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A nação ugetista
está em festa

C

hegamos na reta ﬁnal para
o encerramento de mais
um ano. Para nós da UGT-RJ,
2013 teve um sabor especial por
vários motivos: completamos
5 anos de atuação no estado,
crescemos e nos tornamos a
segunda maior central sindical
do Rio, realizamos o sonho da
aquisição de uma Sprinter para
transportar equipe e apoiar as entidades ﬁliadas nas suas
necessidades, ﬁzemos intercâmbio com sindicalistas de diversos países. A lista é realmente imensa...
Nas ruas, repartições, entidades sindicais, em casa, as
confraternizações parecem contagiar a todos com o clima
de Natal. A última plenária da Executiva Estadual da UGT-RJ, em novembro, já tinha esse tom. Depois, a certiﬁcação/confraternização dos alunos de informática, o Amigo
Oculto e, por ﬁm, a confraternização com todos os ugetistas do Rio, no dia 13 de dezembro; 11 dias antes do Natal.
Como se pode ver, a nação ugetista está em festa. Aﬁnal, como já falado, temos motivo de sobra para festejar.
Que 2014 venha, então, coroado de outras tantas realizações para os ugetistas de todo o Brasil, para nossos
amigos, equipe e familiares.
Saudações Ugetistas!
Nilson Duarte Costa
Presidente

UGETISTAS NO FÓRUM MUNDIAL
DE DIREITOS HUMANOS
PÁGINA 8

Emoção e agradecimentos na
certificação da Informática

E

m clima de confraternização, a União Geral dos Trabalhadores
do Rio de Janeiro (UGT-RJ) realizou, no dia 5 de dezembro, a
cerimônia de certiﬁcação de cerca de 80 alunos do Centro de
Inclusão Digital que concluíram os 5 módulos dos cursos de informática. Em 2014, novos projetos.
Página 3

Mulheres vão às ruas
dizer NÃO à violência

Para marcar o 25 de novembro – Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher, a Secretaria da Mulher da União
Geral dos Trabalhadores do Rio de Janeiro (UGT-RJ) realizou
um corpo a corpo no Largo da Carioca, no Centro do Rio, onde
distribuiu material informativo sobre o tema.
Página 5

UGT-RJ NA MÚLTIPLA AGENDA DA CONSCIÊNCIA NEGRA
PÁGINA 5

MINISTRO REGULAMENTA PERICULOSIDADE DOS VIGILANTES
PÁGINA 7
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Última plenária da executiva estadual de 2013
tem participação ativa de ugetistas

A

gradecimentos ao perﬁl democrático da gestão Nilson Duarte
Costa, sugestões, críticas e elogios.
Esta foi a tônica da última plenária
da executiva estadual da União Geral
dos Trabalhadores do Rio de Janeiro

(UGT-RJ) que reuniu os representantes das entidades ﬁliadas à central.
Em pauta, o sucesso da celebração do quinto ano de fundação da
central, novas filiações, o apoio às
conturbadas eleições do Sindicato

UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

A União Geral dos Trabalhadores
deseja a todos os seus filiados,
colaboradores e amigos um Feliz Natal
e Próspero Ano Novo.
Nilson Duarte Costa
Presidente

dos Rodoviários do Rio, transporte, a agenda de atividades do final
de ano, informes da Secretaria da
Juventude sobre a elaboração da
Agenda do Estudante, trabalho
seguro, o sucateamento da saúde
pública, educação, segurança e as
confraternizações de dezembro,
dentre outros temas.
A qualiﬁcação proﬁssional, uma
das bandeiras defendidas pela UGT-RJ, também foi colocada em discussão, oportunidade em que o presidente Nilson anunciou para 2014 a
realização de um curso de inglês para
os ﬁliados. O presidente também
lembrou o curso de oratória programado para a segunda quinzena de
janeiro e que, com turma já montada, acontecerá na sede campestre
do Sindicato dos Trabalhadores das
Indústrias da Construção Pesada (Sitraicp), entidade por ele presidida.
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Certiﬁcação é marcada por momentos de emoção
e agradecimentos à gestão Nilson Duarte Costa

Presidente Nilson Duarte Costa convida a militante Jacyra, de 95 anos, para compor a mesa.

