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Todas as conquistas retroagem ao mês de

abril. É importante destacar, contudo, que as

negociações com o sindicato patronal não são fáceis,

tendo, ainda, como agravante as mudanças impostas

pela reforma trabalhista, dificultando ainda mais o

processo. Apesar disso, não houve perda de direitos

conquistados.

A íntegra da Convenção Coletiva 2018/2019

pode ser acessada no site do sindicato

(http://sintur.org.br/images/stories/pdf/convencao_c

oletiva_2018_2019_homologada_timbrada.pdf ).

Sintur conquista reajuste 

superior à inflação

Eleita com 70% dos votos válidos, a nova

diretoria do Sindicato dos Trabalhadores e Profis-

sionais de Turismo do Estado do Rio de Janeiro

tomou posse no dia 22 de agosto. Página 3
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Com percentuais que variam de 2,97% a 5%, o

Sindicato dos Trabalhadores e Profissionais de Turismo

(Sintur) celebrou, no dia 9 de agosto, a Convenção

Coletiva 2018/2019, conquistando reajustes nos pisos

mínimos profissionais acima da inflação.

Para os trabalhadores que ganham salários acima

do piso da função, o índice de reajuste também foi

superior à inflação, ou seja, 2%. O vale refeição

aumentou 11,11%, passando de R$ 22,50 para R$ 25,00

(valor mínimo diário sem desconto). O triênio também

foi reajustado em 2%.

Sindicato empossa nova diretoria

http://sintur.org.br/images/stories/pdf/convencao_coletiva_2018_2019_homologada_timbrada.pdf
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Mudar ou seguir? A hora é essa!

Às vésperas do se-

gundo turno das elei-

ções, é imprescindível

que nós, trabalhadores,

façamos uma reflexão

acerca das nossas expectativas de

futuro para que possamos escolher,

com segurança, quem vai governar o

país nos próximos quatro anos.

As eleições de outubro repre-

sentam a oportunidade de uma efetiva

mudança de rumos para que possa-

mos seguir na direção de um país

mais justo, igualitário, democrático,

respeitoso.

Chega de descaso, de desres-

peito com a nossa saúde, nossa edu-

cação, segurança. Afinal, somos a

mola propulsora que movimenta este

nosso gigantesco Brasil com o suor de

nosso trabalho. Enquanto trabalha-

dores, temos, inegavelmente, que re-

fletir sobre os resultados desse pri-

meiro ano de promulgação da Lei da

Reforma Trabalhista.

Afinal, o que mudou? Nós, sin-

dicalistas, temos nos esforçado ao

máximo para levar o entendimento

acerca da realidade de subserviência

que o governo quer impor à classe

trabalhadora. Mas talvez não tenha

sido, ainda, suficiente. De qualquer

forma, seguimos tentando.

Enquanto isso, deixo para

reflexão o entendimento do desem-

bargador do Tribunal Regional do

Trabalho da 15ª Região (TRT-15),

em Campinas, Jorge Luiz Souto

Maior. Na opinião do magistrado, a

lei nos conduz ao caos social para a

satisfação econômica imediata de

alguns poucos e, sobretudo, do

capital estrangeiro; aumenta signifi-

cativamente o poder do emprega-

dor; aumenta a precarização e reduz

direitos.

O desembargador Souto

Maior atesta a inconstitucionalidade

da lei e conclui: “O conjunto desses

dispositivos procura, explicitamen-

te, dificultar o acesso dos traba-

lhadores à justiça, rebaixando o seu

status de cidadania a nível infe-

rior...”

Vale a reflexão!

Maria Rosalina B. Gonçalves (Rosa)

