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Damas de Ouro do vôlei
disputam Campeonato na

Colônia de Férias do Sind Vend

Veteranas famosas do vôlei – com mais de 50 anos – disputaram

o XIV Campeonato Brasileiro, em Praia Grande, litoral de

São Paulo, entre 17 e 25 de setembro. Os times vencedores de

São Paulo, Rio Grande do Sul e Ceará exibem os Troféus.

TV Gazeta de Maceió entrevista
presidente da FENAVENPRO
“A Reforma Sindical  é um grande retrocesso”.

Seminário Nacional defende
a unicidade sindical e o
Artigo 8o da Constituição

Plenárias estaduais do Fórum
Sindical dos Trabalhadores do Rio
mobilizam centenas de sindicalistas

Ministro do Trabalho
reconhece legitimidade
das Confederações de Trabalhadores

Filiados da FENAVENPRO em todo
o País comemoram Dia Estadual
do Propagandista – 14 de julho

Delegação da FENAVENPRO na plenária do IV Seminário Nacional

em Defesa das Categorias Diferenciadas

FST-RJ comemora dois anos
contra Super Receita
Um Ato Público contra a Medida Provisória 258, que criou a

Super Receita, realizado por sindicalistas na escadaria do

Tribunal Regional do Trabalho, no centro do Rio, no dia 26 de

setembro, marcou dois anos de existência do Fórum Sindical

dos Trabalhadores do Estado do Rio. Para o diretor da

FENAVENPRO, Olímpio Coutinho, “a MP 258 além de ser um

assalto aos cofres da Previdência Social é nociva aos aposentados,

pensionistas e trabalhadores porque atinge direitos conquistados

na Era Vargas”.
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E D I T O R I A L

por Edson Ribeiro Pinto, presidente da FENAVENPRO
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O Programa “Bom Dia Alagoas” apresentado
por Gilvan Nunes, entrevistou no último dia 30
de junho, às 6:40 horas, o presidente da
FENAVENPRO, Edson Ribeiro Pinto. O jornalista
deu início à entrevista agradecendo a presença
do sindicalista e comentando que o Projeto de
Reforma Sindical que tramita na Câmara dos
Deputados deve causar polêmica no Parlamento
este ano, já que algumas Centrais e Partidos
políticos já se posicionaram contra o texto
proposto pelo Executivo. Confira a entrevista:

Esse texto na verdade é um avanço ou poderí-
amos dizer que de certa forma é um retrocesso?
Edson: Na forma como está sendo proposto
trata-se de um grande retrocesso e engessa
todo o sindicalismo. Perderemos todas as
conquistas de 1988, adqui r idas com a
Constituição Federal, entre elas a liberdade
sindical. Iremos transferir poder
às Centrais ou, quem sabe, a
apenas uma Central.

O senhor acredita que a Refor-
ma Sindical será votada ainda
este ano? Haveria espaço na
agenda dos parlamentares?
Não acredi to que seja
possível... Não há clima pra
isso. A Reforma tem que ser
ma i s  bem d i scu t i da  com
todos os segmentos que per-
tencem ao  s i nd i ca l i smo
nacional. Quando se deu a
formação do Fórum Nacional
do  Traba lho ,  o  s i s tema
confederativo não foi sequer

ouvido e, conforme o sistema
vigente, teria todo o direito de
part ic ipar  do Fórum. Na
verdade, o texto f inal não

Presidente da FENAVENPRO
fala na TV Gazeta de Maceió

correspondeu aos interesses dos trabalhadores
e nem dos empresários.

O senhor poderia falar de alguns pontos sobre
o texto da Reforma que estabelece o
pluralismo em substituição à unicidade
sindical?
A unicidade ainda é o melhor sistema e o que
mais se adequa ao trabalhador brasileiro. Nem
para os empresários a pluralidade é boa.

Quanto à contribuição sindical é preferível tê-la?
Sem dúvida, mas sempre sabendo de onde vem
e onde será apl icada. Na real idade não
deveriam apresentar uma Reforma Sindical sem
antes regulamentar o que já estava pronto, ou
seja, o artigo 8º da Constituição Federal. Esta
efetiva regulamentação, por si só, já seria o
suficiente.

O que trata o artigo 8º da CF?
Fundamentalmente fala da livre organização
sindical no País. No texto atual, proposto pelo
governo, o Ministério do Trabalho voltaria a
interferir nas organizações sindicais.

A Reforma define parâmetros, tanto para a
negociação coletiva quanto para o direito de
greve?
No que tange ao direito de greve, em alguns
aspectos, ela praticamente segue o que temos
atualmente, porém existem outros pontos
polêmicos como a criação da comissão de
fábr ica,  que, até a presente data,  o
empresariado ainda não assimilou, porque
quem organizaria, segundo o texto proposto,
seria o famoso “sindicatão” e não o Sindicato
da categoria profissional.

E o Poder Normativo da Justiça?
Não ser ia bom perdê- lo.  O
trabalhador, ao longo do tempo,
vem perdendo conquistas conse-
guidas a duras penas como a
criação do banco de horas, a perda

da estabilidade com a criação do
FGTS e outros.

Possuímos uma lei trabalhista
muito antiga. O senhor a
considera boa?
Ela necessita apenas de pequenas
correções, mas trata-se de uma
peça jurídica de valor extraor-
dinário. Ressalto o pensamento do
jur ista Amaur i  Mascaro do
Nascimento sobre o texto de

Getúlio Vargas, considerando-o
muito mais democrático que o
apresentado pelo Governo.

