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Além de novo auditório e demais dependências, a Força RJ agora conta com 
uma doblô para uso dos Sindicatos filiados. E nova subsede é inaugurada na 
Região dos Lagos.
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Força Sindical
abraça a Petrobras para 
pedir transparência e 
CPI exclusiva

Fico me perguntando aonde a classe trabalhadora quer 
chegar. Quer avançar em suas metas ou lutar para não ver 
direitos históricos, conquistados com suor e mobilização, 
suprimidos? Queremos ampliar conquistas ou amargar 
derrotas?

Este é um ano eleitoral. Eleições diretas facultam aos 
cidadãos a escolha de seus representantes. Este ano, 
temos a chance de renovar o Presidente da República e 
as bancadas de parlamentares no Congresso Nacional e 
na Assembleia Legislativa. E é no Legislativo que todo o 
processo se desenvolve, a favor ou contra o trabalhador. 

No Congresso Nacional, pela formação que se renova em 
janeiro de 2015, a bancada sindical conta com 91 repre-
sentantes, sendo 83 deputados e 8 senadores, enquanto 
os empresários somam 273 deputados a seu favor. Assim, 
fica fácil entender porque não avançamos na redução da 
jornada sem diminuição de salário, no fim do fator pre-
videnciário e tantas outras bandeiras fundamentais para 
os trabalhadores.

Por isso, é imprescindível votar em quem defende o 
interesse do trabalhador, não no discurso, mas na prática. 
Pesquise o passado do seu candidato antes de votar. Da 
mesma forma que é legítimo e necessário que companhei-
ros de luta, afinados com as causas trabalhistas, sejam 
candidatos, por diferentes partidos. Não defendemos par-
tidos, mas propostas. Nosso desafio, enquanto lideranças 
sindicais, é conscientizar o eleitor que trabalhador vota 
em trabalhador, única forma de defendermos nossos inte-
resses no Congresso Nacional e nos Legislativos estaduais.

A Força Sindical RJ prepara um questionário para en-
tregar aos candidatos a governador do Rio de Janeiro, 
para identificarmos quem tem a melhor proposta para o 
movimento sindical. Boas propostas, vindas de alguém 
de caráter, merecem nosso apoio. Nós, sindicalistas, não 
podemos só observar o cenário político que se desenha 
para as próximas eleições, mas temos o dever de interferir 
nesse processo e fazer escolhas, que significarão futuras 
vitórias ou derrotas em pleitos que defendemos há anos.

Francisco Dal Prá
Presidente da Força Sindical RJ
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Força RJ participa de fóruns
de controle social

Diretores da Força Sindical do Rio de 
Janeiro participam ativamente de Conse-
lhos Municipais, Estaduais e Nacionais, 
compondo a bancada dos trabalhadores. 
Sua atuação vem somar forças para maior 
controle social e definição de políticas 
públicas que beneficiem a população e 
a classe trabalhadora.

É assim no Conselho Estadual de 
Trabalho, Emprego e Geração de Renda 
do Estado do Rio de Janeiro (Ceterj), 
responsável por analisar conjuntamente 
pautas de diversas categorias e que tem 
a missão de regrar os pisos salariais dos 
trabalhadores sem representatividade 
sindical. O piso regional é o salário 
mínimo do estado, que é maior que o 
nacional. Até abril deste ano, o Ceterj 
era presidido pelo vice-presidente da 
Força Rio Marco Antônio Lagos de Vas-
concellos, o Marquinho da Força, que se 
afastou do Conselho para concorrer a uma 
vaga de deputado estadual pelo Partido 
Solidariedade. Em seu lugar, assumiu seu 
suplente, o presidente da Federação dos 
Trabalhadores do Ramo Químico do Rio 
de Janeiro, Isaac Wallace de Oliveira, que 
fica à frente do Conselho até a eleição da 
nova coordenação.

“Acredito que saio com o dever cum-
prido, porque garantimos para 2015 
a redução de 9 para 6 faixas do Piso 
Regional. Falta definir onde as faixas 
vão se encaixar. Sei que a redução já 
conquistada não é a ideal, ainda. Eu, 
particularmente, defendo apenas 3 fai-
xas. Mas trabalhando, chegaremos lá, na 
valorização do salário do trabalhador do 
Rio de Janeiro”, ressaltou Marquinho da 
Força, que está licenciado, também, do 
Conselho Nacional de Competitividade de 
Petróleo, Gás e Naval.

...Isaac Wallace, na presidência do CeterjMarquinho da Força cede lugar a ...

Toda força para a formação sindical
Com autorização do Depar-

tamento Intersindical de As-
sessoria Parlamentar (DIAP), a 
Força Sindical do Rio de Janeiro 
reproduziu, para distribuição às 
entidades filiadas no estado, o 
segundo volume da série Educa-
ção Política . A cartilha “Para que 
serve e o que faz o movimento 
sindical” chama a atenção para 
o papel dos sindicatos na cons-
trução de consciência da classe 

trabalhadora e, em consequência, 
na organização e fortalecimento 
das bases sociais da democra-
cia. O objetivo da publicação 
é estimular ações de cidadania 
e despertar os trabalhadores 
para a importância da militância 
sindical.

