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Acordo dos empregados do Trem do Corcovado
inclui PLR e reajuste dos tíquetes de refeição

Ganhos reais acima da infl ação com reajustes de 6,75% 
a 9% nos pisos mínimos; aumentos de 23% no Vale Refei-
ção e de 7,22% no Triênio, gratifi cação adicional para cada 
três anos de serviço prestado ao mesmo empregador. Estas 
foram as principais conquistas obtidas pelo Sintur na nego-
ciação da data-base 2014.

Outro grande benefício obtido pelos profi ssionais de tu-
rismo foi a revisão do Auxílio Creche que passou a ser de 
R$ 203,00 mensais para cada fi lho até completar 7 anos de 
idade. Continua na página 3

Realizadas nos últimos dias 22 e 23 de julho, as eleições 
para a nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores e Pro-
fi ssionais de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Sintur) 
foram acompanhadas pela União Geral dos Trabalhadores 
do Rio (UGT-RJ), central sindical da qual é fi liado.

Presidente da Mesa Apuradora, Nilson Duarte Costa, 
presidente da UGT-RJ, declarou que a eleição ocorreu den-
tro da maior lisura, com os votos de 63% dos associados. 
“Um número expressivo”, afi rma ele, ratifi cando o reconhe-
cimento da direção do Sintur que, na sua opinião, encerrou 
o processo renovado e fortalecido pela categoria.

Segundo a presidente reeleita Maria Rosalina Gonçalves 
(Rosa), o processo eleitoral transcorreu com tranquilida-
de, tendo sido marcado pela inexistência de votos nulos ou 
brancos. “Isto revela a satisfação da categoria com o tra-
balho realizado por esta diretoria”, garante ela, registrando, 
ainda, que o processo eleitoral foi coordenado pelo presi-
dente da Federação dos Empregados em Turismo e Hospi-
talidade (Fetherj), Manoel Martins Meireles, secretário de 
Trabalho da UGT-RJ.

Um patrão estimulou seus empregados a se oporem ao 
desconto da Contribuição Assistencial estipulada pela as-
sembleia geral da categoria. Posteriormente, um desses tra-
balhadores foi despedido da empresa e abriu processo na 
Justiça do Trabalho alegando diferenças salariais e outras 
vantagens conquistadas por seu sindicato. O patrão contes-
tou, alegando que o empregado abriu mão de sua represen-
tação sindical e juntou como prova cópia de sua carta de 
oposição ao desconto. O juiz entendeu que o empregado não 
poderia pleitear tais vantagens, pois ele próprio achou por 
bem não contribuir para o sindicato que assina a Convenção 
Coletiva de Trabalho que lhe garantiria tais direitos.

Este caso foi relatado pelo presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores no Comércio e Serviços em Geral de Hos-
pedagem, Gastronomia, Alimentação Preparada e Bebida a 
Varejo de São Paulo, Francisco Calasans Lada. Quem dese-
jar mais detalhes pode consultar o Processo nº 0619-2009-
030-00-9, da 30ª Vara do Trabalho de São Paulo.

Além dos convênios, o Sintur oferece aos associados 

seguro de vida com cobertura de R$ 5.000,00 para morte 

natural, acidental e invalidez permanente. Estamos 

recebendo propostas para incluir Auxílio Funeral, também 

gratuito.

Outra novidade é que em setembro estaremos 

imprimindo as carteiras em PVC, modernizando e 

agilizando o processo de impressão do documento. Entre 

em contato com o Sr. Cristiano para saber como proceder.

O Sintur também está negociando a ampliação dos 

convênios.
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EDITORIAL

CONFEITARIA ITAJAÍ - 10% de des-

conto até 14h30min – Rua Gonçal-

ves Dias, 8 e 10 – Centro – RJ – Tels.: 

(21) 2507-2233 / 2252-3445. Rua 

das Laranjeitas, 76, Loja A - Tels. 

(21) 2205-2542 / 2205-2599

CORPI LUX – FISIOTERAPIA – 30% 

de desconto (dermatofuncional) e 

15% de desconto (geral) – Rua Dias 

da Cruz, 414, sala 103, Méier – Tels.: 

(21) 3437-8334 e (21) 9629-1389 – 

atendimento@corpilux.com.br

ESCOLINHA DE VÔLEI DE PRAIA 

COBRA D´AGUA – 50% desconto – 

Rua Dois de Dezembro (Praia do Fla-

mengo). Tel.: 9469-5928 e 2265-4534. 