10 de outubrde outubro: Dia Po: Dia Pan-Americano do Van-Americano do Vendedor Viajanteendedor Viajante10 de outubro: Dia Pan-Americano do Vendedor Viajante
A FENAVENPRO parabeniza a categoria que orgulhosamente representaA FENAVENPRO parabeniza a categoria que orgulhosamente representa

FOTO: SINDEVAL
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Vereador alagoano Accioly Canuto
ao lado do verdadeiro sindicalismo

O vereador José Eduardo Accioly Canuto (PV-AL), em discurso no
SINDEVAL, reafirmou seu apoio aos sindicalistas e disse ser contra a Proposta
de Reforma Sindical do Governo. A Moção de Repúdio contra a PEC 369,
enviada por ele à Câmara Municipal de Maceió foi aprovada por unanimidade
por seus pares e já publicada em Diário Oficial. Através da Moção os
parlamentares se manifestaram em defesa dos direitos trabalhistas e da
organização sindical e afirmaram ser a PEC prejudicial ao País e uma ameaça à
democracia.

Reforma Sindical em destaque no Estado Estado de Alagoas
O SINDEVAL - Filiado da FENAVENPRO no Estado de Alagoas – recepcionou a delegação
da entidade nos dias 29 e 30 de junho para debater com os companheiros alagoanos a
Reforma Sindical que tramita no Congresso Nacional. Destaques da visita:

Palestras

Os palestrantes Edson e Coutinho, diretores da FENAVENPRO, alertaram a
platéia sobre alguns perigos da PEC 369: “Se esta Proposta de Emenda
Constitucional do Executivo for aprovada tanto o sindicalismo brasileiro quanto
os direitos do trabalhador serão definitivamente enterrados”.

Homenagem

A placa comemorativa entregue pelo presidente do SINDEVAL, Lucíolo
Claucio de Barros, ao presidente da Federação, simbolizou a homenagem
do Sindicato aos diretores da FENAVENPRO pela permanência em Alagoas.
Edson agradeceu o presente em nome dos 27 Filiados.

O Jornal de Alagoas apóia sindicalistas
Matéria publicada em 02/07/04

Sindicalistas, parlamentares, empresários, servidores públicos e estudantes
lotaram o Salão de Convenções do Hotel Matsubara em Maceió para criticar
duramente o projeto do Governo.
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Reportagem

FENAVENPRO no IV Seminário Nacional em Defesa das
O evento aconteceu no Centro de Convenções do Hotel Financial, centro de Belo
Horizonte – MG, nos dias 16 e 17 de junho passado e reuniu mais de 142 dirigen-

tes de entidades sindicais de
trabalhadores de todo o país,
parlamentares, jornalistas e
advogados. O objetivo do Se-
minário foi de mobilizar e aler-
tar representantes de diversas
categorias diferenciadas, mais
de 60 conforme relação do
MTE, que a PEC 369/05,
apresentada pelo Governo,
elimina de vez a representação
das diferenciadas, que hoje

totalizam aproximadamente 10 milhões de trabalhadores no Brasil.

Propostas de organização e mobilização
Entre as propostas da plenária, constam as organizações de Seminários regionais
e estaduais, com objetivo de ampliar os debates em torno da luta pela defesa,

manutenção e organização das categorias diferenciadas;
somar forças ao FST, já que a PEC 369/05, que trata
da Reforma Sindical do Governo federal, elimina de vez
as diferenciadas e propõe a representação por ramo
de atividade preponderante; realizar um amplo
levantamento de todos os Projetos de Lei, Emendas
Constitucionais e Medidas Provisórias, que versem sobre
regulamentações de profissões e de Cooperativas, etc.

Os participantes decidiram também, com o FST, defender
os pequenos produtores rurais e economia familiar.

Proposta de regimento Interno
Ao término do encontro os participantes aprovaram
o Núcleo Nacional em Defesa das Categorias
Diferenciadas, que se reunirá periodicamente por
convocação da Comissão Nacional, composta de
17 membros, com poder de deliberação nas ações
políticas e administrativas.

A Coordenação Nacional, órgão executivo com cinco
coordenadores (Político de Finanças, Administrativo, de
Imprensa e Comunicação e de Relações Sindicais),
escolhidos dentro dos 17 da Comissão, terá a função

de manter as entidades de trabalhadores que aderirem ao Núcleo Nacional, com
ação política dentro do Fórum Sindical dos Trabalhadores, informadas e
atualizadas. Coordenadores: Coutinho (vendedores viajantes e propagandistas);
Hamilton (rodoviários-MG); Ivone Bruno (secrecretários-ABC); Festino (rodoviários-SP)
e Josiel (rodoviários-PR).

Abertura do evento. À esquerda: Coutinho (FENAVENPRO); Índio (Fed. Rodoviários-RJ); Gerarda de
Freitas (Fed. Nacional Secretárias); José Teodoro (Fed. Rodoviários-MG); Omar José Gomes (CNTTT); Epitácio
Antonio dos Santos (Fed. Rodoviários-PR); Cláudio dos Santos (Sind. Técnico Segurança do Trabalho-MG);
Fernando Cascavel (Fed. Servidores Públicos-RJ) e Sérgio Marques Garcia (assessor jurídico sindical-RJ).