“Queremos dar mais uma con-
tribuição à luta da classe traba-
lhadora, fortalecendo os Sindi-
catos, por melhores condições 

de trabalho e de vida”, afirmou 
Francisco Dal Prá, presidente da 
Força RJ, na introdução às 68 
páginas da cartilha.

A mais nova publicação do 
DIAP é “Eleições Gerais de 
2014: orientação a candidatos e 
eleitores”. O objetivo do livreto 
é valorizar o voto conscien-
te, defender a ética na política 
e a transparência no exercício de 
funções públicas.

Marcelo Peres, ao lado da presidente do 
Conselho Nacional de Saúde, Maria do 
Socorro de Souza

Maria Aparecida Evaristo

Já Isaac Wallace pretende dar conti-
nuidade a ações em defesa dos direitos 
e dos interesses dos trabalhadores não 
só no Ceterj, mas também no Conselho 
Tripartite do Sistema S, do qual faz 
parte a partir deste ano. O Sistema S 
(SENAI, SESI, SENAC, entre outros) tem 
suas ações reguladas e fiscalizadas pelo 
Conselho. 

O secretário de Imprensa e Comu-
nicação, Marcelo Peres, e a secretária 
da Mulher, Maria Aparecida Evaristo da 
Silva, são os representantes da Força 
RJ no Conselho Nacional do Trabalho 
Decente. Maria Aparecida também 
compõe o Fórum Estadual de Mulheres 
trabalhadoras das Centrais Sindicais. 
Já Marcelo Peres faz parte, também, 
do Conselho de Previdência na Cidade 
do Rio de Janeiro, ao lado de Mário 
Torobay (Sindicato dos Siderúrgicos) e 
da Comissão Intersetorial de Saúde do 
Trabalhador do RJ, tendo Sérgio Ricardo 

Freitas (Sindicato dos Trabalhadores 
na Purificação e Distribuição de Água 
e Serviços de Esgoto de Niterói) como 
seu suplente. Marcelo Peres integra a Co-
missao Organizadora da 4ª. Conferência 
Estadual da Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora e participou, em Brasília, 

do Seminário Setorial com as Centrais 
Sindicais e Organizações Sociais, reali-
zado pelo Conselho Nacional de Saúde 
(CNS) como etapa preparatória para 
a 4ª Conferência Nacional de Saúde 
do Trabalhador e da Trabalhadora, que 
acontece em novembro, em Brasília.
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Inauguração de ampliação da sede 
própria atrai lideranças sindicais de todo o estado e do país

Com a presença do presidente da Força 
Sindical, Miguel Torres, o presidente da 
Força Sindical do Rio de Janeiro, Francisco 
Dal Prá, inaugurou, em maio, a ampliação 
da sede própria da Força RJ, no bairro 
Gamboa, zona portuária do Rio de Janeiro. 
Dal Prá entregou as novas instalações aos 
sindicatos filiados, que poderão realizar ali 
cursos de qualificação e formação sindical.

O antigo auditório e sala da presidên-
cia cederam lugar para um amplo salão 
multiuso e sanitários, ao lado de novo 
auditório, com capacidade para o dobro 
de pessoas das instalações anteriores. 
Nova sala da presidência foi construída no 
segundo andar, bem como almoxarifado e 
dispensa, no 3º piso.

Participaram da solenidade o presi-
dente da Força Sindical de Minas Gerais, 
Luiz Carlos Miranda; o presidente da 
Força Sindical do Espírito Santo, Ale-
xandro Martins Costa; a vice-presidente 
da Confederação Nacional dos Traba-
lhadores Metalúrgicos (CNTM), Monica 
Veloso; o secretário nacional de Relações 
Institucionais da Força Sindical, Carlos 
Cavalcanti Lacerda; o diretor da Força 
Nacional, Carlos Alberto Altino; o secre-
tário da CNTM, Pedro Celso; o presidente 
da Federação dos Metalúrgicos de São 
Paulo, Claudio Magrão; o presidente da 
Federação dos Metalúrgicos do Rio Grande 
do Sul, José Élvio de Lima; o presidente 
da Federação dos Metalúrgicos do Paraná, 

Sérgio Butka; o presidente da Federação 
dos Metalúrgicos do Nordeste, José 
Fernandes e o presidente da Federação 
Interestadual dos Metalúrgicos da Região 
Norte, Sulivan Brígida.

Francisco Dal Prá abriu a cerimônia 
de inauguração do auditório que leva 
seu nome, fazendo uma prestação de 
contas pública sobre quanto foi gasto 
na aquisição e reforma do anexo. Depois, 
agradeceu à Força Sindical Nacional o 
apoio e confiança no novo projeto, bem 
como a doação de um utilitário doblô 
para a Força RJ. Na ocasião, ao entregar 
as unidades do Rio e Espírito Santo, Mi-
guel Torres explicou que 27 doblôs foram 
doadas a cada regional da Força Sindical. 

