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Homenagem Póstuma 

Morre em Fortaleza fundador do Sindicato Filiado à FENAVENPRO no Ceará 

Um dos mais íntegros sindicalistas brasileiros, sincero, 

honesto, de intelectualidade rigidamente formada, correto 

em seus atos e atitudes, o propagandista José de Jesus Pinto 

Damasceno, 76 anos, faleceu no último dia 23 de janeiro.  

Diretor fundador do SINPROVENCE (Sindicato dos 

Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio, 

Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e 

Vendedores de Produtos Farmacêuticos no Estado do Ceará), 

o amigo Damasceno, mesmo aposentado, continuava trabalhando incansavelmente, sem cobrar nada por isso.  

O líder sindical dedicou cerca de 40 anos de sua vida ao SINPROVENCE. Ao lado de outros combativos e guerreiros 

companheiros fez parte da primeira diretoria desta entidade sindical, quando tomou posse em 26 de março de 1983. 

Damasceno também atuava como delegado representante efetivo da FENAVENPRO junto à CNTC. 

Impossibilitado de comparecer ao velório por motivos profissionais, Edson Ribeiro Pinto, o presidente da nossa 

Federação Nacional lamentou profundamente o falecimento do companheiro Damasceno, sempre fiel nas lutas 

sindicais em prol do trabalhador brasileiro, especialmente as categorias que legitimamente representamos à nível 

nacional – vendedores viajantes e propagandistas de produtos farmacêuticos: “Sempre o admirei muito por suas 

excelentes virtudes morais, intelectuais e por seu espírito irreverente e crítico de formação eclética. Lamentavelmente, 

o sindicalismo brasileiro perdeu uma das figuras mais céleres por suas maneiras e modos admiráveis em todos os 

sentidos. Vai deixar muita saudade”.  

Na despedida do saudoso Damasceno a FENAVENPRO foi representada por Jaelson Bernardo de Abreu, presidente 

do Sindicato dos Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio, Propagandistas, Propagandistas-Vendedores de 

Produtos Farmacêuticos do Estado de Alagoas (SINDEVAL). 

 

 

José de Jesus Pinto Damasceno   

✩ 5.11.1941 | 23.01.2018 †  