O presidente da FENAVENPRO,
Edson Ribeiro Pinto, após
leitura da palestra proferida
pelo ex-ministro do TST e
consultor jurídico-sindical,
Amauri Mascaro Nascimento,
feita na Sede da FECOMERCIO,
em 26/04, destacou: “Faço das
palavras do eminente professor
nossas palavras”.

Lideranças sindicais de trabalhadores aprovaram Moção de Repúdio a PEC 369/05,
encaminhada a diversos segmentos da sociedade.

Palestrantes defendem unicidade

2º PAINEL

“A posição do FST e FNT sobre Categorias
Diferenciadas”, por Antonio da Costa
Miranda, vice-presidente da FETTROMINAS.

“As categorias diferenciadas foram
marginalizadas nas negociações dentro do
Fórum Nacional doTrabalho. O Governo quer
impor ao trabalhador um pluralismo selvagem”.

16 de junho

PROPAGAVENDE
recepcionou Martinez

3º PAINEL

“Análise Genérica das Categorias
Diferenciadas”, por Olimpio Coutinho -
diretor da FENAVENPRO.

“As categorias diferenciadas no País,
cerca de seis milhões de trabalhadores,
representam mão de obra numerosa e
expressiva que não pode ser ignorada”.

1º PAINEL

“Organização das Categorias
Diferenciadas e a importância de sua
existência”, por Epitácio Antonio dos
Santos, presidente da FETROPAR.

“Quanto mais organizada a profissão e as
ent idades s ind ica is ,  mais  d i re i tos e
garantias trabalhistas”.

O deputado estadual
mineiro Miguel Martinez
(sem partido) compareceu
ao Seminário a convite
do PROPAGAVENDE.
Na ocasião, o parlamentar
elogiou o trabalho do
Filiado da FENAVENPRO,
em prol das categorias
diferenciadas e
acrescentou:
“As mudanças só acontecem
quando as bases se
mobilizam e pressionam.
A união é essencial para
o fortalecimento da luta”,
alertou Martinez.
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3º PAINEL

“A importância do FST na tramitação do
PL 4554/04”, por Moacir Roberto Tesch (pres.
CONTRATUH-Conf. Trab. em Turismo e Hotelaria).

por Tania Maria de Oliveira, assessora comunicação da FENAVENPRO. Colaboração:  Elizabeth Mourão (FENAVENPRO)

A Confederação Nacional dos Trabalhadores no
Comércio realizou um Seminário Nacional na Sede
da entidade, em Brasília, nos dias 4 e 5 de agosto,
onde reuniu dirigentes de Federações no âmbito de
sua representação (estadual, interestadual e nacional);
de Sindicatos nas respectivas bases; e assessores
jurídicos. O objetivo do encontro foi promover em nível
nacional as ações e a luta das entidades sindicais.

Entre os temas debatidos, com a participação de
juristas, advogados, parlamentares e procuradores
federais constaram: o Poder Normativo da Justiça
do Trabalho, dissídio coletivo, recadastramento
sindical, projeto de lei 4554 do FST, categorias
diferenciadas, redução da jornada de trabalho e
acidentes de trabalho.

A palestra sobre questões que envolvem o INSS,
proferida por Meire Monteiro - presidente da Anprev –
Associação Nacional dos Procuradores da Previdência
Social -, esclareceu aos sindicalistas a legislação
previdenciária, os recursos da seguridade social e seus
repectivos desvios e o repasse de benefícios.

CNTC

Seminário Nacional
dos Trabalhadores
no Comércio
“Ação e Luta unificadas
pelas Federações e Sindicatos”

V Seminário

das Categorias

Diferenciadas.
Recife :: 6 e 7 de outubro ::

www.fetropar.org.br

Delegação FENAVENPRO destacou o trabalho dos
Filiados pela manutenção das categorias
diferenciadas: À esquerda: Ariosto Faleiro (advogado);
José Guimarães (FENAVENPRO); Luiz Edmundo
(SINPROVERJ); João Manoel (SIVEVI); Milton Zschaber
(PROPAGAVENDE); Paulo Guardalupe (SINDVENDAS) e
Rúbio de Oliveira (PROPAGAVENDE).

 CategCategorias as Diferenciadas
sindical e Artigo 8o

17 de junho

Categorias diferenciadas
Aeronautas, aeroviários, aeroportuários, agenciadores de publicidade, artistas e técnicos em

espetáculos diversos, cabineiros, carpinteiros navais, classificadores de produtos de origem

vegetal, condutores de veículos rodoviários, empregados desenhistas técnicos, jornalistas

profissionais, maquinistas e foguistas, músicos profissionais, oficiais gráficos, operadores de

mesas telefônicas, portuários, práticos em farmácia, professores, profissionais de enfermagem,

profissionais de relações públicas, propagandistas, publicitários, radiografistas, radiotelegrafistas,

secretárias, técnicos de segurança do trabalho, tratoristas, trabalhadores em atividades

subaquáticas e afins, trabalhadores em agência de propaganda, trabalhadores na movimentação

de mercadorias em geral, vendedores e viajantes do comércio, vigilantes.

1º PAINEL

“Tramitação do Projeto do FST no Congresso Nacional”; por dois deputados federais da bancada
do Estado de Minas Gerais: Sérgio Miranda (PCdoB) e Izaias Silvestri (PSB).