Miguel Torres parabenizou Francisco Dal 
Prá pela iniciativa de procurar, cada vez 
mais, melhorar as instalações da central 
no Rio, oferecendo mais conforto e recur-
sos técnicos para os sindicatos filiados. Já 
Monica Veloso, vice-presidente da CNTM, 
disse que patrimônio só é bom quando 
pode agregar. “Parabenizo, também, o Rio 
de Janeiro pela aquisição. A entidade se 
instrumentaliza para lutar, para organi-
zar, congregar e consolidar uma política 
do que pensa a classe trabalhadora. As 
intervenções vão fortalecer a central no 
Rio de Janeiro a cumprir o compromisso 
de ajudar o trabalhador a viver melhor, 

tanto dentro quanto fora do seu local de 
trabalho”, concluiu Monica.

Participaram ainda da solenidade os 
seguintes dirigentes da Força RJ: os vice-
-presidentes Carlos Pascoal Fidalgo (Me-
talúrgicos Duque de Caxias), Eusébio Luís 
Pinto Neto (Frentistas), Isaac Wallace de 
Oliveira (Federação dos Químicos), Marco 
Antonio Lagos de Vasconcellos (Marqui-
nho da Força, Metalúrgicos São Gonçalo); 
o secretário geral David Antonio Pereira 
de Souza (Construção Civil); o secretário 
geral adjunto, Alexsandro Silva (Frentistas 
Niterói); o secretário de Finanças, Valfredo 
Borja Lima (Marceneiros); secretário de 
Finanças adjunto, Dalberto de Andrade 
(Eletricitários Angra dos Reis); secretário 
de Imprensa, Marcelo Peres (Cedae); secre-
tário para o Sul Fluminense, Luiz Rogério 
de Freitas (Rodoviários Volta Redonda); 
secretário para a Baixada Fluminense, 
Sandoval Marques (Químicos Nova Iguaçu); 
secretário para Norte-Noroeste, João Paulo 
da Costa Cunha (Metalúrgicos Campos); 
secretário da Juventude, José Carlos da 
Silva (Siderúrgicos); secretário de Sane-
amento, Sérgio Ricardo; e os membros do 
Conselho Fiscal, Sérgio Barbosa Claudino 
(Metalúrgicos de Duque de Caxias), Cícero 
Valdevino (Aeroviários) e Ronaldo Amorim 
(Borracheiros). Também marcaram presen-
ça a advogada Clarissa Costa, dirigentes 
metalúrgicos do RS, SC e GO, Alexsandro 
Cardoso Diniz (presidente do Sindicato 
dos Propagandistas de Macaé), José Gama 
(presidente do Sindicato dos Rodoviários 
de Volta Redonda), Suélly Teixeira (pre-
sidente do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Duas Barras e Cordeiro), Maurício de Souza 
(presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
Permissionários da Praia), Francisco Marins 
(presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias de Purificação e Distribuição 
de Água e Esgoto de Niterói), Jorge Faria 
(secretário de Finanças da Federação dos 
Metalúrgicos do RJ), José Carlos de Mello 
(presidente do Sindicato dos Trabalhado-

res nas Lotéricas 
do RJ), Rudiney 
Vieira (diretor 
do  S ind ic a to 
dos Propagan-
distas de Cam-
pos) e Joadil 
Junior (assessor 
do Sindicato da 
Construção Civil 
do Município do 
Rio de Janeiro), 
entre outros.

Nova subsede 
para a Região 
dos Lagos

A Força Sindical do Rio de Janeiro inaugurou 
sua nova subsede na Região dos Lagos dia 2 de 
abril. Participaram da solenidade o presidente 
da Força Sindical RJ, Francisco Dal Prá, o 
vice presidente para Políticas Públicas, Marco 
Antônio Lagos de Vasconcellos, o Marquinho 
da Força, o Secretário de Imprensa e Comuni-
cação, Marcelo Peres; o secretário da Força RJ 
para a Região dos Lagos, Virgílio Lagrimante; 
o diretor de Apoio Sindical da Confederação 
Nacional do Turismo, José Gusmão Soares; o 
presidente da Federação dos Químicos do RJ, 
Isaac Wallace; o presidente do Sindicato dos 
Empregados de Concessionárias de Veículos, 
Dalmo Malheiros, acompanhado da diretora 
Regina Lúcia; representante do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Macaé, Bruno Lengruber; o 
presidente do Sindicato dos Propagandistas 
de Macaé, Alexsandro Diniz; o presidente do 
Sinpospetro-Niterói, Alexsandro dos Santos 
Silva, o Alex; Luis Eduardo Pereira, presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores em Tintas e 
Vernizes, João Paulo da Costa Cunha, Secre-
tário da Força RJ para a Região Norte – Noro-
este, além  do representante da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e do Prefeito de 
Rio das Ostras, Ronald Rangel, do presidente 
da Adhonep, pastor Carlos henrique e de 
representantes de 23 categorias.

Francisco Dal Prá anunciou que, a partir 
da inauguração daquela Secretaria, a Força 
RJ promoverá uma descentralização das atri-
buições da sede central em todo o estado. “A 
cidade, o povo, o movimento cresceu muito 
e fortaleceu a base sindical. Esta sede é para 
todos os Sindicatos, não só para os filiados à 
Força”, ressaltou.

