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UGT-RJ celebra o 1º de maio com ação
social e shows para os trabalhadores

Com o objetivo de firmar o compromisso com a classe
trabalhadora, convocando-a para, juntos, lutar pela manutenção dos direitos conquistados – e, ainda sob o mote dos
últimos protestos (Nenhum direito a menos) –, a União Ge-

ral dos Trabalhadores do Rio (UGT-RJ) celebrou o Dia do
Trabalhador com uma grande ação social em Madureira,
Zona Norte da cidade.
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Dia da Mulher discute a
reforma da Previdência
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UGT-RJ cria Curso de
Negociação Coletiva

Plenária discute o Imposto Sindical
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A programação de 2017 começou com o
Curso de Comunicação e Oratória entre
os dias 16 e 18 de maio.
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Com palestra do advogado Silvio Lessa,
a União Geral dos Trabalhadores do Rio
(UGT-RJ) realizou mais uma plenária
estadual em sua sede, no dia 10 de maio.
Página 8
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Nenhum direito a menos
O mote das últimas manifestações promovidas pelas centrais
sindicais “Reformas? Nenhum direito a menos” expressa o desejo
e a mais profunda indignação
dos trabalhadores diante do frenético movimento da classe política que, em nome
de um suposto ajuste econômico, ensaia acabar
com os direitos trabalhistas e constitucionais.
Não podemos deixar os nossos direitos, conquistados com muita luta, suor e mortes, serem
extraídos por conta das grandes mazelas porque
passa o nosso país: corrupção, roubo, mentiras e
um grande grupo de políticos desacreditados pelos
trabalhadores e sociedade em geral.

Este é um momento de reflexão, onde movimento sindical e organizações sociais devem promover uma grande unidade para fortalecer as lutas
que são de todos. A reflexão é necessária para que,
juntos, possamos enxergar as possibilidades e caminhos a serem trilhados na direção da recuperação
de um país hoje mergulhado numa profunda crise.
A reflexão também deverá estar em cada um de
nós, cidadãos, acerca da construção de uma corrente de pensamentos por dias melhores Por isso,
neste mês de maio, mês dos trabalhadores, mês das
mães, voltemos nossos pensamentos para o respeito, o amor, a paz e a fraternidade.
Nilson Duarte Costa – Presidente

UGT NO DIA DO TRABALHADOR

A crise pautou o Dia do Trabalhador da UGT
de Janeiro da UGT marcou expressiva presença. Para
a grande maioria dos ugetistas do Rio, o seminário representou uma oportunidade de aprendizado, de maior
entendimento acerca de questões que hoje permeiam as
principais discussões do Movimento Sindical.

Fábio Mendes

Os 10 anos de luta da UGT e os desafios para superar a crise política e econômica do Brasil. Este foi o
tema do Seminário 1º de Maio realizado nos dias 24 e
25 de abril pela União Geral dos Trabalhadores (UGT),
em São Paulo.
Com uma delegação de 60 trabalhadores e lideranças sindicais dos mais diversos setores, a estadual Rio
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Plenária discute os riscos de enfraquecimento
da estrutura sindical

Na mesa, à direita o palestrante Sílvio Lessa

O sistema de custeio da atividade sindical, hoje sob
ameaça em função da reforma trabalhista pretendida pelo
governo federal. Esta foi uma das abordagens da palestra
proferida pelo especialista em direito sindical, Dr. Silvio
Lessa, em reunião plenária realizada pela União Geral
dos Trabalhadores do Rio (UGT-RJ) no dia 10 de maio.
Presidente da UGT-RJ, Nilson Duarte Costa abriu o encontro comentando a recente reunião realizada pela UGT
nacional, em Brasília, onde o tema foi discutido. “No dia
24 de maio, participaremos da grande marcha das centrais
sindicais, em Brasília, pois não podemos permitir que o enfraquecimento do sistema sindical seja consumado com essa
reforma”, destacou ele.

No dia 8 de maio, sindicalistas promoveram um ato
de protesto contra a despejo do Ministério do Trabalho,
do já conhecido endereço, no Palácio do Trabalho, no
Centro do Rio. Presidente da UGT-RJ e do Sindicato da
Construção Pesada (Sitraicp), Nilson Duarte Costa participou da manifestação. Além dele, o também ugetista Josimar Campos de Souza (Mazinho), presidente do
Sindicato da Construção Civil de Duque de Caxias; e o
presidente do Sindicato dos Auditores-Fiscais do Trabalho, Pedro Paulo Martins.

