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Desembargadora cita UGT do
Rumo à Conferência da OIT Rio em encontro de mulheres

PALAVRA DO PRESIDENTE

C

onsciência do pertencimento. Esta é a percepção
que nos tem levado a um engajamento cada vez maior nas
discussões em níveis internacionais acerca da luta por melhores condições de vida para a
classe trabalhadora. Com isso
aumentam as nossas responsabilidades e consequente envolvimento com absolutamente
tudo o que diz respeito à coletividade, indo para além do trabalhador, seu trabalho,
sua família, saúde, moradia, educação, meio ambiente,
transporte.
Com este espírito, a União Geral dos Trabalhadores
(UGT) realizou na primeira quinzena de maio uma reunião de preparação para a 102ª Conferência Internacional
do Trabalho, encontro anual promovido pela Organização Internacional do Trabalho que estará acontecendo de
5 a 20 de junho, em Genebra, na Suíça.
Estamos, então, preparados para, mais uma vez, representar e defender os direitos dos trabalhadores do
Brasil e do mundo, discutindo propostas fundamentadas relativas aos temas propostos pela OIT: emprego e
proteção social no novo contexto demográfico; desenvolvimento sustentável, trabalho decente e empregos
verdes; e diálogo social.
São esperados cerca de 5mil delegados, representando
os governos, empregadores e trabalhadores dos 185 estados-membros da OIT. Nós, ugetistas do Rio de Janeiro
estaremos presentes.
Sendo assim, rumo à Genebra!

Nilson Duarte Costa
Presidente

UGT abre inscrições para
novos cursos
Página 3

Secretariado amplia espaços
de atuação da central
Páginas 4 e 5

U

ma das homenageadas
no 1º Encontro de Mulheres do Mercado de Capitais (leia na página 7), a
juíza Vólia Bomfim iniciou
seu discurso agradecendo o
apoio da União Geral dos
Trabalhadores do Rio de
Janeiro (UGT-RJ) à sua recente nomeação como desembargadora do Tribunal
Regional do Trabalho do
Rio (TRT-RJ).
A juíza citou a Lei
12.812, de maio de 2013,
que acrescentou o artigo
391-A à Consolidação das
Leis do Trabalho, dispondo
sobre a estabilidade provisória da gestante.
“Temos visto a evolução
do trabalho da mulher, mas
não podemos abandonar os

sindicatos. O estado deve ser
pressionado para a garantia
de novos direitos trazendo
igualdade para a mulher”,
afirmou ela, concluindo:
“cada uma de nós somos
responsáveis por fazer um
bom trabalho e mostrarmos
que somos capazes.”

UGT indica trabalhadores para o
Conselho de Previdência

A

União Geral dos Trabalhadores do Rio de Janeiro (UGT-RJ)
foi convidada para integrar o Conselho de Previdência Social (CPS), órgão vinculado ao Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS). O convite partiu da Gerência Executiva do
Instituto Nacional do Seguro Social do Rio de Janeiro. Foram
indicados, pela Diretoria Operativa, os secretários Social Josimar Campos de Souza, como Titular; e adjunto da Seguridade
Social Diego de Farias Magalhães Torres, como Suplente.

Giro: notícias dos
sindicatos filiados
Páginas 6 e 7

Plenária apresenta os
mais recentes filiados
Página 8
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FIQUE POR DENTRO

Lideranças discutem propostas
para um sindicalismo mais atuante

Novos ﬁliados da UGT, os diretores do Sindmestres, com o
presidente Nilson, na plenária de maio.

N

o dia 22 de maio último, a União Geral dos Trabalhadores do Rio de Janeiro (UGT-RJ) realizou mais uma plenária,
reunindo representantes das entidades
ﬁliadas em sua sede no Centro do Rio.
Em pauta, a urgente necessidade de
aquisição, pelas entidades sindicais, da
certiﬁcação digital; o apoio às eleições no
Sindicato dos Artistas, presidido pelo ator
e diretor Jorge Coutinho; as novas ﬁliações;
a adesão da central ao movimento que
pretende levar o Metrô Rio da Pavuna à
Baixada Fluminense; a violência; saúde; e
educação, dentre outros temas.