O secretário da Força RJ para a Região dos 
Lagos, Virgílio Lagrimante, presidente do Sin-
dicato dos Empregados do Comércio de Rio das 
Ostras, disse que a central sindical não para de 
crescer e reunir sindicatos em várias regiões 
do estado. Assim, foram criadas a secretaria na 
Região dos Lagos e outra em Volta Redonda, 
para facilitar o acesso das entidades filiadas 
no Sul Fluminense.

A Secretaria da Força RJ para a Região dos 
Lagos, Norte, Noroeste Fluminense e parte 
da Região Serrana fica à Alameda Casimiro 
de Abreu, nº 366, Sala 2, Rio das Ostras, RJ, 
prédio anexo ao Rio das Ostras Futebol Clube.
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1º de maio:
Festas para o trabalhador em 
diferentes regiões do estado

Diversos Sindicatos, em suas regiões, com apoio da Força RJ, homenagearam o trabalhador pelo 1º de maio, com festas e confraternizações. Milhares de tra-
balhadores, com suas famílias, se concentraram não só na capital do estado, mas também em Niterói, Baixada Fluminense, Região Serrana, Norte Fluminense, 
Região dos Lagos e Sul Fluminense para festejar a força do trabalhador e lembrar que é preciso valorizar a classe trabalhadora, porque é o trabalho que constrói 
o desenvolvimento do país. E um país decente, cresce e se consolida verdadeiramente como rico e com igual oportunidade para todos com o trabalho decente.

METalúrGiCoS do Sul FluMiNENSE:
Dia 11 de maio, o Sindicato dos Me-

talúrgicos do Sul Fluminense promoveu 
a 8ª Festa do Trabalhador, na Ilha São 
João, em Volta Redonda. Oito carros zero 
quilômetro e uma poupança de R$ 15 
mil, entre outros brindes, foram sorte-
ados entre os trabalhadores associados. 
O evento começou por volta de 15h e, 
segundo o presidente Renato Soares 
Ramos, a festa foi, também, uma home-
nagem do Sindicato pelo Dia das Mães. Os 

filhos dos metalúrgicos se divertiram no 
playground e com apresentações como a 
dos Backyardigans, enquanto as mulheres 
contaram com serviços e orientações de 
estandes do Beleza Natural, Orthopraime e 
Drogaria Retiro. O Centro Odontológico do 
Sindicato também informou como escolher 
o melhor plano para atender as necessi-
dades dos associados e seus dependentes. 
Os shows desta edição ficaram por conta 
das bandas Madame Zero e Infravermelho 
e da dupla Jô e Samuel. 

Porto Real, Sul Fluminense

E no 1º de maio, o Sindicato realizou 
a 1ª Festa do Trabalhador de Porto Real. 
Em parceria com a Prefeitura Municipal, o 
evento aconteceu no ginásio do Porto Real 
Country Club e durou o dia todo. Trinta e 
quatro prêmios foram sorteados para os 
associados ao Sindicato e funcionários da 
Prefeitura. Entre eles, um carro zero quilô-
metro. Foi diversão para a família inteira, 
com playground para as crianças e diversos 
jogos de tabuleiro para os adultos. As atra-

ções musicais começaram às 11h e reuniram 
a dupla Marcos Paulo e Alecssandro, Banda 
Moda universitária, grupo Só Lazer, com 
encerramento de Jô e Samuel.  “Este foi o 
primeiro ano da festa em Porto Real, mas 
nossa intenção é repeti-la todos os anos. 
Além de ser a cidade que abriga o Pólo In-
dustrial, a parceria com a Prefeitura foi um 
sucesso”, comentou o vice-presidente Silvio 
Campos, eleito para a presidência no último 
pleito, cuja posse acontece em setembro.

TrabalhadorES EM EdiFíCioS do MuNiCípio rio:

Praia de Mauá, Magé

O Sindicato dos Empregados em Edifí-
cios do Município do Rio de Janeiro mais 
uma vez reuniu trabalhadores e suas 
famílias em sua sede campestre, na Praia 
de Mauá, em Magé, para o tradicional 
churrasco e show de forró, dia 4 de maio. 

Cerca de 5 mil pessoas participaram da 
comemoração. Segundo o presidente 
José Leodegário, uma missa em ação de 
graças abriu a programação. Brinquedos 
alegraram a criançada e todos puderam se 
divertir nas piscinas, que ficaram lotadas.