HOTEL DA CACHOEIRA LTDA. – 15% 

desconto na baixa e 10% na alta tem-

porada –Estr. das Três Cachoeiras, 60 – 

Penedo – RJ. Tel.: (024) 3351-1180 - Fax 

(024) 3351-1254.

IBMR CENTRO UNIVERSITÁRIO – 

20% de desconto para os associados e 

dependentes nas mensalidades em to-

dos os cursos. Tel.: 2557-0001 – www.

ibmr.br. 

REJANE DE SOUZA FARIA – DENTIS-

TA – 30% desconto, inclusive para de-

pendentes e indicados.  Rua Treze de 

Maio, 23, sala 723 – Centro – RJ – Tel.: 

2240-3146.

UNIPSICO-RIO – COOP. DE TRAB. 

EM PSICOLOGIA DO RJ – isenção da 

taxa de inscrição e descontos em con-

sulta – Av. Nossa Sra. de Copacabana, 

195 – loja 228 – Copacabana – aten-

de diversos bairros. Tels.: 2542-6545 e 

2244-3712 www.unipsico-rio.com.br

CONVÊNIOS

EXPEDIENTE

Rua Sete de Setembro, 98 - Cob. 1 e 2

Centro - CEP 20050-002 - Rio de Janeiro - RJ

Tel.: (21) 2509-0892 / Telefax (21) 2507-0687

E-mail: sintur@sintur.org.br   •   www.sintur.org.br

Sintur Notícias é o Informativo do Sindicato dos 

Trabalhadores e Profi ssionais de Turismo do

Estado do Rio de Janeiro.
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“É obrigatória a apresentação da 
carteira de associado para utilizar 
os convênios. O Sintur lembra que 
a impressão é gratuita, bastando 
você digitalizar ou trazer na sede 
uma foto 3x4”

Encerrado o processo eleitoral, 
o Sintur aos poucos vai retomando 
sua rotina de trabalho. Foram dois 
dias de eleições (22 e 23 de julho), 
mas praticamente um mês inteiro 
trabalhando para que tudo transcor-
resse dentro do que determina a lei: 
a publicação do edital, a convoca-
ção e composição da Mesa Apura-
dora, os fi scais para a garantia da 
lisura do pleito, preparação das cé-
dulas e das urnas fi xas e itinerantes, 
a apuração e tudo o mais.

No fi nal deu tudo certo. Atingi-
mos o quórum de 63% de eleitores, 
trabalhadores e profi ssionais de tu-
rismo associados ao Sintur que re-
velaram, nas urnas, o nível de satis-
fação com o trabalho realizado por 
esta Diretoria.

A Chapa 1, encabeçada pela pre-
sidente Maria Rosalina Gonçalves, 
conhecida como Rosa, tem planos 
para o futuro, mas o momento é 
de agradecer o reconhecimento e o 
respeito com o qual o pleito foi tra-
tado. Afi nal, não tivemos registros 
de votos nulos ou brancos.

O novo mandato (2014/2018) se 

inicia no dia 23 de agosto. A partir 
de então, iniciamos uma nova fase 
e, mais uma vez, esperamos contar 
com as sugestões e críticas dos as-
sociados para que, juntos e fortale-
cidos, possamos conquistar novos 
benefícios.

Então, boa sorte para todos nós 
e, mais uma vez, nossos agradeci-
mentos aos associados e Equipe 
Sintur.

A Diretoria

Eleições Sintur 2014

A Chapa 1, encabeçada pela 

presidente Maria Rosalina 

Gonçalves, conhecida como 

Rosa, tem planos para o futuro, 

mas o momento é de agradecer 

o reconhecimento e o respeito 

com o qual o pleito foi tratado.



COMISSÃO DE DIREITO SINDICAL 

– Reconhecendo a importância da 

participação de sindicatos, federa-

ções, confederações, centrais sindic-

ais, e seus respectivos advogados, no 

cenário político e jurídico nacional, a 

Ordem dos Advogados do Brasil, sec-

cional Rio de Janeiro (OAB/RJ), criou 

uma Comissão de Direito Sindical. 

Constituída por profi ssionais especial-

izados e com reconhecida atuação na 

área sindical, a comissão é presidida 

pela Drª Rita Cortez, cuja assessoria 

presta serviços para nosso sindicato. 