Presidente da UGT-RJ, Nilson Duarte
Costa comentou a lastimável perda sofrida pelo Movimento Sindical com o falecimento do líder ugetista José Ibrahim.
Ele foi um sindicalista que morreu lutando pela democracia do Brasil”, aﬁrmou.
Em seguida, Nilson fez um alerta às lideranças sobre a Portaria 268, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que
estabelece o uso obrigatório da certiﬁcação digital.
“Temos, no Brasil, cerca de 16mil entidades sindicais e 3.800 ainda não possuem o certiﬁcado digital. Daqui a pouco
ninguém mais vai poder fazer qualquer
operação junto ao Ministério ou à Caixa
Econômica”, ressaltou Nilson, criticando,
ainda, o rigor imposto pelo MTE no novo
modelo de prestação de contas com os
recursos do Imposto Sindical: “o dinheiro do trabalhador é gasto para melhor
assisti-lo e à sua família. Não temos que
gastar de acordo com a conveniência deles, concluiu ou o presidente”.

agenda
UGT-RJ 2013
JUNHO
De 5 a 20 – 102ª Reunião da Conferência
Internacional do Trabalho, em Genebra
(Suiça)
Dia 7, às 18h – Lnçamento da cartilha
‘Debater e enfrentar o racismo no
trabalho’
Local: Assembleia Legislativa do Rio
(Alerj), Rua 1º de Março, s/nº, Praça XV, RJ
Dia 11 – UGT e demais centrais
participarão, no Ministério do Trabalho
e Emprego (MTE), da 1ª reunião da
Mesa Permanente de Negociações com
o Governo Federal
Dia 12 – Dia Mundial contra o Trabalho
Infantil
Dia 15 – Início da Copa das
Confederações da FIFA no Brasil
Dia 30 – Fim da Copa das Confederações
da FIFA no Brasil
JULHO
Dia 12 – 6º aniversário de fundação
da União Geral dos Trabalhadores
(UGT). Sessão solene na Câmara dos
Deputados, em Brasília
Dia 13 – 23º aniversário do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA)
De 23 a 28 – XIV Jornada Mundial da
Juventude
Dia 25 – Dia da Mulher Negra LatinoAmericana e Caribenha

NOTÍCIAS

O 1º secretário Sergio do Carmo critica a falta de segurança na Zona Norte do Rio.

Movimento pró saúde atinge mais
de 1 milhão de assinaturas

E

ncabeçado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e pela
Associação Médica Brasileira (AMB),
o Movimento Nacional em Defesa
da Saúde Pública já contabilizava, em
abril último, 1 milhão 250 mil assinaturas, conforme anunciado oﬁcialmente,
após manifestação na Esplanada dos
Ministérios, em Brasília.
Lançado em abril de 2012 com a par-

ticipação de entidades representativas
de vários setores da sociedade, o Movimento Nacional em Defesa da Saúde
Pública (Saúde+10) objetiva reunir cerca
de 1,5 milhão de assinaturas que serão
encaminhadas à Câmara Federal. A ideia
é estimular a elaboração de um Projeto
de Lei de Iniciativa Popular que garanta o
repasse de 10% da receita bruta da União
para o Sistema Único de Saúde (SUS).
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NOTÍCIAS

Montevidéu: Sindicalistas
recepcionam ugetistas

UGT do Rio adere ao Movimento
pró-Metrô na Baixada
A
União
Geral dos Trabalhadores do
Rio de Janeiro
(UGT-RJ), o
Sindicato do
Asseio e Conservação
de
Nova Iguaçu e a Federação dos Trabalhadores em
Turismo e Hospitalidade do Rio de Janeiro (Fetherj), no exercício do sindicalismo cidadão, estão
apoiando o Movimento pró-Metrô na Baixada Fluminense, uma campanha que pretende mobilizar
os diversos setores da sociedade para levar o Metrô
Rio da Zona Norte (Pavuna) à Nova Iguaçu (Baixada Fluminense). Conheça o movimento, visite o
site www.metrodabaixada.com.br

O

presidente da União
Geral dos Trabalhadores do Rio de Janeiro (UGT-RJ), Nilson Duarte Costa,
e o secretário de Políticas
Públicas, Valdir Vicente de
Barros, participaram, recentemente, de reunião na sede
da central sindical uruguaia

PIT.CNT, em Montevidéu.
Em seu quinto ano de fundação no estado, a UGT continua crescendo e ampliando
suas frentes através de ações,
por exemplo, como o intercâmbio para a troca de experiências com organizações
nacionais e internacionais.

