmente, fechar o Acordo Coletivo 2016
com um reajuste de 8,5% retroativos a 1º de maio.
A categoria aprovou por unanimidade a proposta encaminhada pela desembargadora Ana Maria Soares que garantiu, ainda, um
reajuste no Ticket Refeição de R$ 335 para R$ 400; o abono de dois dias de paralisação, sendo o terceiro compensado pelos trabalhadores.
As cláusulas sociais do Acordo Coletivo, segundo os dirigentes, serão discutidas no decorrer do ano em reuniões que acontecerão
mensalmente com a empresa.

UGETISTA assume a presidência
do PMDB Afro

O

partido estava buscando uma grande liderança
na região e encontrou. Elza é uma mulher negra
de determinação, coragem e eficaz. A representação da
UGT em mais um espaço político também de grande
importância.

SINDETRAN anuncia vitória para
aposentados e pensionistas do órgão
Os dirigentes do Sindicato dos Funcionários do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Sindetran) continuam
na luta pelos servidores aposentados e pensionistas do Detran.
No dia 15 de julho, foi promulgada a Lei 7.391/2016 que, de autoria dos deputados Luiz Paulo (ao lado da presidente Penha)
e Lucinha, direciona 7% da arrecadação bruta da emissão do Documento Único de Arrecadação (Duda) para o Rio Previdência
pagar os aposentados e pensionistas do órgão.
De acordo com a presidente do sindicato, Maria da Penha
Afonso Machado, a Lei, originária do Projeto de Lei 1441/2016, foi
votada e aprovada no mês de maio pela Assembleia Legislativa do
Rio (Alerj). Segundo ela, o governador em exercício, Francisco Dornelles, no entanto, vetou o PL que, no dia 11 de julho, acabou sendo
derrubado (o veto) pela Alerj. “Mais uma vitória!”, vibra a dirigente.

Esta foi a declaração do secretário da Região Sul
Fluminense da UGT-RJ, Wilton de Mello Peixoto, que
prestigiou a recente posse da secretária adjunta da
Diversidade Humana da UGT-RJ, Elza Santos, (na foto, de
branco) como presidente do PMDB Afro, em Volta Redonda.
Em cerimônia bem concorrida, a presidente empossada se
revelou disposta a trabalhar pela promoção da igualdade
racial naquela região.

Trabalhadores do ASSEIO conquistam reajuste de 9,98%
Em assembleia realizada no auditório da União Geral
dos Trabalhadores do Rio (UGT-RJ), no dia 29 de junho, o
Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação do Rio (Siemaco RJ) obteve a aprovação dos trabalhadores para o fechamento da Convenção Coletiva de
Trabalho com um reajuste de 9,98%.

De acordo com o presidente do Siemaco RJ, Antonio
Carlos, o reajuste para os pisos garantiu equivalência com a
inflação do período. “Brigamos por 10,37%. Com os 9,98%,
no entanto, nosso piso tornou-se o maior do setor em todo
o país”, destacou ele, afirmando que os salários acima dos
pisos têm garantidos 7% de reajuste.
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SERVIDORES DE ANGRA buscam apoio ugetista

Ao centro, Nilson Duarte Costa recebe a vice-presidente Andréia
Jordão, o presidente Siderley Marques e o tesoureiro Herick Holzer.

Em visita à sede da UGT-RJ, no dia 29 de junho, dirigentes do
Sindicato dos Servidores Públicos de Angra dos Reis foram recepcionados pelo presidente Nilson Duarte Costa.
Em pauta, o apoio às lutas pela regularização dos salários do
funcionalismo e o interesse por maior participação no programa
de Formação Político-Sindical da UGT-RJ.
Com os salários do funcionalismo atrasados há dois anos, eles
aprovaram em assembleia uma paralisação no dia 13 de julho.
Recebido sem sucesso pelo secretário de administração do município, o movimento decidiu manter paralisações semanais (às
quartas-feiras) até que a situação seja regularizada.