Miranda: “O nosso
PL 4554/04

reconhece as
Centrais, mas não

transfere poder para
a cúpula. Ele dá

poder aos Sindicatos.
Eu estou cada vez
mais firme na luta

para derrotar a
PEC 369, mas

reconheço que o
debate sobre

a constitucionalidade
do projeto não é

simples”.

Izaias: “Sem a
mobilização do
trabalhador e
do povo brasileiro
não teremos
ferramentas para lutar
no Congresso. Podem
ter a certeza que a
PEC 369 do jeito que
está será derrotada.
70 anos de
sindicalismo e 50
de CLT não podem
ser jogados na
 lata do lixo”.

2º PAINEL

“Patronal contra PEC 369”, por
Manuel Henrique Farias Ramos
(FECOMERCIO-SP)

“A FECOMÉRCIO já
se posicionou
contra a Proposta
do Governo e a
favor da
regulamentação do
artigo 8º da
Constituição
Federal, mas
precisamos manter
a chama acesa”.

“O FST não é obra
de uma pessoa só e,
sim, de 14 Confede-
rações e 7 Centrais.
Os conflitos ideoló-
gicos existem, mas

por um bem comum:
a aprovação do

nosso Projeto. Não
podemos cair no

canto da sereia e
achar que a PEC 369

está morta e que a
Reforma Sindical

não vai sair da
gaveta. Temos que
continuar na luta!” FO

TO
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“A nomeação do Marinho é
uma afronta ao movimento
sindical e uma provocação
ao trabalhador. Mostrou o

tamanho da arrogância
do PT”. O desabafo

é do diretor do
Sindicato dos Rodoviários

do Rio, Sebastião
José da Silva.

Insatisfeito com o Governo
Lula o presidente do Sindicato

Intermunicipal dos
Trabalhadores nas Indústrias

da Construção Pesada do Rio,
Nilson Duarte,

comentou: “O FMI pressionou
de todos os lados e

conseguiu eleger um
sindicalista para presidente

da República que
ironicamente quer acabar

com o movimento sindical”.

Fórum Sindical dos Trabalhadores :: Rio de Janeiro
Uma luta incansável pela
manutenção dos direitos da classe trabalhadora
O Fórum Sindical dos Trabalhadores do Rio de Janeiro continua a todo vapor com a realização de atividades semanais que vão de plenárias pelo interior do
Estado, seminários, encontros regionais, palestras, entrega de Moções e audiências com autoridades dos mais diversos segmentos.

Através do empenho da coordenação do FST-RJ e da dedicação de sindicalistas -  representantes de diversas categorias profissionais - o Fórum do Rio que
completou dois anos no último dia 8 de setembro, com garra cumpre o seu dever:

Duque de Caxias: 20 de junho Niterói: 11 de julho

Mais uma Plenária estadual do FST-RJ fora da capital. Desta vez foi no auditório do Sindicato dos Rodoviários de

Duque de Caxias e Magé que lotou com a presença de aproximadamente 60 sindicalistas.

A afirmação é do primeiro secretário da CNTC e
coordenador do FST-Nacional, José Carlos
Schulte, que participou da plenária estadual do FST-
RJ em Niterói, realizada em 11 de julho, no auditório
do Sindicato dos Rodoviários. Na opinião do
sindicalista a Proposta do Governo não tem mais
condição de tramitar no Congresso e disse ser

O anfitrião do encontro,
Mariano, presidente do

Sindicato, alertou aos
companheiros: “Fiquem de

olho! O Governo vai
preparar um bote na
calada da noite para

destruir os trabalhadores.
Essa casa será uma

trincheira nesse
confronto!”.

Omar José Gomes,
presidente da Confederação
Nacional dos Trabalhadores
em Transportes Terrestres,
lamentou: “Nem os
militares linha dura
mexeram com os trabalha-
dores como o Lula que veio
do sindicalismo e tenta
desorganizar o movimento
sindical a favor da CUT”.

O presidente do
Sindicato dos

Trabalhadores nas
Indústrias da Construção

Civil de Caxias,
Josimar Campos,
acusou: “Esse Governo

Lula é da corrupção, do
vandalismo, do roubo

das instituições”.

O diretor da
FENAVENPRO, Olimpio
Coutinho, indignado
com o Governo desabafou:
“Devemos ir para as ruas
protestar contra toda essa
situação vergonhosa que
o presidente Lula criou
para o povo brasileiro!”.

A presidente do Sindicato
das Secretárias do Rio,

Gerarda de Freitas,
destacou o trabalho que o

Fórum do Rio vem
desempenhando e fez um

apelo aos companheiros
da Baixada: “Temos que

nos unir pela manutenção
do art. 8º da

Constituição”.

“O Lula pra chegar a
presidente teve que ven-
der a alma para o diabo e
ao tio Sam nos EUA. Não
podemos deixar vender o
nosso País e a nossa
dignidade!”, esbravejou
Índio, presidente da
Federação Interestadual
dos Trabalhadores em
Transportes Terrestres.

O rodoviário Carlos
Antonio lamentou que o

governo não deseja e a
representatividade dos

trabalhadores, mas
enfatizou: “A união é que
faz a diferença e nós do
Fórum temos toda essa

diferença”.