Ugetistas recebem
conselheiros
do Inspir

N

o dia em que o Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial (Inspir) e o Solidarity
Center estarão no Rio de Janeiro
para lançar a cartilha ‘Debater e Enfrentar o Racismo’ (Alerj, 7 de junho,
às 18h), dirigentes e conselheiros do
órgão se reunirão na sede da União
Geral dos Trabalhadores do Rio de
Janeiro (UGT-RJ) para deliberar sobre assuntos relativos à luta pela
igualdade racial.
Secretária da Diversidade da
UGT do Rio de Janeiro (UGT-RJ) e
conselheira do Instituto, Ana Cristina dos Santos Duarte receberá o
grupo na sede da central, no Centro
do Rio, às 10h.

UGT abre inscrições para novos cursos
Alves de Melo foi um dos contemplados com a HP.

O Centro de Inclusão Digital da União Geral dos Trabalhadores do Rio de
Janeiro (UGT-RJ) está com inscrições abertas para novos cursos, além dos tradicionais de informática (os editores de texto Word, de planilhas Excel e de apresentação Powerpoint). A novidade é o Photoshop e as redes sociais com ênfase
em Marketing Digital através de blogs e facebook.
Ao ﬁnal dos módulos e concluído o semestre, os alunos com 75% de frequência
recebem os certiﬁcados de participação. Os alunos também concorrem a
sorteios. “Uma forma de premiar aqueles que reconheceram a importância da
proposta de formação da UGT e se empenharam para concluir os módulos”,
aﬁrma o coordenador de Informática, Richard Coimbra.
Em abril e maio, foram sorteados duas impressoras HP e dois porta-retratos
digitais. Os contemplados foram: Luis Alves de Melo, Lizandra Gabriela da Silva
Condid, Euﬂosina das Neves Palheta Loureiro e Neide Fernandes de Araújo.
Filiados e dependentes podem participar do programa de formação. As pré-inscrições podem ser feitas diretamente no site www.ugtrj.com.br.
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Secretariado amplia espaços de atuação da Central
Ao completar seu quinto ano de fundação, a regional Rio de Janeiro
da União Geral dos Trabalhadores (UGT) vem conquistando, através
das ações empreendidas por seu secretariado, importantes espaços
de articulação política. Conheça, a seguir, as principais atividades dos
membros da direção estadual da central.
DIVERSIDADE HUMANA

Lideranças se reúnem com relator
da PEC das Domésticas

JUVENTUDE: fim do monopólio na
emissão de carteiras estudantis

V

O

senador Romero Jucá, relator da PEC das Domésticas,
assegurou que os domésticos serão beneﬁciados com
todos os direitos previstos na legislação trabalhista. A declaração foi feita durante encontro com integrantes do Conselho Nacional da Promoção da Igualdade Racial (CNPIR), dentre eles, a secretária da Diversidade Humana da União Geral
dos Trabalhadores nacional e do Rio (UGT-RJ), Ana Cristina
dos Santos Duarte, e o senador Paulo Paim (PT-RS), no dia 29
de maio. Leia mais no site www.ugtrj.com.br

SECRETARIA DA MULHER celebrará
o 25 de Julho em Niterói

inte e um líderes do Movimento Estudantil se reuniram com o presidente da Câmara dos Deputados,
Henrique Alves, para tentar impedir a aprovação do Projeto de Lei nº 4571/2008 que trata do monopólio da confecção das Carteiras de Identiﬁcação Estudantil.
Secretário Adjunto de Juventude da União Geral dos
Trabalhadores do Rio de Janeiro (UGT-RJ) e presidente
da Federação Nacional de Apoio aos Estudantes Brasileiros (Feneb), Rafael Belmiro participou da reunião no
dia 15 de maio e dos encontros com diversas lideranças
partidárias, no Distrito Federal.
“Representamos mais de um milhão de estudantes
brasileiros. Lutamos, na verdade, pela sobrevivência das
entidades estudantis”, aﬁrma Belmiro, anunciando o
apoio do deputado mineiro Ademir Camilo, vice-presidente nacional da UGT, responsável pelo recurso que
aponta a inconstitucionalidade do projeto de lei. A mobilização dos estudantes no Distrito Federal resultou
na criação do Fórum Nacional de Entidades Estudantis
que será lançado no dia 11 de junho em Brasília.