Presidente

Diretoria

Presidente – Maria Rosalina B. Gonçalves

1º Vice-Presidente – Antonio Humberto Maranduba

2º Vice-Presidente – Waldemiro Cerqueira Gomes

1ª Secretária – Maria das Graças A. Pinheiro

2ª Secretário – Genilson Correa Ribeiro

1º Tesoureiro – Marcelo R. de Castro

2º Tesoureiro – Edson Ribeiro M. Silva

Dir. de Adm. e Patrimônio – Waldemir C. de Azevedo

Dir. de Assist. e Benefícios – Hermínio Conde F. de 

Araújo

Dir. For. Ap. Prof. Rel. Sindicais – Luiz Felipe Furtado 

Coimbra

Dir. de Com. Social e Divulgação – Niraldo

Ignácio da Silva

Dir. Suplente – Newton Leão Duarte

Dir. Suplente – Fabrício Santos Guimarães

Dir. Suplente – Douglas Porfírio de Azevedo

Dir. Suplente – Adriano de Souza Andrade

Cons. Fiscal - Sérgio Evandro Farias

Cons. Fiscal – Marco Antonio Florenciano

Cons. Fiscal – Bruno Mac Cord

Cons. Fiscal Suplente – Marcos Paulo de 

Souza Vieira

Jornalista Responsável
Luiza Felix (MTB 16791)

A Direção do Sintur parabeniza os 

aniversariantes do período, desejando 

saúde e paz a todos.

JULHO

3     Ademir Manoel da Costa

3     Bruno Mac Cord 

19   Marinete Alves Martins

22 Carlos Alberto de Andrade 

(Grantur)

24 Maria Aparecida Fernandes Pinto

Silva

27   Paulo Cesar Ouro

30    José Maurício Correa Pereira

AGOSTO

1 Ricardo Pena Branca L. 

Guimarães

6     Genito Pereira Fagundes

8     Valdir Soares

13   Silene Valle da Silva Rosa

21   Evanderson Hebert de Oliveira

25   Luiz Felipe Furtado Coimbra

28   Edna Mara Favre

SETEMBRO

COMUNICADO
Processo 2365/94 Riotur

Informamos que alguns traba-

lhadores ou seus beneficiários não

foram localizados para receberem o

valor a que têm direito, decorrente do

referido processo movido pelo Sintur

em 1994. A ação reivindicava as

diferenças da Convenção de 1992,

que a Riotur não aplicou correta-

mente o reajuste nos salários dos

trabalhadores que faziam parte do

quadro funcional em abril de1994.

Para maiores informações, entre em

contato conosco pelos tels. 2509-

0892 e 2506-0787 .

EDITORIAL

4     Flavio Nunes dos Santos

5     Soemie Grucchhke Sampaio

9     Claudionor Gomes da Silva

10    Carlindo Pereira de Aguiar

10    Newton Leão Duarte

12    Marcio Santos de Souza

12    Valtair de Aguiar Vicente

13    Ronald York Storry

21    Maria Rita de Souza Pimentel

mailto:sintur@sintur.org.br
http://www.sintur.org.br/
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Eleita com 70% dos votos válidos no processo

eleitoral ocorrido nos dias 19 e 20 de julho, a nova diretoria

do Sindicato dos Trabalhadores e Profissionais de Turismo

do Estado do Rio de Janeiro (Sintur) tomou posse no dia 22

de agosto.

Reeleita, a presidente Maria Rosalina B. Gonçalves

assume um novo mandato (gestão 2018/2022), dando as

boas vindas aos novos integrantes da diretoria: Douglas

Porfírio de Azevedo, Adriano de Souza Andrade e Bruno

Mac Cord.

Em seu discurso de posse, ela agradeceu o voto de

confiança da categoria, o apoio da equipe de funcionários,

corpo jurídico e amigos, enfatizando, ainda, a disposição de

manter-se na luta pelos interesses dos trabalhadores do setor.

Presidente do Sintur recebe prêmio da OAB

A Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro (OAB-

RJ) e a Tribuna de Imprensa Sindical realizaram, no dia 19 de

setembro, a 2ª Edição do Prêmio em Defesa do Movimento

Sindical e Liberdade de Imprensa, uma celebração em defesa

dos sindicatos e da imprensa livre com homenagem a Vito

Giannotti, José Louzeiro e Audálio Dantas.

Na categoria Destaque Sindical 2018, foram home-

nageadas lideranças como Maria Rosalina B. Gonçalves

(Rosa), presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Pro-

fissionais de Turismo do Rio (Sintur), na ocasião repre-

sentada por Humberto Maranduba, vice-presidente do sin-

dicato. Dizendo-se honrada com a condecoração, Rosa,

recentemente reconduzida à presidência do Sintur, agradeceu

o reconhecimento de sua atuação à frente da entidade

sindical. “Sindicalistas que somos, assumimos um compro-

misso com os trabalhadores e temos a obrigação de honrá-lo.

O reconhecimento me fortalece, assim como o sindicato, mas,

Sindicatos fechados, trabalhadores à deriva!

