
.

Entre os dias 26 e 29 de novembro, o Sin-

dicato dos Trabalhadores e Profissionais de Turismo

do Estado do Rio de Janeiro (Sintur), representado

pela presidente Maria Rosalina B. Gonçalves (Rosa)

e pelo vice-presidente Humberto Maranduba,

participou do seminário comemorativo dos 30 anos

de fundação da Confederação Nacional dos

Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade

(Contratuh). Continua na página 3

Sintur nos 30 anos da Contratuh
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Só nos resta um caminho!

O ano de 2018

se encerra e, como de

costume, chegamos de-

zembro contabillizan-

do sucessos e insu-

cessos, projetos con-

cluídos e outros que fi-

caram para o próximo ano. Normal!

Este foi um ano de eleições e os

brasileiros, como nunca visto antes,

discutiram, polemizaram e, muitas ve-

zes, se agrediram verbal e fisicamente

ao defenderem suas opções de voto.

Bem, eleições concluídas, é

chegado o momento de retomar as

discussões em torno dos rumos do

sindicalismo brasileiro. O presidente

que sai, como vimos falando desde a

reforma, em 2017, promoveu mudan-

ças sérias e drásticas na legislação

trabalhista.

Além disto, atuou ferrenha-

mente no sentido de fragiliar os sin-

dicatos, os únicos defensores dos di-

reitos trabalhistas, com medidas como

o fim da obrigatoriedade da contri-

buição sindical, uma de suas fontes de

custeio.

Por outro lado, o presidente

eleito já dá sinais de que as coisas não

vão mudar muito. Já se fala em acabar

com o 13º salário; que ser empresário

é muito difícil por conta dos

benefícios conquistados pelos sindi-

catos para os trabalhadores; e que a

informalidade é o caminho para a

classe trabalhadora.

Por isso, é importante que

nós, sindicalistas, continuemos a in-

sistir no entendimento de que o tra-

balhador autônomo (contratado

como pessoa jurídica) perde direitos

garantidos pela CLT como férias re-

muneradas, 13º salário e FGTS,

além de encargos sociais previstos

na Constituição Federal, entre ou-

tros.

O trabalhador precisa ficar a-

tento, pois o cenário que se avizinha

é de um futuro de mais e mais per-

das, com sérios riscos de impos-

sibilidade de honrar compromissos,

colocando sua estabilidade finan-

ceira e emocional – e de sua família

– em risco.

Assim, só nos resta um cami-

nho: reconhecer que a sindica-

lização é imprescindível para a ga-

rantia da manutenção dos direitos

conquistados pelo Sintur. E a

Convenção Coletiva de Trabalho

(CCT) é o único caminho para tal

garantia! Vale a reflexão! Boas

Festas!

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 

a todos saúde e paz.

OUTUBRO

1   Julieta Santos de Vasconcelos

6   Sonia Maria de Menezes

8   Alexandre Luiz de Barros 

Salvador

12  Andrea Garcia Rodriguez

15  Sergio Sued Ouro

19  Rosinea Ceciliano

22  Fátima Monteiro da Silva
NOVEMBRO

8   Marcos Antonio Alves Sinflório

8   Maria Helena de Oliveira Silva

20  Gideão Mello dos Santos

22  Natercia do Carmo Silva

23  Paulo Sérgio Cupertino

25  Waldemiro Cerqueira Gomes

27  Edson Ribeiro M. Silva

28 Carlos Pereira de Queiroz
DEZEMBRO

2   Ubiracy de Souza Ferreira

5   Dayse Christina Lecker

7   Conceição Aparecida Elias 

Rosa

9   Douglas Porfírio de Azevedo

13  Luiz Sergio Leondas da Silva

14  Adriano de Souza Andrade

14  Bayard do Couto Boiteux

20  Jadir Cardoso de Oliveira

28  Joaquin Moreira Barbosa Filho

28  Marcos Paulo de Souza Vieira

30  Marco Antonio Florenciano

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
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Realizado em Foz do Iguaçu (PR), o encontro

discutiu temas relativos ao atual momento político e sin-

dical, homenageou lideranças sindicais, autoridades e fun-

cionários, além de realizar suas reuniões de diretoria para

avaliar as atividades desenvolvidas ao longo do ano e traçar

o plano de ações para 2019.

Vale destacar a presença do senador Paulo Paim que,

no dia seguinte ao evento, ressaltou, em seu discurso no

Senado Federal, a relevante atuação da entidade de repre-

sentação dos trabalhadores dos setores de Turismo e Hospi-

talidade.

O evento foi marcado, ainda, pelo lançamento, pelos

Correios, do selo comemorativo dos 30 anos de fundação da

entidade e de publicações abordando a data festiva.

I Prêmio Nacional de Turismo premia destaques

No dia 5 de dezembro, a presidente do Sintur

Maria Rosalina B. Gonçalves (Rosa), representante do

Conselho Estadual de Turismo, participou do Prêmio

Nacional do Turismo 2018, uma promoção do

Ministério do Turismo (MTur) e do Conselho Nacional

de Turismo (CNT).