Ugetistas participam da
greve geral do dia 28 de abril

No Centro do Rio, em Santa Teresa, Petrópolis e
em diversas outras regiões, ugetistas participaram das
diversas manifestações ocorridas no Dia Nacional de
Paralisações contra as reformas do trabalho, da Previdência e a Terceirização. UGT-RJ e sindicatos filiados,
todos de portas fechadas, declararam apoio ao movimento “Reformas: Nenhum direito a menos”. Na sede
da central sindical, no Centro do Rio (foto), ugetistas se
reuniram para traçar as estratégias de mobilização para
as manifestações.

Guardas Portuários se
filiam à UGT-RJ
O Sindicato dos Guardas Portuários e Empregados de Autoridade Portuária dos Municípios de
Arraial do Cabo, Angra dos Reis, Itaguai, Niterói e
Rio de Janeiro (Sindguapor-RJ) é a mais novo entidade sindical filiada à União Geral dos Trabalhadores do Rio (UGT-RJ).
Com esta adesão, e outras que estão em processamento, a central sindical, que neste 2017 completa 9 anos de atuação no estado, vai se mantendo
na posição de primeira maior central sindical em
número de entidades filiadas.
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A União Geral dos Trabalhadores do Rio de Janeiro (UGT-RJ) realizou uma
dupla celebração em março: o Dia Internacional da
Mulher (8) e o Dia Internacional de Luta pela Eliminação do Racismo (21).
O encontro, que tamHomenagens às mulheres e aos sindicatos que inseriram cláubém celebrou 9 anos de
sulas raciais e homofóbicas nos acordos e convenções
realizações da estadual Rio
da UGT, teve como ponto
alto a palestra “O impacto
da reforma da Previdência
na vida das mulheres e dos
trabalhadores”,
proferida
pelo presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da
UGT (Sindiapi), Natal Léo.
ROBERTO AZEVEDO PRODUÇÕES

ROBERTO AZEVEDO PRODUÇÕES

Evento do Dia da Mulher discute
a reforma da Previdência
Em pauta ainda, reflexões sobre a
trajetória de lutas pelo empoderamento feminino, a discriminação e violência sofridas, e as fragilidades da Lei Maria da Penha; entre outras.
Organizado pelas secretárias da
Mulher do Rio (Fátima dos Santos)
e da Diversidade Humana Nacional
(Ana Cristina Duarte), o evento aconteceu no Clube Recreativo do Sindicato do Asseio e Conservação do Rio
(Siemaco-Rio), em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio, no dia 18
de março.
Secretária de Saúde e Segurança do
Trabalho da UGT nacional, Cleonice
Ribeiro prestigiou o evento. Além dela,
o prefeito da região, Zelito Tringuelê; e
a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Paula Machado.

Natal Léo esclarece pontos da reforma

UGT-RJ recebe prêmio do Conselho
do Direito do Negro
O Conselho Estadual do Direito Negro (Cedine) realizou
no dia 11 de abril a entrega do
“Prêmio Cedine 21 de Março
Combatendo o Racismo” à dirigentes sindicais, parlamentares e representantes do governo
que, de alguma maneira, se destacaram na valorização da luta
contra o racismo e a intolerância.
Presidente da União Geral
dos Trabalhadores no Estado do Rio de Janeiro (UGT-RJ), Nilson Duarte Costa, na ocasião representado
pela secretária da Diversidade Humana da UGT, Ana Cristina dos Santos foi um dos contemplados.
Prestigiaram a cerimônia os ugetistas Valter Martins, presidente do Sindimestres Brasil; Alzira Pereira,
diretora do Sinder RJ; e Ubiratan José, diretor do Sindiserj.
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Programa de Formação da UGT-RJ cria Curso
de Negociação Coletiva
Este ano, a União Geral dos Trabalhadores do Rio de
Janeiro (UGT-RJ) fará novos investimentos no Programa de Formação com a inclusão do Curso de Negociação Coletiva, além dos já conhecidos (Comunicação e
Oratória e de Formação Política e Sindical).
A ideia, de acordo com o presidente Nilson Duarte
Costa, é fortalecer as lideranças sindicais, fornecendo
instrumentos para a implementação das ações empreendidas em prol da classe trabalhadora.
O Programa teve início em 2011 com o curso de
Formação Política e Sindical. Em 2014, a UGT-RJ inseriu o curso de Comunicação e Oratória e, desde então, já formou mais de 200 multiplicadores.
Os cursos são ministradas pelo mestre em Educação,
professor Erledes Elias da Silveira, assessor da Secre-

taria de Organização Político-Sindical da UGT Nacional. As inscrições estão permanentemente abertas para
a formação de novas turmas. Inscreva-se. Participe!
Acompanhe, a seguir, o calendário de formação
de 2017.
Meses
Maio
Junho
Agosto
Outubro
Outubro
Novembro