E

m clima de confraternização, a
União Geral dos Trabalhadores do
Rio de Janeiro (UGT-RJ) realizou, no
dia 5 de dezembro, a cerimônia de
certiﬁcação dos alunos do Centro de
Inclusão Digital que concluíram os 5
módulos dos cursos de informática.
Com mensagens de boas vindas
aos formandos e de agradecimento ao
apoio da equipe e entidades ﬁliadas
à sua gestão, o presidente Nilson
Duarte Costa exaltou a proposta
inclusiva da central, colocada em
prática através de ações como a
qualiﬁcação proﬁssional.
Na sua opinião, a educação
propicia novos conhecimentos, a
inclusão no mundo do trabalho
e a ampliação de horizontes para

uma vida com maior dignidade e
respeito.
Artistas prestigiam encontro
Prestigiada com a chegada do ator

Hugo Gross e do diretor do Sindicato
dos Artistas (Sated-RJ), Délcio
Marinho, a cerimônia foi honrada
com a presença da senhora Jacyra
dos Santos Pereira que, aos 95 anos,
é uma das mais idosas e assíduas
militantes dos movimentos sociais.
Secretário de Trabalho da central,
Manoel Martins Meireles elogiou
a liderança e o reconhecimento
nacional da gestão do presidente
Nilson. “Aqui se pratica o trabalho
decente”, aﬁrmou ele, reforçando a
importância da informática na vida
das pessoas.
Coordenador do Centro de
Inclusão Digital, Richard Coimbra
agradeceu ao presidente Nilson pela
iniciativa de promover a inclusão
digital e social dos trabalhadores e
aposentados. “Isso nos incentiva a
compartilhar nosso conhecimento,
somando, de alguma forma, para a
vida dessas pessoas”, disse ele.

Funcionários e prestadores de serviço reunidos no auditório da sede da central, no
Centro do Rio, para a entrega dos presentes do Amigo Oculto. A confraternização
da Equipe UGT-RJ aconteceu na tarde do dia 5 de dezembro.

PARA SEMPRE MANDELA
1918 – 2013
Nenhum homem pode ser discriminado pela cor da
sua pele, dizia o grande líder. Prêmio Nobel da Paz,
Mandela deixa um rico legado. Que sua alma descanse
em paz!
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Alerj adere à Frente Parlamentar
em Defesa dos Comerciários
om o objetivo de chamar a atenção dos parlamentares do estado
para as lutas e reivindicações dos comerciários, a Assembleia Legislativa do
Rio de Janeiro (Alerj) lançou, no dia 9
de dezembro, a Frente Parlamentar
Mista em Defesa dos Comerciários.
Instalada em nível nacional em
agosto último, a Frente Parlamentar
Mista em Defesa dos Comerciários é
uma iniciativa do vice-presidente da
União Geral dos Trabalhadores (UGT),
deputado federal Roberto Santiago,
que deverá buscar a adesão de todos
os estados brasieliros.
No Rio, a Frente será coordenada
pelo deputado estadual Roberto Henriques, sob supervisão geral de Lourival
Figueiredo Melo, 1º secretário da Confederação Nacional dos Trabalhadores
do Comércio (CNTC).

Rafael Wallace

C

Apoio da Federação do Rio
Entidade presidida pelo sindicalista
Cleber Paiva Guimarães, a Federação
dos Empregados
no Comércio dos
Estados do Rio de
Janeiro e Espírito
Cleber Paiva (1º da mesa, à esq.) declara apoio à instalação da Frente no Rio.
Santo (Fecerj) apóia
a iniciativa. “A Frente
Secretária Executiva da União Geral
será de grande importância para a classe. Por isso, contribuiremos para que dos Trabalhadores do Rio de Janeiro
ela possa crescer. Precisamos do apoio (UGT-RJ) e presidente do Sindicato
dos deputados para as matérias de in- dos Comerciários de Duque de Caxias,
teresse da categoria, principalmente as Lourdes da Silva também participou
discussões do piso estadual”, declarou da sessão solene.
Cleber Paiva.

J.Renildo/SG

Patah e Nilson Duarte participam de
encontro com ministro Gilberto Carvalho

Ministro recebe das mãos de Nilson Duarte Costa documento com reivindicações dos trabalhadores

Vejo com otimismo que os preceitos do “trabalho decente”,
instituídos há uma década pela
OIT, estão se transformando
em realidade.
Ricardo Patah - presidente da União Geral
dos Trabalhadores

E

ncaminhar ao ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, a pauta de reivindicações
dos trabalhadores terceirizados do
Sistema Petrobras por melhores condições de trabalho nas obras de montagem, construção e manutenção do
Sistema em todo o país.