E

ste ano, a Secretaria da Mulher da União Geral dos Trabalhadores do Rio de Janeiro (UGT-RJ) celebrará o 25 de
julho – Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha
em Niterói. No ano passado, a central levou à população de
Duque de Caxias materiais explicativos sobre a data, além
de atendimento jurídico gratuito, shows e apresentação de
grupo de jovens capoeiristas.
De acordo com a secretária da pasta, Maria de Fátima
da Conceição dos Santos, a ideia de realizar os festejos da
data em diferentes municípios é “expandir o conhecimento
sobre a trajetória de lutas das mulheres para a conquista de
seus direitos e a garantia da plena cidadania”, esclarece ela,
anunciando para breve a divulgação do local e horário das
atividades programadas.

Belmiro (de pé, camisa azul) e o vice-presidente da UGT Ademir Camilo (gravata
vinho) nas articulações com o deputado Otavio Leite.
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CULTURA, ESPORTE E LAZER

Atleta da UGT é campeão do New York Open de Jiu Jitsu

L

Eduardo Barboza em uma de suas lutas.

os Angeles, Nova Iorque e outras cidades dos Estados Unidos. Esse tem sido
o principal roteiro percorrido pelo lutador
de Jiu Jitsu Eduardo Barboza, um dos atletas apoiados pela União Geral dos Trabalhadores do Rio de Janeiro (UGT-RJ).
O bom desempenho nos campeonatos brasileiros o levaram a conquistar
os títulos de vice-campeão (2011) e campeão (2012) Rio Open de Jiu-Jitsu. Com
isso, foram surgindo as oportunidades de
participar de competições internacionais.

PATRIMÔNIO

No dia 20 de abril, o atleta ugetista ganhou o título de campeão do
New York Open de Jiu Jitsu, categoria Peso Galo, em Nova Iorque, Estados Unidos. Com uma rotina rigorosa de treinos, Eduardo tem o pé no
chão e sabe de seu potencial. Ainda
nos Estados Unidos, ele participou
de três lutas. No dia 26 de maio, ele
participou do clássico Mundial de
Jiu-Jitsu na Pirâmide de Long Beach,
Califórnia, Los Angeles.

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

Ministra destaca
ação da UGT em prol
da igualdade racial

E

m cerimônia comemorativa pelos
125 anos de Abolição da Escravatura, realizada no Palácio Guanabara,
o governador Sérgio Cabral prometeu
criar cotas para os servidores negros. A
informação é do secretário de Patrimônio da União Geral dos Trabalhadores,
Octávio Luiz Alves que, na ocasião representando o presidente Nilson Duarte Costa, destacou a eloquência e
coerência do discurso da ministra da
Igualdade Racial, Luiza Bairros.
Segundo o secretário, ao cumprimentá-la, a ministra o surpreendeu,
aﬁrmando conhecer o presidente nacional da UGT, Ricardo Patah, bem
como o trabalho da central em favor
da promoção da igualdade racial.
Durante a cerimônia, o governador Sérgio Cabral assinou duas propostas de políticas públicas de combate à desigualdade racial: o Plano
Nacional de Prevenção à Violência
contra Jovens Negros (em parceria
com a União) e o Plano de Promoção
da Igualdade Racial.

Os companheiros Adolfo, Ezequiel e Olímpio (da esq. para a dir.) com outros participantes da conferência.

Trabalhadores discutem participação
na Conferência das Cidades

P

rogramada para acontecer de 20 a 24 de novembro, em Brasília (DF), a 5ª
Conferência Nacional das Cidades - Quem muda a cidade somos nós: Reforma Urbana já! está mobilizando todo o país. O encontro dará ênfase a questões
como os avanços, as diﬁculdades, os desaﬁos e as propostas consolidadas nas
conferências estaduais, que acontecerão de 1º de julho a 28 de setembro.
Nos dias 18 e 19 de maio, o secretário de Saúde e Segurança do Trabalho da
União Geral dos Trabalhadores do Rio de Janeiro (UGT-RJ), Olímpio Barroso, foi
eleito delegado na Conferência Municipal que o habilitou a acompanhar as discussões da etapa estadual, de onde sairão os delegados para a Conferência Nacional.
“Estamos agora na etapa estadual, mas já conseguimos uma vitória, que foi a participação no Conselho Municipal da Cidade”, destaca ele, anunciando também o
envolvimento dos companheiros Ezequiel Amaral e Adolfo C.S. Filho, delegados
representantes do Sindicato do Asseio e Conservação do Rio de Janeiro.

6 | UGT-RJ NOTÍCIAS | ANO 3 | JANEIRO 2013
GIRO

Diretoria do SINDETRAN é recebida
pelo presidente do órgão

Nova diretoria inicia a luta pelos direitos dos trabalhadores do Detran.