METalúrGiCoS dE CordEiro E duaS barraS:

Cordeiro, Região Serrana

O Sindicato dos Metalúrgicos de Duas 
Barras e Cordeiro, com apoio da Força RJ 
e Federação dos Metalúrgicos do Rio de 
Janeiro, levou centenas de trabalhadores e 
seus familiares ao Parque de Exposições de 
Cordeiro, para a 2ª Festa do Trabalhador da 
região, dia 4 de maio. Desde as 14h, várias 
atividades, como o show com o grupo Com-
bina Samba, animaram a confraternização, 

enquanto crianças se divertiam no escor-
rega gigante e pula-pula. Brindes como TV 
de LED, bicicletas, ventiladores, máquina 
de lavar e outros eletrodomésticos foram 
sorteados durante toda a programação, que 
se estendeu até as 19 horas. A presidente 
do Sindicato, Suélly do Carmo Teixeira, 
disse que a festa, criada em 2013, cresceu 
e a cada ano se torna maior.
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TrabalhadorES No CoMérCio E hoTéiS dE rio daS oSTraS:

Cerca de 25 mil pessoas circularam entre 
14h e 20h30 do dia 1º de maio pela 2ª 
Festa do Trabalhador de Rio das Ostras, uma 
realização do Sindicato dos Empregados do 
Comércio, hotéis e Similares do município, 
em parceria com a Prefeitura de Rio das 
Ostras e Força Sindical RJ. A festa movimen-
tou a localidade e levou uma grande tenda 
ao terreno em frente à entrada do bairro 
Costa Azul, em Mariléia, para proteger os 
participantes. No palco, shows com Jamil, 
a cantora gospel Amanda Vasconcellos e 
Sandrinho Melo e Banda. Cento e vinte 
prêmios foram sorteados durante toda a 
programação, entre eles um conjunto de 

mobília completo para sala de estar (móveis 
e eletrodomésticos, inclusive uma TV digi-
tal), motos, bicicletas e eletrodomésticos. O 
presidente do Sindicato, Virgílio Lagrimante, 
secretário da Força Sindical para a Região 
dos Lagos, considerou a festa um sucesso. 
“Foram de 10 mil a 12 mil pessoas fixas, a 
programação inteira, visitando as 10 bar-
racas de bebidas e comida e assistindo aos 
shows, sem o registro de um só incidente. 
Foi uma alegria muito grande perceber o 
reconhecimento e a confiança da população 
no nosso trabalho”, afirmou Virgílio, que 
registrou a presença do canal 8 da NET TV, 
jornal Serra Litoral, entre outros.

Rio das Ostras, Região dos Lagos

SaNEaMENTo dE NiTErói:

Niterói, Região Metropolitana

Com café da manhã, churrasco, 
buffet, bebidas, futebol, música 
ao vivo e sorteio de brindes, o 
Sindicato dos Trabalhadores na 
Indústria e Purificação de Água e 
Esgoto de Niterói (STIPDAENIT) 
realizou sua Festa do Trabalha-
dor em 1º de maio, na AFTAE 
– Associação Fluminense dos Tra-
balhadores de Água e Esgotos, 
em Niterói, RJ. Cerca de 600 pessoas, entre 
trabalhadores da CEDAE, Pró-Lagos, Águas 
de Juturnaíba, associados e diretores do 
Sindicato aproveitaram o feriado para se 
divertir com a família e confraternizar com 
os companheiros de trabalho. O presidente 
Francisco Carlos Marins, em seu discurso 
de abertura, agradeceu a todos os que 
apoiaram a realização do evento, como 

AFTAE e Força Sindical. ”Nosso objetivo é 
unir os trabalhadores e oferecer uma opção 
de descanso e lazer”, assinalou Francisco 
Carlos. A animação ficou garantida com o 
grupo de pagode Grupo dos 15 e da banda 
Década Show. Ao final da festa, diversos 
brindes foram sorteados, como eletrodo-
mésticos, tablets, bicicleta e uma TV de 
32 polegadas.

CoNSTrução Civil do rio dE JaNEiro:
Em sua comemoração, em 1° de 

maio, o Sindicato dos Trabalhadores na 
Construção Civil e Montagem Industrial 
do Município do Rio de Janeiro (Sintra-
const-Rio) reuniu, mais uma vez, cerca 
de 10 mil pessoas na quadra da unidos 
da Tijuca, no Centro da capital do esta-
do. Comida, bebida, música e sorteio de 
mais de 100 prêmios fizeram parte da 
festa, feita para comemorar as vitórias 
e reafirmar a busca por mais conquistas 
em prol dos trabalhadores. “Estamos aqui 
para celebrar a nossa data. Comemoramos 
com muita felicidade este dia, que é nosso, 
é dos trabalhadores”, disse o presidente 
do Sindicato, Carlos Antônio Figueiredo 
de Souza. Na ocasião, Carlos Antônio 
anunciou o convênio do Sindicato com a 
Associação dos usuários de Medicamentos 
(Ascumed), que garante preços de remédios 

mais baratos aos trabalhadores associados 
ao Sintraconst-Rio. “Também destaco hoje 
nossa luta pela redução da jornada de tra-
balho em todo o Brasil, de 44 horas para 
40 horas de trabalho por semana e pela 
adoção de uma nova política de reajuste 
para as aposentadorias, lutas que não são 
só do Sintraconst-Rio, como também da 
Força Sindical e de outras centrais sindicais 
e Sindicatos”, completou Carlos Antônio.