“Está na hora dos
trabalhadores irem para
as ruas protestar contra o
Governo. 2006 é ano de
eleições!”, lembrou
Antonio Conceição,
diretor comunicação do
Sindicato dos Rodoviários
de Niterói.

O diretor do Sindicato dos
Propagandistas-Vendedores
do Rio, Luiz Edmundo,
disse que se a PEC 369 for
aprovada as categorias
diferenciadas serão extintas
e fez um apelo: “É impor-
tante a presença dos com-
panheiros nos encontros
para discutir o tema. O
próximo Seminário será em
Recife nos dias 6 e 7 de
outubro”.

“A nossa luta não acaba com

Schulte:

“Foi uma provocação
do Lula nomear o

Marinho para o
Ministério do Trabalho.

O presidente trocou
seis por meia dúzia e
continua tudo igual”.

O presidente da Federação
dos Servidores Municipais
do Rio, Cascavel, após
ler algumas denúncias do
“mensalão” publicadas na

mídia argumentou:
“Entendemos que a PEC

369 apresentada pelo
Governo não representa os
trabalhadores. Trata-se de

uma proposta morcego, ou
seja, ela vem de cima para

baixo e inverte a lógica”.

“Temos que chutar o balde
senão eles vão passar o
rodo. É uma vergonha o

que se passa hoje no
País!”. O protesto é de

Rubem dos Santos
Oliveira, diretor
do Sindicato dos

Rodoviários de Niterói.
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Câmara Municipal de Nova Iguaçu
confere Moção de Repúdio a PEC 369/05
A Câmara Municipal de Nova Iguaçu por iniciativa do vereador Marcos
Rocha (PRONA) aprovou por unanimidade em 15 de junho, Moção de
Repúdio a PEC 369/05 que dispõe sobre a Reforma Sindical.
Um dos parágrafos da Moção consta que a PEC está eivada de distorções
estruturais em seu texto, cria alicerces para a destruição da liberdade das
organizações sindicais e dá autonomia ao Estado. Diz ainda que se deve
manter a unicidade sindical por constituir uma representatividade autêntica
e o art. 8º da Carta Magna que preserva os direitos dos trabalhadores.

A FENAVENPRO parabeniza os diretores do Sindicato dos Empregados
em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Nova Iguaçu,
Cláudio e Bira, pelo empenho junto aos vereadores do município que
aprovaram a Moção.

Contra a PEC 369/05 e
a favor do PL 4554/04

que regulamenta o
Artigo 8º da Constituição!

A luta continua!
Plenárias estaduais mobilizam

sindicalistas do FST-RJ

O FST-RJ agradece ao vereador
Antônio Morgado de Azevedo,
que através da Câmara Munici-
pal de Magé, conferiu Moção
de Repúdio a PEC 369/05. O
parlamentar justificou a inicia-
tiva: “A Proposta do Governo
destróe a liberdade das orga-
nizações sindicais e fere os
direitos dos trabalhadores
assegurados no Artigo 8º da
Carta Magna”.

a derrota da PEC 369”

favorável a criação de um Conselho eleito pelo
Fórum para acompanhar os debates do PL 4554
articulado pelo FST:  “Temos que mobilizar os
parlamentares para a discussão do nosso projeto
que regulamenta o art. 8º e convencê-los de que a
sua aprovação é o melhor para o trabalhador
brasileiro”, acrescentou Schulte.

O auditório do Sindicato dos Rodoviários foi pequeno
para abrigar cerca de 100 sindicalistas que levaram o
seu apoio ao PL 4554/04 assinado por Sérgio Miranda
(PCdoB-MG) e subscrito por 198 deputados.

“É difícil admitir tanta
corrupção e tantas
irregularidades. O Governo
está roubando o nosso
dinheiro e a nossa
liberdade. Não vou
entregar 50 anos de
trabalho nas mãos desses
canalhas que não são
patriotas”, desabafou
Coutinho diretor da
FENAVENPRO e
coordenador do FST-RJ.

O assessor do deputado
Moreira Franco (PMDB-RJ),
João Gustavo, garantiu
que o parlamentar é
totalmente contra a
PEC 369 e foi mais além:
“Todo o PMDB é contra a
proposta do Governo e
apóia o FST”.

A socióloga Maria
Helena Oliveira
indignada com o Governo
ressaltou: “Jamais
esperávamos que um
trabalhador que chegasse
a presidência fosse
patrocinar toda essa
corrupção e roubalheira. A
situação é kafkaniana”.

O vereador
Marcos Rocha exibe a

Moção ao lado de
representantes dos

trabalhadores em
estabelecimentos de
serviços de saúde de

Nova Iguaçu, dos
propagandistas de

produtos farmacêuticos
e vendedores viajantes,

e das secretárias.
Rocha justificou a

iniciativa: “A PEC 369
é prejudicial ao País e

à democracia”.

O plenário da Câmara lotou de
trabalhadores que apaludiram a
iniciativa do parlamentar.

Vereadores de Magé
manifestam-se contra PEC 369
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A FENAVENPRO e o SIND VEND parabenizam as Damas de Ouro pela re

Damas de Ouro d
XIV Campeonato Brasileiro na C

Damas de Ouro é a denominação do movi-
mento de senhoras atletas de vôlei -com mais de
50 anos - existente em 10 Estados do Brasil:
Brasília, Ceará, Minas Gerais, Paraná (2), Rio
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de
Janeiro, Goiás, Santa Catarina e São Paulo.