De acordo com os organizadores, a premiação

objetiva identificar, reconhecer e premiar iniciativas e

casos de sucesso do turismo, bem como profissionais

que tenham contribuído para o desenvolvimento do

setor.

Sintur nos 30 anos da Contratuh

Sintur prestigia encontro da ABEOC
Novas tecnologias: impactos e perspectivas para

o mercado de eventos. Este foi o tema do encontro
nacional da Associação Brasileira de Empresas de
Eventos (ABEOC) realizado no dia 3 de dezembro, no
Centro do Rio.

Com a realização de palestras, onde foram
discutidos temas como Marketing Digital, o futuro do
profissional do setor diante das novas tecnologias e o
cenário do turismo, entre outros, o encontro celebrou,
ainda, as metas conquistadas durante o ano.

Entidade parceira da ABEOC, o Sindicato dos
Trabalhadores e Profissionais de Turismo (Sintur),
representado pela presidente Maria Rosalina B.
Gonçalves (Rosa), prestigiou o encontro.

RECESSO SINTUR
O sindicato comunica que no período de 24 

de dezembro a 1º de janeiro estará em 
recesso, retornando as atividades no dia 2 de 
janeiro, em horário normal de atendimento.

Nº 56 – Outubro/Novembro/Dezembro 2018

Nesta primeira edição do prêmio, 21 iniciativas

foram premiadas e cinco profissionais condecorados

pelo destaque em suas áreas de atuação. O prêmio

ocorreu paralelamente com o Encontro de Líderes de

Turismo, reunindo lideranças e empreendedores do

turismo na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca,

Zona Oeste do Rio.

Continuação da página 1

Ao centro, o presidente da Contratuh, Moacir Roberto 
Tesh, reconhece o trabalho de funcionários e diretores da 

instituição ao longo dos anos.
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Conselho de Turismo realiza a última reunião de 2018

No dia 13 de dezembro, o Conselho Es-

tadual de Turismo (CET) realizou sua última

reunião do ano. Em pauta: a apresentação da

política e ações da Setur/Turisrio no período

2015/2018; a apresentação da Nova Reforma da

Rodoviária Novo Rio; e a implantação de trens

turísticos no Estado do Rio de Janeiro.

O Sintur, membro do órgão desde a sua

criação, participou do encontro, sendo representado

pela presidente Maria Rosalina B. Gonçalves

(Rosa) e pelo vice-presidente Humberto Maran-

duba.

mente, as mudanças ocorridas na legislação tra-

balhista.

“Com a reforma trabalhista, em 2017, perdemos

muitos direitos, uma vez que mais de 100 artigos da

CLT foram alterados, e só quem pode garantir os já

conquistados é o sindicato, continuando a celebrar a

Convenção Coletiva, como já ocorreu neste ano de

2018”, afirma Rosa, reforçando: “O momento é de

fortalecer o sindicato, um dos poucos que reconheci-

damente tem conseguido manter os direitos conquis-

tados nas convenções coletivas”.

Saiba mais acessando o site www.sintur.org.br

SEGURO OPCIONAL

Além do seguro de vida gratuito, convênios e

parcerias, o Sintur tem uma apólice de seguro de vida

opcional para os associados com valores incom-

paráveis com o mercado que cobre, além do mesmo,

50% do cônjuge e auxílio funeral familiar. Veja tabela

abaixo e, caso queira contratar, entre em contato

através do e-mail sintur@sintur.org.br para agendar

com o corretor, o que pode ser feito na sede do

sindicato.

Nº 56 – Outubro/Novembro/Dezembro 2018

Associados do Sintur ganham seguro de 

vida gratuito no valor de R$ 5 mil

O Sintur está concedendo gratuitamente, para o

associado, uma apólice de seguro de vida no valor de

R$ 5.000,00. O benefício dá cobertura nos casos de

morte natural, acidental ou invalidez permanente total

ou parcial por acidente e dá direito, ainda, a uma cesta

básica no valor de R$ 600,00 além de assistência

funeral limitada a R$ 3.000,00.

De acordo com a presidente do Sintur, Maria

Rosalina B. Gonçalves (Rosa), a iniciativa visa

chamar a atenção dos trabalhadores e profissionais de

Turismo para a importância de se manter próximo à

entidade sindical, acompanhar sua atuação e, principal

Na mesa, diretores do Sintur e, à esquerda, a subcomandante 
Patrícia Lima, representante da BBTUR

O trabalhador tem direito, ainda, a uma cesta básica no valor de R$ 600,00 

além de assistência funeral limitada a R$ 3.000,00 e outros convênios

VOCE SABIA?
As eleições de 2018 promoveram grande renovação no Congresso. Estudo do Diap

(Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar) revela que as bancadas, em geral,

aumentaram ou mantiveram o número de parlamentares. Dado preocupante, no entanto, é

que a única bancada que reduziu sua representação no Congresso foi a Sindical. Fique

esperto, pois continuamos perdendo voz e espaço na esfera governamental!

http://www.sintur.org.br/
mailto:sintur@sintur.org.br