O

Sindicato dos Funcionários do Departamento de Trânsito do Estado
do Rio de Janeiro (Sindetran-RJ) foi recentemente recebido pelo presidente
da autarquia, Fernando Avelino, que, segundo a presidente do sindicato, Maria
da Penha Afonso Machado, foi receptivo às reivindicações da categoria.
“Estamos preparando o documento que formalizará nossas propostas
que incluem o auxílio saúde, a incor-

poração da gratiﬁcação de desempenho e a revisão do Plano de Cargos e
Salários (PCS)”, declara Penha, acrescentando a importância da participação da União Geral dos Trabalhadores
do Rio de Janeiro (UGT-RJ) nas eleições
ocorridas em março.
“A UGT acompanhou o processo
e nos deu todo o apoio para que o resultado fosse o esperado. Por isso nos
ﬁliamos à central”, revela a presidente.

SINDFILANTRÓPICAS faz apelo à prefeitura
para moralização dos cemitérios

O

atraso no pagamento dos salários
dos funcionários dos cemitérios
administrados pela Santa Casa de Misericórdia do Rio virou uma constante. Sem critérios, a entidade realiza os
pagamentos em datas diferenciadas,
gerando prejuízos aos trabalhadores
que deixam de arcar com seus compromissos.
Há mais de 15 anos, a entidade tem
praticado, impunemente, o desrespeito às leis trabalhistas e aos trabalhadores, o que, na opinião do presidente do
Sindicato dos Empregados em Instituições Beneﬁcentes, Religiosas, Filantrópicas e Organizações não Governamentais (Sindﬁlantrópicas), Sergio do
Carmo (Serjão), tem como agravante o
não recolhimento do FGTS e do INSS,

inviabilizando as aposentadorias dos
trabalhadores.
“Já formalizamos denúncia junto ao
Ministério Público do Trabalho (MPT).
Agora, estamos pedindo uma audiência pública ao deputado estadual Paulo Ramos, presidente da Comissão de
Trabalho, Legislação Social e Seguridade
Social da Assembleia Legislativa do Rio
de Janeiro (Alerj), para buscar seu apoio,
anuncia Serjão, ressaltando, ainda, as
péssimas condições dos cemitérios.
“Fazemos um apelo à Prefeitura do
Rio para que a Comissão Municipal de
Controle de Cemitérios e Serviços Funerários, que é vinculada à Secretaria
Municipal de Conservação e Serviços
Públicos (Seconserva), exerça seu papel”, conclui ele.

Suspensas as eleições
do SATED

E

m nota divulgada
no dia 30 de maio, o
Sindicato dos Artistas e
Técnicos em Espetáculos de Diversão do Estado do Rio
de Janeiro (Sated Rio) comunica o cancelamento das eleições
programadas para os dias 26, 27
e 28 do mesmo mês.
O sindicato convocou o quadro
associativo para uma assembleia,
no início de junho, para eleger
uma Junta Governativa que administrará a instituição até que
seja definida uma nova data para
o processo eleitoral. Leia mais no
site www.satedrj.org.br

SINTALOCAS completa
20 anos de fundação

F

undado em 29 de
maio de 1993, o
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Bens Móveis e de Assistência Técnica
do Estado do Rio de Janeiro
(Sintalocas) comemora seu
20º aniversário.
Filiada à União Geral dos Trabalhadores do Rio de Janeiro
(UGT-RJ), a entidade, de acordo com o presidente Luiz Henrique de Oliveira Pimentel, vem
travando uma árdua luta pela
regulamentação das profissões
relativas ao setor de locação
junto ao Ministério do Trabalho
e Emprego (MTE).
O que se pretende é obter
uma CBO (Classificação Brasileira de Ocupações) exclusiva ou
específica para os trabalhadores do setor, pois ainda existem
profissionais que trabalham em
locação, mas atuando na construção civil.
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Mulheres do MERCADO DE CAPITAIS
realizam seu primeiro encontro

om a presença de autoridades como a desembargadora Vólia Bomfim e as delegadas Marta
Cavallieri e Maria Teresa Pezza (representante da
chefe de Polícia Civil, Martha Rocha), o Sindicato dos
Empregados no Mercado de Capitais (SEMCRJ) realizou
o 1º Encontro de Mulheres do Mercado de Capitais.