A disputa do XIV Campeonato Brasileiro de
Máster Vôlei – categoria “Damas de Ouro” –
teve, neste ano de 2005, o Estado de São Paulo
como anfitrião e a Colônia de Férias do SIND VEND
como Sede de realização. Cerca de 250 atletas
ficaram hospedadas nas modernas e confortáveis
instalações do centro de lazer, em Praia Grande,
litoral santista, no período de 17 a 24 de setembro.

Outros Campeonatos
Ano passado a Confederação Brasileira de Vôlei
realizou o II Campeonato Aberto de Vôlei Máster
no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, na
cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro, onde a
seleção paulista sagrou-se campeã invicta. A nível
internacional, acontece anualmente nos EUA – USA
Open Volleyball Championship, com a participação
de vários países, onde em 2000, a equipe feminina
com mais de 50 anos sagrou-se campeã. Em 2005

Juramento de AtletaAbertura do evento
As recepcionistas da Colônia,
Mônica, Giovana, Fernanda e
Alessandra, preparadas para
o baile country organizado
pelas “Damas de Ouro”
receberam as hóspedes com
muito carinho e comentaram:
“Adoramos receber as atletas
que são super animadas.
Esperamos revê-las em breve
para alegrar a nossa Colônia”.

As atletas das 11
delegações
representantes dos 10
Estados brasileiros
abriram o evento
cantando o Hino
Nacional.

A professora
Ângela Nogueira,

representante da
delegação de São Paulo,

deu boas vindas as
participantes lendo a

Oração da Mulher.

O anfitrião do encontro,
Edson Ribeiro Pinto,
presidente do SIND
VEND, em entrevista ao
repórter da TV Cultura:
“Estou muito satisfeito e
entusiasmado em poder
acolher na nossa Colônia
de Férias as “Damas de
Ouro do Vôlei” (,)que
mostram a necessidade do
esporte para se ter uma
vida mais saudável”.

O secretário de Juventude, Esporte
e Lazer, José Carlos de Souza,
representante do prefeito de Praia
Grande, Alberto Mourão (PSDB),
avaliou o evento: “O turismo
esportivo é muito importante para a
nossa cidade(,) porque ajuda a
divulgar toda a região. Que as
atletas sejam bem vindas!”.

A vereadora do PDT, Rosana
Esteves, parabenizou as
“Damas de Ouro” pelo
brilhante trabalho: “Vendo vocês
aqui me sinto cada vez mais
orgulhosa em ser mulher. Vão à
luta e que todas as brasileiras
sigam este exemplo
maravilhoso!”.

Para o presidente da
Confederação Brasileira de

Esportes Adaptados à Terceira
Idade de Praia Grande,

Darcy Lopes, “o movimento de
vôlei máster feminino demonstra

que o esporte contribui para
uma vida e um envelhecimento

mais saudáveis”.

Apresentação artística

A arquibancada
torcia com garra

pelos times de
sua preferência.

Técnicos
vibram com
a vitória

Capitães
guerreiras
comemoram a
conquista

A tocha, que passou por
todas as delegações foi
conduzida pela atleta Maria
Dulce Tiziane Moura, inte-
grante da delegação anfitriã.
A paulista Dudy (,)que é
Campeã Mundial de Máster
Vôlei(,) fez o Juramento de
Atleta, lido por Ângela
Donato Tunizi, acompanhada
por todas as atletas.

As 14 alunas da Escolinha de Ginástica Rítmica da Prefeitura
de Praia Grande, entre 4 e 14 anos, coordenadas pela
professora Vanderli  Lima, recepcionaram as atletas evoluindo
a coreografia “Metamorfoses”. As meninas foram bastante
aplaudidas e no final da apresentação a platéia pediu bis.

11 Times na disputa
pelo Troféu Campeão

A delegação do Jóquei
Clube de Goiás com a
orientação do técnico
Fernando Vieira fez sua
estréia no Campeonato
de forma brilhante.

Os times vencedores

Campeão
O time de Duque de Caxias/PR, campeão de 2004
repetiu a vitória neste ano sob a batuta de Dieter Kaund
Erdmann.

As capitães vitoriosas,
a paranaense Heliante, a
gaúcha Cida e a cearense
Kelia suaram muito para
conquistar os títulos.

O diretor do SIND VEND,
Amilkar, cumprimenta o

técnico campeão do Duque
de Caxias/PR, Dieter. À

esquerda: o vice do
SOGIPA/RS, Carlos Costa e

o tri-campeão, Ayrton
Fernandes do Fortaleza/CE.

Vice-Campeão
O time do
SOGIPA/RS,
acompanhado do
técnico Carlos
Costa chegou no
Campeonato
disposto a levar
o título, mas
ainda não foi
desta vez.
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ealização do XIV Campeonato Brasileiro de Voleibol Master Feminino

“Temos a certeza que o
vôlei é a nossa vida”
A afirmação é de três “Damas de Ouro do Vôlei” que
voltaram a jogar, após abandonarem o esporte no auge da
fama. A emoção foi a mesma “o prazer de jogar vôlei” ao
pisarem novamente nas quadras: “Quando entramos no
ginásio vazio e escuro, em fração de segundos vem na
nossa memór ia aqueles
momentos de glória, mas com
a certeza de que o voleibol é
a nossa vida”, confessaram.