Com este objetivo, os presidentes da União Geral dos Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah (nacional) e
Nilson Duarte Costa (Rio de Janeiro),
participaram, no dia 4 de dezembro,
em Brasília, da 6ª Reunião da Mesa Nacional Permanente para o Aperfeiçoamento das Condições de Trabalho na
Indústria da Construção.
A reunião, antecedida por um encontro das centrais sindicais na sede da
UGT-DF para discutir a pauta, foi uma
deliberação do I Encontro Nacional
dos Trabalhadores na Construção.
Na oportunidade, os representantes dos sindicatos dos trabalhadores de
montagens, manutenção e construção,
que hoje representam mais de 300 mil
trabalhadores terceirizados no Sistema
Petrobras, entregaram ao ministro um
documento a ser encaminhado à presidente Dilma Rousseff, dando ciência
das reivindicações e propondo que se
estabeleça o diálogo, bem como uma
política de melhoria das condições sociais e de trabalho dos trabalhadores.
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Mulheres vão às ruas dizer NÃO à violência
A prevenção contra o Câncer de Mama também mereceu destaque pela Secretaria da Mulher
da UGT-RJ em palestra realizada na sede da central sindical no Centro do Rio.

P

esquisa do Instituto de Segurança
Pública (ISP), divulgada no Dossiê
Mulher 2013, revela que em 2012 foram registradas 162.112 ocorrências de
agressões às mulheres, 65% delas de
violência física por lesão corporal. A
grande maioria, no entanto, foi de violência sexual (82,8% casos de estupro e
94,9% de tentativas de estupro).
Para marcar o 25 de novembro –
Dia Internacional da não Violência contra a Mulher, a Secretaria da Mulher da
União Geral dos Trabalhadores do Rio
de Janeiro (UGT-RJ) realizou um corpo
a corpo em pleno Largo da Carioca, no
Centro do Rio, onde distribuiu material
informativo sobre o tema.
Outra questão relevante e que
mereceu destaque pela Secretaria da

Secretário de Trabalho da UGT-RJ, Manoel Martins Meireles prestou apoio às mulheres.

Mulher foi o Câncer de Mama. Com
uma palestra onde a prevenção foi a
principal mensagem transmitida para
as mulheres, a Secretaria da Mulher
participou das atividades do Outubro

Rosa, movimento de conscientização
nacional sobre a importância da prevenção e dos elevados índices de mortalidade de mulheres vitimadas com a
enfermidade.

UGT-RJ participa da múltipla agenda
da Consciência Negra

A

União Geral dos Trabalhadores do
Rio de Janeiro (UGT-RJ), através
da Secretaria da Diversidade Humana,
participou ativamente dos eventos comemorativos do 20 de novembro, Dia
Nacional da Consciência Negra.
Atividade integrante da Agenda Única
Rio Zumbi 2013 promovida pelo Conselho Estadual do Negro (Cedine), a cele-

bração da data no Monumento a Zumbi
dos Palmares teve a participação da UGT
e de diversas entidades dos movimentos
sociais que homenagearam o líder da resistência de Palmares.
No início de novembro, a UGT-RJ
também esteve na III Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, em
Brasília (DF), discutindo o tema central
“Democracia e Desenvolvimento Sem Ra-

cismo: Por um Brasil Aﬁrmativo”.
Em Brasília, nos dias 26 e 27, a secretária da Diversidade Humana da UGT
nacional e do Rio de Janeiro, Ana Cristina
Duarte, também participou da 43ª reunião do Conselho Nacional de Promoção
da Igualdade Racial da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
da Presidência da República (SEPPIR/PR).
Leia mais no site www.ugtrj.com.br

Rio marca presença na última plenária de 2013 em São Paulo

U

Nilson Duarte Costa, presidente da
UGT-RJ apresentou
o relatório de atividades do estado

getistas do Rio de Janeiro que integram
a executiva nacional da União Geral dos
Trabalhadores (UGT) participaram da 19ª Reunião Plenária da Executiva Nacional de 2013, na
cidade de São Paulo, no dia 22 de novembro. O
encontro teve como objetivo analisar o crescimento da central, bem como realizar um balanço das atividades desenvolvidas no período.
Na oportunidade, foi anunciado o nome do
deputado Federal, Lourival Mendes (PTdoB),
do Maranhão, como o novo vice-presidente da
UGT nacional.
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Dez mil trabalhadores da PESADA
lotam Maracanãzinho
Com sorteio de centenas de brindes, o Sindicato dos Trabalhadores das
Indústrias da Construção Pesada (Sitraicp) reuniu cerca de 10 mil pessoas
no Maracanãzinho para a tradicional
Festa da Pesada.
“O evento foi um sucesso e transcorreu na maior tranquilidade”, disse o
presidente do Sitraicp e da União Geral dos Trabalhadores do Rio (UGT-RJ),
Nilson Duarte Costa. “Fizemos uma
pesquisa nas obras sobre quais seriam
as mudanças que o trabalhador desejaria para a celebração de nossa festa.
O resultado foi que a ampla maioria
(85%) era contra a bebida alcoólica.
Com isso, pudemos investir mais nos
prêmios”, concluiu.