Dias
16, 17 e 18
20,21 e 22
22,23 e 24
3,4 e 5
24,25 e 26
21,22 e 23

Cursos
Comunicação e Oratória
Comunicação e Oratória
Formação Política Sindical
Formação Política Sindical
Comunicação e Oratória
Negociação Coletiva

Centro de Inclusão Digital inicia
novas turmas
Nos dias 4 e 5 de abril, respectivamente, a União Geral dos Trabalhadores do Rio de Janeiro (UGT-RJ) iniciou
duas novas turmas dos cursos de Inclusão Digital.
Com 25 alunos cada, as turmas são formadas por associados e funcionários de sindicatos filiados à central
sindical. Participam desta etapa, portanto, trabalhadores
vinculados aos sindicatos dos Trabalhadores do Departamento de Estradas e Rodagens (Sinder), de Turismo
(Sintur), dos Corretores de Imóveis (Sindimóveis), dos
Servidores do Poder Executivo (Sindserj), do Asseio e

Nas fotos, o professor Richard Coimbra com as duas novas turmas.

Conservação do Rio (Siemaco Rio), dos Cabineiros de
Elevadores (Sindcabineiros), dos Mestres de Cabotagem
e Contramestres em Transporte Marítimo (SindMestres)
e da própria UGT-RJ.
A formação acontece às terças-feiras, das 9h30 às
12h30; e às quartas-feiras das 13h30 às 17h30. As inscrições estão sempre abertas. Informações no Setor Administrativo da UGT-RJ.
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GIRO

Notícias das entidades filiadas

Acordo do SIEMACO Rio SINDICOVI RIO: a importância das
entidades sindicais
celebra a união da categoria
Reajuste de 5,02% nos salários e benefícios (índice acima da inflação de 4,76%); aumento de 15% no
tíquete alimentação; revisão e implantação do novo
Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS); e pagamento de horas extras com 100% de acréscimo aos domingos e feriados. Estas foram as principais conquistas
obtidas no Acordo Coletivo realizado entre Sindicato
do Asseio e Conservação do Rio (Siemaco Rio) e o sindicato patronal.
O acordo também garante aos trabalhadores da
Comlurb alguns ganhos sociais, representando, na opinião da Direção do Sindicato, a vitória da união e mobilização da categoria.

A diretoria do Sindicato dos Empregados nas Casas de Diversões (Sindicovi Rio), representado por seu
presidente Cláudio Rocha, destaca a importância das
entidades sindicais na defesa dos direitos trabalhistas
e sociais, se juntando na linha de frente na luta contra as reformas trabalhista e previdenciária. Isto, uma
vez que a proposta do Governo Federal e do Congresso Nacional comprometem valores humanos e sociais,
atingindo a dignidade do trabalhador e o valor social
do trabalho.
Desta forma, o Sindicovi Rio conclama todos os trabalhadores e trabalhadoras à união na luta e no combate às pretensas “reformas” governistas.

SECURITÁRIOS: aumento superior à inflação de 6,58%
O presidente do Sindicato dos Securitários do Estado do
Rio de Janeiro (Sinsecrj), Adolfo Lima, também assinou o
Acordo Coletivo de 2017 da categoria com um reajuste de
6,70%, índice superior à inflação de 6,58% do período. Os

trabalhadores conquistaram: Vale Refeição de R$ 30; Vale
Alimentação de R$ 510; Cesta de R$ 510; Auxílio Creche
Babá de R$ 395 (de 6 meses a 71 meses) e R$ 338,39 (de 6
meses a 83 meses) e R$ 734 (até 6 meses).