Organizado pela recém criada Secretaria da Mulher, intitulada ‘Mulheres em Ação’, o evento discutiu temas como
a desmistiﬁcação da presença feminina no setor, técnicas
para a organização da economia domiciliar, fundos de investimentos, a mulher no mercado de trabalho e a Lei Maria
da Penha.
Ugetistas do Rio (foto) prestigiaram a programação.
Dentre eles, o secretário de Patrimônio, Octávio Luiz Alves
(representando o presidente Nilson Duarte Costa); a secretária de Qualiﬁcação e Projetos, Marilea Ormond; a secretária adjunta da Mulher, Clatia Vieira; a secretária adjunta
dos Setores Informal e Autônomo, Edna dos Santos Melo;
a assessora de comunicação Luiza Felix; e a assistente administrativa Ana Paula Condaque Soares, entre outros. Leia
mais no site www.ugtrj.com.br

Comando da Guarda Municipal
receberá lideranças do SISGUARIO

SINDTEA divulga
processo eleitoral

C

O

Sindicato dos Servidores da Guarda
Municipal do Rio de Janeiro
(Sisguario) e a Frente Uniﬁcada Pró Guardas Municipais,
representada pelo Movimento Tropa Unida (MTU) e as
associações de Inspetores e
de Subinspetores estarão reunidos com o Comando Geral
da Guarda Municipal do Rio
de Janeiro (GM-Rio), no dia 5
de junho, às 10h, para retomar
as discussões acerca de antigas
reivindicações da categoria.
Os guardas querem negociar com o órgão benefícios
como a reestruturação do
Plano de Carreiras, conforme

FARMACÊUTICOS e
UGT nos diálogos
sociais

critérios normatizados pela Lei
Complementar nº 100/2009
(artigos 13 a 17, combinados
com o artigo 36 da Lei 94/79).
Os proﬁssionais de segurança também reivindicam a
incorporação do adicional de
encargos especiais aos pisos
de cada classe, o adicional de
risco de 100% e uma escala
de serviços de 24h x 72h para
todo o efetivo operacional.
Em viagem ao Distrito Federal para tratar de assuntos
de interesse dos trabalhadores, o presidente do Sisguario,
Rogério Chagas, será representado pelos diretores Pralom e
Vieira.

O

Sindicato Intermunicipal de Técnicos e Auxiliares em Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro (SINDTEA-RJ) realizará eleições, no dia 10 de
junho, das 9h às 17h, para formação de diretoria e
do Conselho Fiscal para o quadriênio 2013-2017.
Atualmente presidida por Paulo Cesar Pinto, a entidade tem participado de lutas como a
campanha nacional pela jornada de 30 horas
semanais para os profissionais do setor. No dia
29 de maio o presidente e o delegado representante do SINDTEA-RJ da cidade de São Gonçalo, Leonardo Leal, tiveram uma audiência com
o secretário Leandro Bastos, chefe de Gabinete
do prefeito Neilton Mulim.
Em discussão, questões de interesse dos
profissionais técnicos de enfermagem, como as
30 horas e o piso salarial, dentre outros.

Presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Rio de Janeiro, Francisco Claudio de
Souza Melo, e Isau Chacon, representante da União Geral dos Trabalhadores (UGT)
participaram, na Secretaria-Geral da Presidência da República, dos Diálogos Sociais:
Agenda pós-2015 e segmento a Rio+20.
Com a presença de ministros, embaixadores, representantes do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e da sociedade civil, o evento discutiu temas
como Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), resíduos sólidos, logística reversa, violação dos direitos indígenas,
mortalidade materna, desigualdades e violência contra as mulheres e negros, entre outros.
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Plenária da UGT do Rio
apresenta os mais recentes ﬁliados

A

União Geral dos Trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro realizou no dia 22 de maio mais uma plenária, reunindo representantes das entidades ﬁliadas para deliberar sobre assuntos como a certiﬁcação
digital para os sindicatos. Na ocasião, o presidente Nilson Duarte Costa apresentou duas novas entidades que passaram a integrar a nação ugetista: a Associação Nacional dos Anistiados Políticos Aposentados e
Pensionistas, presidida pelo companheiro Nilson Venâncio; e o Sindicato Nacional dos Mestres de Cabotagem
e dos Contramestres em Transportes Marítimos, presidido pelo companheiro Valter Martins Ramos. Na imagem acima, a reprodução de uma página da revista do Sindicato dos Contramestres revelando o orgulho de
ser ugetista e a imediata interação da entidade com a agenda da nossa central sindical.