 ENTRE as diversas mudanças promovidas pelo Governo Federal na reforma trabalhista, o fim da 

obrigatoriedade do desconto do imposto sindical – considerado inconstitucional por diversos juristas – foi o 

golpe fatal para o extermínio das entidades de representação dos direitos trabalhistas. Você tem a real noção 

do que isso representa? 

 TODOS os benefícios conquistados pela categoria (reajustes, vale refeição, triênio, creches etc) são frutos de 

muita luta do sindicato que a representa, de longas e exaustivas negociações com os patrões, com o apoio de 

uma assessoria jurídica e do quadro de funcionários.

 A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL anual e as mensalidades pagas pelos associados são as fontes de custeio das 

entidades sindicais, responsáveis, portanto, pela manutenção da estrutura necessária para sua atuação.

 POR ISSO, não exite, não abra mão de seus direitos. Seja sócio. Sindicalize-se!

VOCÊ SABIA?

Sindicato empossa nova diretoria 

Reeleita, Rosa assina o Termo de Posse

acima de tudo, os trabalhadores na árdua luta pela garantia 

de seus direitos”, garante ela. 

Da esq. para a dir. o diretor  Maranduba, o advogado Marcio 
Cordeiro e o jornalista Daniel Mazola
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Sindicato participa da 64ª Reunião do 

Conselho de Turismo

No dia 13 de setembro, o Conselho Estadual de

Turismo (CET) reuniu seus integrantes para apresentar

projetos voltados para a melhoria do atendimento ao

turista no Estado do Rio de Janeiro. Membro do órgão

desde a sua criação, o Sintur, representado pela presi-

dente Maria Rosalina B. Gonçalves (Rosa) participou do

encontro.

O Núcleo de Atendimento ao Turista, voltado para

a capacitação dos profissionais do interior; as mudanças

no aeroporto de Cabo Frio; e a atual situação do turismo

receptivo internacional foram algumas das abordagens

apresentadas.

FORTALEÇA SEU SINDICATO!

Mais do que nunca, fortaleça seu 
sindicato, pois sem ele você vai perder 
direitos ao negociar diretamente com 

seu patrão. Associe-se!

Contratuh celebra

30 anos
de fundação

Entre os dias 26 e 29 de novembro, a

Confederação Nacional dos Trabalhadores em

Turismo e Hospitalidade (Contratuh) realizará, em

Foz do Iguaçu (PR), o 9º Congresso Nacional dos Tra-

balhadores em Turismo e Hospitalidade.

Sob o lema “Planejar e se preparar para o

futuro”, o evento celebrará os 30 aos de fundação da

entidade e discutirá o momento político e sindical

brasileiro. Na agenda, ainda, as reuniões das diretorias

administrativa e executiva, esta última com a

participação da presidente do Sintur, Maria Rosalina

B. Gonçalves, representante do setor de turismo e

casas de diversões.

DENÚNCIA !

Empresas promovem 

boicote aos sindicatos

Recentemente, a presidente do Sindicato dos
Empregados no Comércio Hoteleiro, Bares, Restau-
rantes e Similares de Balneário Comboriú e Região
(Sechobar), Olga Ferreira, concedeu entrevista a um
jornal local, denunciando a prática adotada por algu-
mas empresas de impor aos trabalhadores a obriga-
toriedade de desautorizar o desconto da contribuição
sindical.

O documento tem sido entregue aos trabalha-
dores pelo setor Financeiro no ato da admissão ou no
período de recolhimento do tributo. Conforme repor-
tagem publicada no Contratuh Informa, publicação
da Confederação dos Nacional dos Trabalhadores em
Turismo e Hospitalidade, a sindicalista afirma ser esta
uma “prática ilegal, que contraria o que foi estabe-
lecido na Convenção Coletiva da categoria em outu-
bro do ano passado e em acordo firmado com o Mi-
nistério Público do Trabalho (MPT)”.

Na reportagem, a sindicalista afirma que levará
o caso à justiça. Após consultar uma assessoria jurí-
dica, ela foi informada da ilegalidade da iniciativa
que, segundo os advogados, fere o artigo 611-B, da
Lei da Reforma Trabalhista. A contribuição voluntária
por parte do trabalhador é constitucional e não pode,
portanto, ser proibida.