Sete mil pessoas, entre trabalha-
dores e familiares, participaram da 
Festa do Trabalhador do Sindicato 
dos Químicos e Trabalhadores em 
Tintas e Vernizes de Nova Iguaçu 
(Sindiquímica-NI), dia 27 de abril. 
O evento, realizado no Clube Pa-
radiso, em Cabuçu, Nova Iguaçu, 
marcou, também, o encerramento 
do III Campeonato de Futsal do 
Sindicato e contou com a parti-
cipação especial do jogador Pedrinho do 
Vasco, que deu o ponta pé inicial na partida 
entre Niely e Sonoco, as duas equipes fina-
listas. O jogo foi marcado por muita emoção. 
A Niely, que perdia para Sonoco no primeiro 
tempo, virou o placar e consagrou-se cam-
peã ao vencer o time adversário por 4×3.  
A Power Boat garantiu o terceiro lugar ao 
derrotar a Compactor por 5 a 1. O sucesso 
da participação feminina no futebol, na 
abertura da competição, em janeiro, foi tão 

grande que o presidente do Sindiquímica-
-NI, Sandoval Marques, secretário da Força 
RJ para a Baixada Fluminense,  decidiu 
repetir a dose na final. Quatro equipes se 
inscreveram e a Sonoco conquistou o título 
de campeã  ao vencer a Embelleze por 2 
a 1. Mais de mil prêmios foram sorteados 
entre trabalhadores, atletas e convidados, 
como eletrodomésticos, tablets, produtos de 
beleza e a moto 125 cilindradas, doada ao 
Sindicato pela Força Sindical RJ.

QuíMiCoS dE Nova iGuaçu:

Centro do Rio

Nova Iguaçu, Baixada Fluminense
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Sindicatos em ação,
em defesa do trabalhador
STiabErJ FECha aCordo ColETivo CoM MiChEliN

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Artefatos de Borracha e Afins (Stiaberj) 
fechou, no início de junho, Acordo Coletivo, beneficiando os trabalhadores das unidades 
da Michelin em Campo Grande e Itatiaia, com data base em 1º de junho. Em assembleia 
na porta de fábrica, 780 trabalhadores aprovaram os termos do acordo, que garantiu 
aumento de 100% do INPC acumulado. A Participação nos Lucros e Resultados (PLR 
fixa) ficou em R$ 3 mil, mais uma parcela em janeiro/2015, correspondente a até um 
salário de cada empregado. “O reajuste salarial significa 2% de aumento real sobre os 
ganhos mensais. A premiação por produtividade e a ajuda de custo para o transporte 
também foram reajustadas em 100% do INPC”, afirmou André Luiz Rocha, presidente do 
Stiaberj. O Sindicato chegou a paralisar as atividades na Michelin em abril, em protesto 
por retrocessos nas negociações em torno do abono de revezamento ininterrupto. “A 
empresa se comprometeu a contratar, em julho, mais uma equipe para que a jornada 
volte a ser de 36 horas semanais”, anunciou André Rocha. “Mas, estamos atentos. E 
a categoria continua mobilizada”, arrematou o líder sindical.

TrabalhadorES EM EdiFíCioS proTESTaM por MElhorES SalárioS

Com apoio da Força Sindical RJ, o 
Sindicato dos Empregados em Edifí-
cios no Município do Rio de Janeiro 
(SEEMRJ) realizou, em maio, vários 
atos consecutivos em frente à sede 
do sindicato patronal (SECOVI), no 
Centro do Rio, para reivindicar avanços 
nas negociações da campanha salarial 
2014/2015. Segundo o presidente do 
SEEMRJ, José Leodegário, a ideia foi, 
através de um movimento pacífico 
e ordeiro, lutar pelas reivindicações 
dos trabalhadores para a Convenção 
Coletiva de Trabalho, que não têm 
avançado nas negociações. “Queremos 
melhorias salariais, com ganhos reais 
e não vamos aceitar parcelamento no 
pagamento das diferenças. Contamos, 
inclusive, com o apoio de outras cate-

gorias nessa mobilização”, afirmou Le-
odegário. Participaram dos protestos, 
além de porteiros, vigias e zeladores, 
o vice-presidente da Força RJ, Marco 
Antonio Lagos de Vasconcellos, o 
Marquinho da Força, o secretário geral 
David de Souza, os diretores Valfredo 
Lima (Finanças), José Carlos da Silva 
(Juventude) e Maria Aparecida Evaristo 
(Mulher), além de representantes da 
Federação dos Químicos, Federação 
dos Metalúrgicos, e dos Sindicatos dos 
Metalúrgicos de São Gonçalo, Metalúr-
gicos de Duque de Caxias, Frentistas do 
Estado do Rio de Janeiro, Químicos de 
Nova Iguaçu, Químicos de São Gonçalo, 
Trabalhadores da Construção Civil do 
Município do Rio, Siderúrgicos, Mar-
ceneiros, entre outros.