A psicóloga Glória Stefanini
do Rio e Ruthnalda Rose
de São Paulo, casada com ex-
atleta, ambas com 54 anos,
jogaram juntas no Fluminense
Futebol Clube numa época
em que não havia patrocínio
e o esporte era puramente
amador.

As duas são muito gratas ao ex-presidente do Fluminense
- técnico do Time -, José Gil Carneiro de Mendonça,
hoje com mais de 80 anos: “Tivemos a sorte de cair nas
mãos deste senhor que sonhava em formar um grande
time no Rio para poder disputar internacionalmente”. Para
Rutinha que deixou de fazer
Medicina, por conta do vôlei e
morou com a família Mendonça

um desabafo emocionado: “Não
tenho como retribuir tudo que
fizeram por mim”.

A mineira Helena Alves, 61

anos, começou a praticar voleibol
com 14 anos no Cruzeiro Esporte
Clube, por influência das irmãs
mais velhas. Aos 16, foi para o
Mackenzie Esporte Clube, onde
joga até ho je,  com vár ias
interrupções por conta de estudo,
trabalho e três noivados.

Quando enfrentou de novo as quadras, depois de
aposentada, a atleta ficou insegura: “Tenho que voltar a
aprender a jogar vôlei”, mas por outro lado disse que hoje
tem  tranqüilidade que sonhava quando era jovem para
desenvolver bem o voleibol que “ama de paixão”.

Era Nuzman do vôlei:
vitórias para a modalidade

As t rês at le tas reconheceram o grande t raba lho
desenvolvido por Carlos Arthur Nuzman, 62 anos. Ex-
integrante da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei nos
Jogos Olímpicos de Tóquio, em 1964, à frente do Comitê
Olímpico Brasileiro, desde 1995, Nuzman conduziu o Brasil
ao melhor resultado de sua história olímpica.

As “meninas” do vôlei afirmaram que a gestão Nuzman

pode ser definida como: vitoriosa, e avaliaram: “A gente
tem uma grande cabeça no esporte que se chama Nuzman

e, sem dúvida, foi ele quem modificou toda a estrutura do
voleibol brasileiro”.

do Vôlei disputam
Colônia de Férias do SIND VEND

3o lugar
O time simpático
de Fortaleza,
Ceará, sob a
responsabilidade
do técnico Ayrton
Fernandes, foi o
tri-campeão.

Dama de Diamante é
pura adrenalina
Marilyn não faz parte do
grupo Damas de Ouro por
ter 60 anos, mas participa
do movimento Damas de
Diamante. Saúde, vitalidade
e simpatia não faltam a esta
jovem senhora que colabo-
rou na organização do Cam-
peonato em Praia Grande.
Ficou encantada com a
estrutura da Colônia do
SIND VEND, por ela compa-
rada a um hotel de cinco estrelas: “Realmente a
Colônia é de primeiro mundo e pretendemos voltar.
Podem fazer outras iguais a essa pelo Brasil que a
gente vai. Foi tudo maravilhoso”.

Dama do Vinho afirma:
“Vivo tudo que tenho
direito com intensidade”
A curitibana Iverly Lour Silva, 73 anos, mãe de
dois filhos, avó de dois netos, viúva, casada outra vez,
tem muita história pra contar. Parte dela, dedicada ao
movimento “Damas de Ouro do Vôlei”, o qual é uma
das fundadoras junto com Diva Santiago Correia do
Rio Grande do Sul, ficará registrada no livro que, em
breve, será editado e distribuído gratuitamente: “Nele
eu conto histórias e brincadeiras que aconteceram

dentro dos Campeo-
natos que participei”.

Para esta senhora bo-
nita, alegre, divertida e
cheia de saúde, que
pratica esporte desde
os 12 anos, a impor-
tância dos Campeo-
natos disputados por
mulheres com idade
avançada é o exemplo

transmitido aos mais jovens: “Não usamos droga, somos
mães, avós, temos dramas na vida, algumas já perderam
o marido, outras os filhos, mas as desventuras ficam pra
lá quando viemos jogar” desabafou dona Iverly.

A Dama do Vinho lamentou não ter mais condição
física para enfrentar as quadras, mas a psicológica a
encoraja: “É por isso que ainda estou aqui, porque
psicologicamente, não vou parar nunca. Vivo tudo que
tenho direito com a maior  intensidade”, finalizou a
atleta e escritora.5O lugar

Ufa! Haja fôlego
para enfrentar as
Damas de Ouro do
São Paulo,
supervisionadas
por Roberto
Tunisi.

4o lugar
O time carioca
mostrou que no
Rio de Janeiro
não tem só mulher
bonita. Tem,
também, muita
competência. O
técnico Ricardo
Assumpção, que
não nos deixa
mentir, ficou em
quarto lugar.

foram realizados os Jogos Olímpicos Máster, no
Canadá e a nossa Seleção de  Máster 50 anos
trouxe, mais uma vez, o t í tulo máximo da
modalidade.

Senhoras da melhor idade
Entre as veteranas famosas, existem antigas inte-
grantes das seleções paulista e brasileira que
conquistaram muitos títulos e engrandeceram o
nome de São Paulo e do Brasil no cenário
esportivo. Elas afirmaram a reportagem do Jornal
da FENAVENPRO “que mais do que tudo o
movimento visa através da prática do esporte,
a melhoria na qualidade de vida das senhoras
da melhor idade, buscando assim a valorização
da mulher”.