GRAVIDEZ NO AVISO PRÉVIO – 

Garantia do direito à estabilidade 

provisória decorrente de gravidez 

durante o aviso prévio. Esta foi a de-

cisão do TST ao julgar o caso de uma 

funcionária, no Paraná, que descobriu 

que estava grávida de um mês logo 

após o término do aviso prévio in-

denizado. Tendo como base a Súmula 

244, que diz que o desconhecimento 

do estado gravídico pelo empregador 

não afasta o direito ao pagamento 

da indenização decorrente da esta-

bilidade, o ministro relator do TST 

argumentou que “o fato gerador do 

direito à estabilidade provisória é a 

concepção em si no curso do contra-

to de trabalho, o que, evidentemente, 

abrange o período concernente ao 

aviso prévio indenizado”.

AMPLIAÇÃO NO ATENDIMENTO 

JURÍDICO - Além da área trabalhista, 

o Sintur, através de sua a Assesso-

ria Jurídica, ampliou o atendimento 

para as áreas Cível, Família e Juizado 

Especial. Agora, os trabalhadores pas-

sam a ser atendidos para as ações de 

desaposentadoria. As condições para 

atendimento são as mesmas para a 

Justiça do Trabalho, ou seja, gratui-

dade no atendimento e no acompan-

hamento de processos.
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VOCÊ SABIA ?

Vale destacar que a Convenção Co-
letiva resulta do esforço da Direção 
do Sintur e da fundamental partici-
pação da categoria nas assembleias 
convocadas. “A negociação entre os 
sindicatos representantes dos traba-
lhadores e dos patrões para a cele-
bração do acordo não é um processo 
simples. Quando ambas as partes não 
conseguem chegar a um consenso, 
resta ao Sintur ajuizar o Dissídio na 
Justiça do Trabalho. E geral, esses 
processos demoram muito e acabam 
sendo arquivados. No caso de julga-
mento, o Tribunal Regional do Traba-
lho do Rio de Janeiro (TRT-RJ) está 
concedendo somente o INPC do perí-
odo (abril de 2013 a março de 2014) 
que foi de 5,62%”, esclarece a presi-

dente do Sintur, Maria Rosalina Gon-
çalves (Rosa).

“Por isso é importante participação e 
conhecimento de todo o processo, forta-
lecendo ainda mais a luta do sindicato”, 
alerta a presidente, informando que to-
das as conquistas são retroativas à data-
-base (abril de 2014).

Esfeco tem negociação separada
De acordo, ainda, com Rosa, o Sin-

dicato já negociou o acordo coletivo 
dos empregados do Trem do Corcova-
do (da Esfeco) em separado, já que eles 
têm, além dos benefícios que constam 
da Convenção Coletiva, outros direitos 
como participação nos lucros (PLR) 
e plano de saúde e outros que fazem 
parte do acordo e que, por isso, não po-
dem ser retirados.

Os workshops regionais realiza-
dos anualmente pela Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Tu-
rismo e Hospitalidade (Contratuh) 
tiveram como diferencial, este ano, 
a proposta de concentrar, num mes-
mo encontro, dirigentes de todas as 
regiões para que sindicatos e fede-

Convenção 2014 garante 
reajustes de até 9%

Continuação da página 1

Confederação inova na 
qualifi cação sindical

rações fi liados participas-
sem. 

Os encontros se deram 
entre março em virtude 
da realização da Copa do 
Mundo 2014, a Contratuh 
reuniu dirigentes das regi-
ões Sul, Sudeste, Centro-
-Oeste Norte e Nordeste 
no “Workshops Regionais 
-  Renovando conhecimen-
tos rumo à Copa”.

Durante a qualifi cação 
sindical, foram discuti-

dos temas como dissídio coletivo, 
responsabilidade social, estratégias 
de mobilização durante a Copa do 
Mundo, quadros político e sindical, 
dentre outros. Representantes do 
Sintur participaram da formação re-
alizada em São Paulo.