METalúrGiCoS dE duQuE dE CaxiaS CoNQuiSTaM 8% dE auMENTo Na MarCopolo rio

O Sindicato dos Metalúrgicos de Duque de Caxias 
fechou, dia 13 de maio, acordo coletivo com a 
Marcopolo Rio (antiga Ciferal Indústria de Ônibus), 
conquistando 8% de reajuste. O índice, segundo o 
presidente Carlos Alberto Fidalgo, representa 2,38% 
de aumento real e é retroativo a 1º de abril, em 
todos os níveis. O vale compra subiu 53,21% e o 
auxílio creche foi de R$ 120,00 para R$ 180,00. As 
horas extras, de segunda a sexta, agora são remu-
neradas a R$ 57% e aos sábados, domingos, feriados 
e dias compensados, 107%. Carlos Alberto Fidalgo 
informou que um convênio foi firmado com o SESI 
(Serviço Social da Indústria) para oferecer trata-
mento odontológico aos metalúrgicos da Marcopolo 
Rio e seus dependentes, com desconto em folha. E 
foi mantida para 2015 a feira do livro didático nas 
dependências da empresa, entre janeiro e fevereiro, 
favorecendo a compra de material escolar no local 
de trabalho, com desconto e em parcelas, no início 
do ano letivo.
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SiMarJ é aClaMado úNiCo rEprESENTaNTE doS aEroviárioS No rio dE JaNEiro

QuíMiCoS dE São GoNçalo ElEGEM Nova dirEToria O Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias de Produtos Químicos, Far-
macêuticos e Materiais Plásticos de São 
Gonçalo elegeu nova diretoria para o 
triênio 2014/2017. A posse dos novos 
diretores aconteceu em abril último. José 
Maria Ferreira Fernandes foi reconduzido 
ao cargo de presidente do Sindicato dos 
Químicos de São Gonçalo. E Isaac Wallace 
de Oliveira, presidente da Federação dos 
Trabalhadores do Ramo Químico do RJ 
(Ferquimfar) e vice-presidente da Força 
RJ, é o novo secretário geral da entidade. 
Presentes na ocasião, o presidente da 

Força RJ, Francisco Dal Prá, o também 
vice-presidente da Força Sindical Rio de 
Janeiro, Marco Antonio Lagos de Vascon-
cellos, o Marquinho da Força, o assessor 
da Força Nacional, Joadil Júnior e o presi-
dente do Sindicato dos Químicos de Nova 
Iguaçu, Sandoval Marques, entre outros. 
“Nossa categoria pode e merece cada vez 
mais. E é isso que vamos continuar a bus-
car, com mobilização, garra e luta, unidos 
à família dos químicos de todo o estado 
e aos companheiros de outras categorias 
filiadas à Força Sindical, que sempre nos 
apoiam”, afirmou o presidente José Maria.

O Sindicato dos Trabalhadores nas Em-
presas de Transportes Aéreos do Rio de 
Janeiro (Simarj) conseguiu cancelar, na 
Justiça, as cinco tentativas frustradas de 
criação de outros dois Sindicatos, com a 
real intenção de dividir a categoria. Da 
última vez, uma assembleia foi convocada 
num Sindicato na Tijuca, sem nenhuma 
afinidade com a atividade aeroviária. Ao 
perceberem que os aeroviários eram contra 
a divisão, que enfraquece a classe de tra-
balhadores, os “organizadores” tentaram 
antecipar a data determinada pelo Minis-
tério Público do Trabalho, num esforço 
para enganar a categoria e tomar decisões 
em benefício próprio. Mas o Simarj, aten-
to, com apoio da Força RJ, denunciou a 
farsa e impediu o desrespeito. A Justiça do 
Trabalho determinou, então, a realização 
de uma assembleia definitiva, em maio, 
no Clube Ascaer, na Ilha do Governador, 
próximo ao aeroporto internacional, onde 
72% dos aeroviários disseram “Não” à 
criação de novos Sindicatos, elegendo o 

Simarj seu verdadeiro e único represen-
tante. “A classe soube reconhecer quem 
sempre esteve ao seu lado, praticando um 
sindicalismo de verdade, com honestidade 
e dignidade. Continuamos unidos, na luta 
contra as péssimas condições de trabalho 
dos aeroviários, contra a jornada exces-
siva e tantas outras mazelas, doa a quem 
doer”, ressaltou o presidente do Simarj, 
Rui Pessoa.

METalúrGiCoS dE CaMpoS ElEGEM Nova dirEToria

A nova diretoria do Sindicato dos Me-
talúrgicos de Campos, São João da Barra 
e Quissamã foi empossada no final de 
abril. O novo presidente é João Paulo da 
Costa Cunha, secretário da Região Norte e 
Noroeste da Força Sindical RJ. João Cunha 
recebeu o mandato de Edson Manhães 
Pacheco, novo tesoureiro da entidade. 
Participaram da solenidade o vice-presi-
dente da Federação dos Metalúrgicos do 
Rio de Janeiro, Sérgio Barbosa Claudino, 
representando Francisco Dal Prá, e o 

assessor da Força Sindical, Joadil Júnior. 
João Cunha afirmou que, depois de mais 
um mandato de trabalho ininterrupto, os 
membros da diretoria vão continuar se 
empenhando para cumprir seu papel em 
defesa dos direitos dos trabalhadores, 
ouvindo e se fazendo ouvir. “Continua-
mos lutando por melhorias, por justiça e 
defendendo os direitos da nossa categoria 
que, mais uma vez, demonstrou seu apoio 
e sua confiança em nosso trabalho”, afir-
mou João Cunha.