Trabalhadores lotam o Maracanãzinho

UGT-RJ apoia manifestação dos
COMERCIÁRIOS de Petrópolis

U

ma passeata promovida pelo Sindicato dos Comerciários de Petrópolis, Região Serrana do Rio, reivindicando o ﬁm do trabalho nos feriados e
domingos, contou com a participação
de ugetistas do Rio, dentre eles, o presidente Nilson Duarte Costa.
A manifestação, no dia 3 de novembro, conforme notícia divulgada em
jornal local no dia 9 de novembro, re-

sultou em acordo entre empresários e
trabalhadores do comércio do Centro
daquela cidade que votaram a favor
do funcionamento das lojas nos feriados de novembro com o pagamento
de 100% de hora extra, folga compensatória a ser concedida até 30 dias após
o feriado e mais o pagamento de R$ 10
a título de lanche e vale-transporte.

SINFAERJ pede apoio para
lutas dos farmacêuticos

P

residente do Sindicato dos Farmacêuticos do Rio de Janeiro (Sinfaerj),
Francisco Claudio Mello solicitou aos presidentes da União Geral dos Trabalhadores (UGT) nacional e do Rio de Janeiro, Ricardo Patah e Nilson Duarte
Costa respectivamente, que as mesmas encampem a briga pelas 30 horas dos
farmacêuticos e pela aprovação da PEC 293, em favor dos militares da saúde.
Mello reivindica, ainda, apoio na divulgação para a sociedade dos riscos
da exposição a produtos químicos, bem como as medidas a serem tomadas
nas ocorrências. “A UGT fará debates a este respeito, o que considero uma
excelente resposta aos anseios da sociedade, da nossa classe e dos militares
da área da saúde”, aﬁrma ele.

SINDTTRUP
leva pleito dos rurais
para governador

E

m recente reunião no Gabinete do governador Sérgio
Cabral, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais
Intermunicipal dos Municípios
de Paracambi, Paulo de Frontim
e Mendes (Sindttrup) solicitou
asfaltamento e iluminação para
aquelas regiões.
De acordo com o presidente, João Carlos Cirne, o sindicato tem trabalhado arduamente
para que os agricultores familiares também tenham acesso
aos projetos do Governo Federal. “Projetos estes”, garante ele,
“que beneﬁciarão companheiros
e companheiras de toda região
rural sob a base da entidade e
aqueles que passarão a ter com
a extensão da mesma”.
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Ministro regulamenta periculosidade dos VIGILANTES

O

ministro do Trabalho e Emprego, Manoel Dias,
assinou portaria aprovando o Anexo 3 da Norma Regulamentadora nº 16 (NR-16), que trata das
atividades e operações perigosas.
A portaria deﬁne que as atividades que expõem
os proﬁssionais a roubos ou violência física são perigosas e regulamenta o adicional de periculosidade,
no valor de 30%, para os vigilantes, aprovado pela Lei
12.740, de 8 de dezembro de 2012.
Presidente do Sindicato dos Vigilantes de Petrópolis, Adriano Linhares representou a União Geral
dos Trabalhadores do Rio (UGT-RJ) no Grupo de
Trabalho Tripartite (GTT) que acompanhou as negociações com os patrões. A portaria, publicada no
Diário Oﬁcial da União do dia 3 de dezembro, entrou
em vigor na mesma data.
Fonte: Com informações da Assessoria de Comunicação do MTE

Adriano Linhares (dir.) com o ministro Manoel Dias

Eleição dos RODOVIÁRIOS
reconduz antiga diretoria

C

om 64,25% dos votos e
o apoio da União Geral
dos Trabalhadores do Rio
(UGT-RJ), os rodoviários da
ativa e aposentados escolheram a Chapa 1, liderada
por Samuel Freire de Souza e cuja plataforma foi a
recuperação do Sindicato
Histórico, para administrar
o Sindicato dos Rodoviários
do Rio de Janeiro.
As eleições ocorreram
no dia 25 de outubro e,

na opinião do presidente
eleito, “a vitória representa
a primeira resposta da categoria aos traidores que
se venderam aos patrões
para destruir o sindicato e
entregar de bandeja nossas
conquistas”.
A entidade foi prejudicada, nos últimos meses, pela
divisão da categoria através
da criação de outro sindicato, bloqueando os recursos
ﬁnanceiros da mesma.