Maio

Helenice Rosa da Conceição 6

Carlos Cesar Ribeiro 13

Waldemir Cavalcante de Azevedo 15

Maria de Jesus Cardoso Viegas 15

Graça Maria Ponte Caldas 18

Arlete Machado S. Ferreira 19

Albertino Mendes Pereira 23

Maria Aparecida M. S. Cardoso 26

Marcelo Rodrigues Castro 27

Maria de Fatima M Aragão 29

Junho

Antonio Humberto Maranduba 8

Beatriz Terezinha Ferraz 13

Genilson Correa Ribeiro 16

Emanuel José Teixeira 17

Maria Cristiana de Segadas Penha 20

Josiane Ramalho Bueno 25

Maria das Graças Matos 30

Julho

Bruno Mac Cord 3

Ademir Manoel da Costa 3

Jose Mauricio Correa Pereira 3

Marinete Alves Martins 19

Carlos Alberto de Andrade 22

Maria aparecida Fernandes Pinto da Silva 24

Paulo Cesar Ouro 27

Agosto

Ricardo Pena Branca L. Guimarães 1

Genito  Pereira Fagundes 6

Valdir Soares 8

Silene Valle da Silva Rosa 13

Marisa Azevedo Duarte Botelho 17

Robson Pinheiro de Souza 21

Evanderson Hebert de Oliveira 21

Luiz Felipe Furtado Coimbra 25

Edna Mara Favre 28

*A Diretoria do Sindicato pede desculpas pela não ed-

ição do Sintur Notícias, edição maio/junho, motivada 

por compromissos que não podiam perder prazos 

como negociações e celebração da Convenção Co-

letiva, Prestação de Contas 2013, eleições e ainda por 

conta dos feriados ocasionados pela realização da Copa 

do Mundo 2014. Por esta razão, publicamos a lista de 

aniversariantes dos meses de maio e junho. De qualquer 

forma, parabenizamos os aniversariantes do período, 

desejando a todos muita paz e saúde.
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Receba o Sintur Notícias em casa
O Sintur envia jornais para 
todos os associados. Caso 

não esteja recebendo, 
atualize seu endereço para a 
regularização de seus dados.

Trabalho no capitalismo contemporâ-
neo; Trabalho e desigualdades; Movimen-
tos sociais; Sindicalismo no capitalismo 
contemporâneo; Tendências das relações 
de trabalho e impactos na organização 
sindical; Sociedade, economia e trabalho: 
a visão dos trabalhadores. Estas foram as 
principais abordagens do seminário inter-
nacional “Sindicalismo Contemporâneo 
– Uma nova visão para o Movimento 
Sindical Brasileiro”, promovido pela União 
Geral dos Trabalhadores (UGT), central 
sindical da qual o Sintur é fi liado.

O evento teve como objetivo princi-
pal discutir a atuação do movimento sin-
dical no sentido de promover mudanças 

e atender às demandas da classe trabalha-
dora.

O Sintur participou da agenda que 
reuniu lideranças sindicais de todo o país, 
políticos e acadêmicos. Na opinião da pre-
sidente Maria Rosalina Gonçalves (Rosa), 
a UGT está de parabéns pelo nível dos te-
mas selecionados, bem como debatedo-
res e expositores convidados.

“O seminário representou uma ino-
vação. Ao contrário do que costumamos 
presenciar, os organizadores conseguiram 
prender a atenção dos participantes por 
12 horas ininterruptas, sem que houvesse 
esvaziamento nas mesas de discussões”, 
conclui.

O Sindicato dos Trabalhadores e Pro-

fi ssionais de Turismo do Estado do Rio 

de Janeiro (Sintur) continua ajuizando 

ações contra a Caixa Econômica Federal, 

propondo a impugnação da Taxa Refe-

rencial (TR), tradicionalmente aplicada 

para a correção do saldo das contas fun-

diárias. 

A adesão ao processo que busca re-

cuperar as perdas do FGTS tem sido 

grande. Por isso, o  Sintur frequentemen-

te envia à sua assessoria jurídica grupos 

de cinco trabalhadores com direito ao 

ajuizamento de ações.

O encaminhamento é feito por or-

dem de chegada. É necessária apresentar 

o comprovante de residência (uma das 

contas de água, luz, gás ou telefone), 

cópias da Carteira de Identidade, CPF, 

CTPS (páginas da foto e verso, contratos 

e anotações do FGTS), PIS ou PASEP  e 

extrato analítico do FGTS desde 1999.

As cópias não precisam ser autenti-

cadas, devendo, ainda, ser utilizado ape-

nas o lado da frente das folhas xeroca-

das, não o verso. Maiores informações, 

falar com a auxiliar administrativa Vera, 

que coordena o encaminhamento para a 

assessoria jurídica, através dos telefones 

(021) 2509-0892 e (021) 2507-0687.

Para obter o extrato analítico do Fun-

do de Garantia não é necessário ir a uma 

agência bancária, é só acessar o site da 

Caixa Econômica Federal (www.caixa.

gov.br). Basta clicar em FGTS, depois em 

Consulta Online. Em seguida, informar o 

nº do PIS/PASEP e cadastrar uma senha 

para ter acesso aos dados. 

Sintur participa de 
seminário internacional

Cresce a adesão ao ajuizamento de 
ações para recuperar as perdas do FGTS 