CErCa dE 3 Mil obraS ForaM FiSCalizadaS pElaS EQuipES do
SiNTraCoNST-rio EM 2013 Patrick Rosa

As dez equipes de 
Segurança do Tra-
balho do Sindicato 
dos Trabalhadores 
nas Indústr ias da 
Construção Civil do 
Munic ípio do Rio 
(Sintraconst-Rio) 
f iscalizaram 2.926 
canteiros de obras 
em 2013. Direito dos 
trabalhadores, con-
venção coletiva e 
normas regulamen-
tadoras são alguns 
dos pontos observados pela entidade 
nessas visitas, que continuam a todo 
vapor em 2014. Nos últimos três anos, 
o número de obras fiscalizadas pela en-
tidade aumentou em 20%. O presidente 
do Sindicato, Carlos Antonio Figueiredo 
Souza, informou que, nessas visitas, além 
de orientação sobre segurança e direitos 

dos empregados, o Sindicato cobra no 
próprio local o cumprimento das leis 
trabalhistas e da convenção coletiva por 
parte das empresas. Além das quase 3 
mil visitas a canteiros, o Sintraconst-Rio 
registrou, no último ano, 2.196 palestras a 
trabalhadores e 2.528 retorno a canteiros 
que já haviam recebido fiscalização.

FrENTiSTaS dENuNCiaM auMENTo da violêNCia NoS poSToS dE GaSoliNa

Para garantir a segurança dos 
trabalhadores e inibir a ação dos 
bandidos, os órgãos de segurança 
do Estado poderão intensificar as 
rondas policiais nos postos de com-
bustíveis. O pedido por reforço na 
segurança dos postos foi feito, no 
início de junho, pela Comissão de 
Segurança Pública e Assuntos de 
Polícia da Assembleia Legislativa 
do Rio (Alerj) durante audiência 
pública solicitada pelo Sindicato 
dos Empregados em Postos de Com-
bustíveis e Derivados de Petróleo do 
RJ (Sinpospetro-RJ). Na reunião, o 
presidente do Sindicato, Eusébio 
Pinto Neto, entregou à comissão e 
ao representante da Polícia Militar  o resultado da pesquisa feita pelo Sinpospetro-RJ 
sobre o aumento da violência nos postos.
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OAB-RJ homenageia Dal Prá em debate sobre as 
relações de trabalho no golpe militar

A Comissão da Justiça do Trabalho da 
Ordem dos Advogados do Brasil Seccio-
nal Rio de Janeiro (OAB-RJ) promoveu, 
em abril, debate sobre as relações de 
trabalho no golpe militar.  O evento teve 
como palestrantes o conselheiro federal 
da OAB/RJ e presidente da Comissão 
Estadual da Verdade, Wadih Damous, o 
desembargador do Tribunal Regional do 

Trabalho (TRT-1ª Região), Gustavo Tadeu 
Alkmin e o sindicalista Geraldo Cândido.

Na ocasião, o presidente da Força Sin-
dical RJ e presidente da Federação dos 
Metalúrgicos do Estado do Rio de Janei-
ro, Francisco Dal Prá, foi homenageado 
pelo presidente da Comissão da Justiça 
do Trabalho da OAB-RJ, Marcus Vinícius 
Cordeiro, com uma placa de honra ao 

mérito, pela sua atuação como sindi-
calista e juiz classista no período da 
ditadura militar. “Nos 50 anos do golpe 
civil militar, homenageamos a liderança 
sindical e a classe trabalhadora pela 
coragem, organização e disposição para 
a luta e sua contribuição definitiva para 
o fim da ditadura e restabelecimento da 
democracia no Brasil”, diz a honraria.

Força Sindical promove ato 
em defesa da Petrobras

“Temos metalúrgicos sem trabalho em Niterói, porque os estaleiros estão parados. Onde está o dinheiro 
da Petrobras que não movimenta mais nossos estaleiros?”, perguntou Francisco Dal Prá

Nem a chuva ininter-
rupta dispersou mais 
de 500 pessoas, que 
participaram, em 14 
de abril, de um ato em 
defesa da Petrobras, 
promovido pela Força 
Sindical RJ, com apoio 
da Força Sindical Na-
cional. Ao som de pa-
lavras de ordem como 
“Não à privatização” e 
“Rumo à CPI”, sindi-
calistas e trabalhado-
res deram um abraço 
simbólico no edifício 
sede da Petrobras, no 
Centro do Rio. Baianas 
lavaram a escadaria 
do principal acesso ao 
prédio, pedindo o fim 
da corrupção e trans-
parência. Para a Força 
Sindical, só uma CPI 
exclusiva pode de-
volver credibilidade à 
Petrobras, apontando 
e punindo os culpados 
pelas fraudes que vêm 
sendo denunciadas 
diariamente pela im-
prensa.

Ao lado de Paulinho da 
Força, Miguel Torres, 
presidente da Força 
Sindical, enfatiza que 
“é preciso abrir a caixa 
preta da Petrobras”
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