SINDIMÓVEIS celebra 80 anos de fundação

Primeira entidade de representação dos corretores de imóveis no Brasil, o Sindimóveis Rio completou, neste 2017, 80 anos de fundação. A celebração aconteceu,
após missa em ação de graças, na sede da entidade, no Centro do Rio. Na agenda,
palestras informativas sobre o setor e homenagens a funcionários e ex-presidentes.
Diretor ugetista, Álvaro Sanches representou o presidente Nilson Duarte Costa na
cerimônia.
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Conferência do SINDAPERJ discute
as mazelas do Sistema Penal

O

Da esq. para dir., Nilton Rocha (UGT-RJ); Wilson Camilo (Sindaperj), Nilson Duarte Costa (UGT-RJ) e Ubirajara Favilla (IBDC)

SINTUR celebra
Convenção Coletiva
2017/2018
O Sindicato dos Trabalhadores e Profissionais de Turismo (Sintur) fechou a Convenção
Coletiva com um reajuste nos pisos mínimos
profissionais acima da inflação, com percentuais
que variam de 6% à 8,6%.
Para quem ganha acima do piso da função,
o reajuste foi de 5%, índice também acima da
inflação. O vale refeição aumentou 12,50%, passando de R$ 20,00 para R$ 22,50 (valor mínimo
diário sem desconto). O triênio foi reajustado
em 5%.
Importante destacar que todas as conquistas
retroagem ao mês de abril. A íntegra da Convenção Coletiva 2017/2018 está disponível no site
da entidade sindical.

Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado
do Rio de Janeiro (Sindaperj), em parceria com o
Instituto Brasileiro de Direito e Criminologia ( IBDC)
e a Comissão de Política Criminal e Penitenciária da
OAB-RJ, realizou, no final de março, a II Conferência
Nacional sobre o Sistema Penitenciário e Justiça.
O evento contou com o apoio da UGT-RJ e da UGT
nacional. Em debate, a crise e a privatização do sistema
penitenciário, a PEC 308/2004 (que confere poder de
polícia aos agentes penitenciários), a parceria político-privada, a superlotação das unidades prisionais, entre
outras abordagens.

VIGILANTES fecham
Acordo com 5,4%
de reajuste
O Sindicato dos Vigilantes de Petrópolis assinou, em
abril último, a Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2018
com um reajuste de 5,4% para os trabalhadores. O índice foi
superior à inflação acumulada no período de 4,69%. O vale
alimentação também teve o valor reajustado para R$ 19,71
por dia trabalhado.
Com o aumento, o salário base, somado à periculosidade, passa a ser de R$ 1.775,28. De acordo com o presidente
da entidade, Adriano Linhares, o reajuste será retroativo a
data base de março.

DOMÉSTICOS de Niterói
têm novo endereço
O Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de Niterói (SIDN), com o objetivo de melhor atender seus associados, mudou o endereço de sua sede para a Rua Luiz
Leopoldo Fernandes Pinheiro, 551, sala 1109, no Centro
de Niterói.
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UGT NO DIA DO TRABALHADOR

UGT-RJ celebra o 1º de maio com ação
social e shows para os trabalhadores
Com o objetivo de firmar o compromisso com a classe
trabalhadora, convocando-a para, juntos, lutar pela manutenção dos direitos conquistados – e, ainda sob o mote dos
últimos protestos (Nenhum direito a menos) –, a União Geral dos Trabalhadores do Rio (UGT-RJ) celebrou o Dia do
Trabalhador com uma grande ação social em Madureira,
Zona Norte da cidade.

Ação Social

Ugetistas presentes

O evento também representou uma oportunidade de
reflexão sobre o atual momento político brasileiro. “Temos
a convicção de que precisamos de uma mudança drástica e
urgente em nosso país. Hoje, estamos lutando para que não
tenhamos nenhum direito a menos daqueles conquistados
através da CLT”, afirmou o presidente da UGT-RJ, Nilson Duarte Costa.
As mulheres também tiveram voz. Secretária de Organização e Políticas Sindicais da UGT-RJ, Clátia Regina Vieira foi
categórica ao afirmar que o Dia do Trabalhador começou,
de fato, com a greve do dia 28. “Não vamos recuar nem um
milímetro de nossos direitos. Todas as conquistas que tivemos até hoje, não tenham dúvidas, não caíram do céu. Foi
com o suor e o sangue de muitos companheiros e companheiras que hoje não estão mais entre nós”, lembrou ela.
O evento foi uma realização da UGT-RJ em parceria com
a Fundação Dionísio Lins e a Prefeitura do Rio. “A UGT é
uma central que representa e defende os direitos dos trabalhadores, por isso está realizando esse belo evento”, destacou o deputado Dionísio Lins.

Dirigentes do Sindicato das Costureiras

Bebeto e Banda

Shows agitaram a Zona Norte