Projeto do SINDIREFEIÇÕES
forma proﬁssionais para o setor
Idealizado pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Refeições do Rio de Janeiro (Sindirefeições-RJ), João Ricardo, o projeto Cozinha Escola objetiva
preparar os trabalhadores e não trabalhadores do setor para
a área da culinária. O espaço conta com uma estrutura de
última geração: salas de aula, auditório climatizado; quadro
branco e data show; ambientes de aprendizagem prática
distintos, ou seja, Gardemanger, Padaria e Confeitaria, Fast-food; Cozinha Industrial; Cozinha Show; Área de aprendizagem de estoque, higienização e manipulação; Vestiários
masculino e feminino; Pátio externo e Área de lazer.
A escola realiza cursos regulares, assim como especializações para áreas distintas de acordo com as necessidades das
empresas que buscarem a parceria com a entidade sindical.

SINDFILANTRÓPICAS negocia
reajustes para 2014

A

ntes mesmo de expirar a Convenção Coletiva Trabalho de 2013, no dia 31 de dezembro, o Sindicato
dos Empregados em Instituições Beneﬁcentes, Religiosas, Filantrópicas e Organizações Não Governamentais
(SindFilantrópicas) já iniciou as negociações dos reajustes salariais para o próximo ano.
Em recente assembleia no auditório da UGT-RJ, com a
presença do advogado Sílvio Lessa, os empregados apro-

varam a pauta de reivindicações que, segundo o presidente do SindFilantrópicas, Sergio do Carmo (Serjão), já
foi encaminhada aos administradores das instituições.
“Tivemos uma primeira reunião com a Mitra do Rio
Janeiro que fechou um Acordo Salarial de 7% de reajuste
para os trabalhadores, garantindo, ainda, que o menor
salário praticado será o piso regional do estado de 2014”,
esclareceu Serjão.
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SEMINÁRIO UGT-RJ
5 ANOS

Sessão solene da Alerj marca os
25 anos do SINFITO

A

Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro (Alerj) realizou
uma sessão solene no dia 16 de dezembro, às 18h30min, para celebrar o
25º aniversário de fundação do Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas
Ocupacionais do Rio de Janeiro (Sinﬁto).
Após ter conquistado um piso salarial digno em 2010,
que progride no estado junto com as demais categorias
conforme lei, o Sinﬁto iniciou a luta pela inclusão do ﬁsioterapeuta e do terapeuta ocupacional de forma mais
intensa nas unidades públicas de saúde. “A população de
baixa renda precisa e deve ter acesso aos nossos serviços”,
garante o presidente Diego Torres.
A sessão solene aconteceu no Plenário Barbosa Lima Sobrinho e será presidida pelo deputado Luiz Paulo (PSDB-RJ).

Sindicalistas chineses
visitam a UGT-RJ

N

os dias 15 e 16 de dezembro, um grupo de cinco sindicalistas chineses foi recepcionado por diretores da
União Geral dos Trabalhadores do Rio (UGT-RJ). O intercâmbio entre sindicalistas brasileiros e estrangeiros objetiva
a troca de conhecimentos acerca da realidade e das práticas
do movimento de trabalhadores em todo o mundo. Em
agosto, a central também recebeu em sua sede uma comitiva de líderes sindicais do México.

Ugetistas participam do Fórum
Mundial de Direitos Humanos

P

romover um espaço de debate público sobre Direitos
Humanos, para discutir os principais avanços e desaﬁos
no tocante ao respeito às diferenças, à participação social, à
redução das desigualdades e ao enfrentamento a todas as
violações de direitos humanos.
Com este objetivo, Brasília sediou, entre os dias 10 e
13 de dezembro, o Fórum Mundial de Direitos Humanos
(FMDH), uma iniciativa da Secretaria de Direitos Humanos
da Presidência da República – SDH/PR. Uma comitiva de 11
ugetistas do Rio de Janeiro participou da agenda que incluiu
conferências, debates temáticos e atividades autogestionadas com a presença de autoridades, intelectuais e proﬁssionais de mais de 80 países.