SINDIMÓVEIS cria o Espaço UGT

SINFITO recebe a Medalha Pedro Ernesto

Mostrar para os associados que o sindicato não está sozinho na luta por conquistas e, principalmente, transmitir as
informações e ações desenvolvidas pela UGT-RJ. Este foi o
objetivo revelado pelo presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis (Sindimóveis Rio), Zaldo Natzuka Junior, ao
noticiar a criação do Espaço UGT na sede da entidade, no
Centro do Rio.
“A UGT agrega muita força e percebemos que poucos
corretores conhecem a central. Graças à UGT-RJ, conquistamos o piso salarial para a categoria. O Curso de Inclusão
Digital está fazendo com que nossos funcionários, associados e dependentes tenham melhores condições de trabalho. Isto sem contar os cursos de Formação Sindical que são
fundamentais para uma melhor administração do sindicato”, declara o presidente, anunciando a data de inauguração
do Espaço UGT: 27 de agosto, Dia do Corretor de Imóveis.

Entidade filiada à
UGT-RJ, o Sindicato
dos Fisioterapeutas e
Terapeutas Ocupacionais do Rio de Janeiro
(Sinfito) recebeu, no
dia 20 de junho, a Medalha de Mérito Pedro
Ernesto. A homenagem, prestada às pessoas e entidades que se destacam na
sociedade, foi uma iniciativa do vereador Edson Zanata na
Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em cerimônia conduzida pelo presidente da Casa, vereador Jorge Felippe.

Convenção do SITRAICP garante
10,5% para os pisos
Após oito exaustivas reuniões de negociação com
o patronal, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada (Sitraicp) encerrou a Convenção Coletiva
de Trabalho 2016 com um aumento de 10,5% para os
pisos salariais, retroativo a 1º de fevereiro. As negociações garantiram, ainda, Cesta Básica de R$ 370 e
Vale Refeição diário de R$ 28 nas empresas que não
fornecem alimentação no local de trabalho.
Na opinião de Nilson Duarte Costa, presidente da
UGT-RJ e do Sitraicp, “diante de todo este quadro de
incertezas no país e de paralisação dos investimentos e
da economia como um todo, nossa CCT evitou perdas
e manteve as conquistas da categoria ao longo dos últimos anos”.

COMERCIÁRIOS de Vilar dos Teles e arredores já
podem contar com mais um serviço oferecido pelo
Sindicato dos Empregados no Comércio de Duque
de Caxias: o Espaço Fashion (foto). Inaugurado no
dia 15 de julho último na subsede da entidade sindical (Rua Claudionor Peri, 55), o salão de beleza
oferece serviços de cabeleireiro e manicure a preços populares para associados e comerciários.
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PLENÁRIA LOTADA
discute as demandas
das entidades filiadas

N

o dia 14 de julho, a União Geral dos Trabalhadores do Rio (UGT-RJ) realizou sua
plenária mensal com grande presença de
lideranças do estado. O encontro foi aberto pelo presidente Nilson Duarte Costa que
passou os informes das últimas ações empreendidas, viagens e sobre a apresentação das demandas da estadual ﬂuminense
à direção da UGT nacional.
Em pauta, ainda, a situação dos comerciários do estado, preocupados com a fragmentação da categoria com o possível surgimento de um sindicato de trabalhadores
em supermercados. No mais, o apoio aos
pré-candidatos ugetistas às eleições municipais de outubro e a criação do sindicato
dos aposentados da UGT do Rio, além de
questões políticas como as consequências
da reforma trabalhista.

•••••••••
HOMENAGEM A UMA LIDERANÇA

C

om um minuto de silêncio, os ugetistas prestaram homenagens ao companheiro José Luiz Figueiredo Zukowski,
presidente do Sindicato dos Empregados
em Condomínios e Edifícios de Petrópolis e
secretário da Região Serrada da UGT, falecido no dia 25 de junho.

•••••••••
Mais do que uma oportunidade para a
apresentação das demandas das entidades ﬁliadas, as plenárias mensais da UGT-RJ também são momentos de interação,
troca de experiências e informações de interesse coletivo.
Neste encontro de julho, os trabalhadores dos mais diversos setores da economia
se despediram deixando a proposta de organização de um seminário jurídico da UGT
do estado para discutir questões como a
contribuição negocial, entre outras.