A busca por patrocínio
Desde o início de suas atividades, todo o custeio de
despesas com material esportivo, uniforme,
pagamento de técnico, aluguel de quadras, despesas
de viagem (passagens aéreas, estadia, refeições,
etc.) tem sido suportado pelas  participantes das
equipes. As atletas buscam apoio junto à iniciativa
privada, órgãos governamentais, CBV, “mas até
agora nada”, lamentaram.

As Damas e sua classificação
Ouro: 50 a 55 anos

Esmeralda: 55 a 60 anos

Diamante: 60 a 65 anos

Brilhante: 65 a 70 anos
Vinho: mais de 70 anos

(quanto mais quente melhor)FO
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Notícias dos Filiados da FENAVENPRO

Rondônia

Rio Grande do SulPará

Bahia

Site do SINPROFAR-PA já está no ar
Se você deseja conhecer um pouco mais sobre as atividades do SINPROFAR e manter contato com os
propagandistas vendedores paraenses é só acessar www.propagandista.com. As sugestões, críticas e artigos
serão sempre bem vindos.

SINPROFAR aciona dois Laboratórios

Laboratório FARMASA condenado a pagar indenização a sindicalista

O juiz da 3ª vara do trabalho do TRT da 8ª Região condenou o Laboratório FARMASA a pagar indenização
por dano moral e por litigância de má fé no valor de R$ 221.647,00 ao companheiro Paulo Levy Coelho,
dirigente sindical do SINPROFAR–PA afastado pela empresa de forma arbitrária em novembro de 2004.

O juiz entendeu que o Laboratório agiu de má-fé porque o companheiro
contratado sempre trabalhou em Belém, entretanto, de forma
injustificada o FARMASA ajuizou o inquérito judicial para apurar falta
grave perante a Justiça do Trabalho Fluminense.

Segundo o assessor jurídico do Sindicato, Thiago Dias, além da
condenação por dano moral o Laboratório foi obrigado a reintegrar o
sindicalista no prazo de 48 horas sob pena de multa diária de R$ 637,
90 e realizar o pagamento dos salários atrasados acrescido de juros de
mora e correção monetária na forma da Lei.

Laboratório Glaxo Smithkline obrigado a reintegrar dirigente sindical

O Laboratório Glaxo Smithkline por não reconhecer a estabilidade do dirigente sindical do SINPROFAR–
PA, Celso Lobo, como suplente da diretoria o demitiu de forma ilegal e arbitrária em 17/12/2004.

O assessor jurídico da entidade Thiago Dias ajuizou reclamação trabalhista com pedido de antecipação
tutelar visando à reintegração ao emprego do dirigente sindical.  Diante da ação foi concedida a liminar
que determinou a volta imediata do sindicalista ao emprego que se deu em fevereiro de 2005. Inconformado
com a decisão o Laboratório impetrou mandado de segurança junto ao TRT da 8ª Região, tendo sido
denegada a ordem e mantida a decisão do juiz da MM 3ª Vara do Trabalho de Belém.

O advogado ressaltou que é de conhecimento da grande maioria dos Sindicatos de trabalhadores que a
GSK tem agido de forma sistemática e gratuita aos empregados que ocupam cargos de dirigentes sindicais
e lamentou: “As empresas fazem tudo para enfraquecer e desestabilizar a luta sindical”.

Minas Gerais

“Devemos combater a PEC 369/05
e apoiar o PL 4554/04”
A orientação é dos diretores da FENAVENPRO aos 27
Sindicatos Filiados à entidade. Eles realizaram uma
reunião na Sede Social do SIVEVI - Sindicato dos
Vendedores Viajantes RS no último dia 4 de maio para
debater as medidas adotadas pelo governo federal
referentes à Reforma Sindical.

Os sindicalistas que combateram a PEC 369 por
ser maléfica aos trabalhadores e ao movimento
sindical justificaram o apoio ao PL 4554/04: “O
projeto do FST tem todo o nosso incentivo porque
apresenta alternativas para o sindicalismo e beneficia
a classe trabalhadora”.

Nova diretoria do SINDVEN eleita
para o quadriênio 2005-2009
A nova diretoria do Filiado da FENAVENPRO na cida-
de de Itabuna, sudoeste da Bahia, tendo à frente o
presidente José Jackson da Silva, foi eleita por
unanimidade e tomou posse no dia 30 de setembro.
O processo eleitoral transcorreu dentro da norma-
lidade em sete de agosto e contou com a presença
de companheiros de Sindicatos co-irmãos.

Nova conquista para a classe
O SINPROVENCE fechou convênio com o IBEU –
Instituto Brasil Estados Unidos, que oferece
cursos de idiomas aos propagandistas cearenses.
O objetivo da parceria segundo o presidente do
Sindicato, Maurício Gomes, é o desconto de 25%
nas mensalidades para os associados do Sindicato
em dia com as contribuições social e assistencial.
O benefício é extensivo aos familiares.

Ceará

PROPAGAVENDE participa do
lançamento da Nova Central Sindical
dos Trabalhadores em Minas
O Congresso de lançamento da NCST no Estado de
Minas Gerais aconteceu no auditório do Clube
Recreativo do Sindicato dos Comerciários no município
de São José da Lapa/Grande BH no dia dois de setem-
bro. O evento contou com a presença de 700 partici-
pantes, entre eles companheiros do PROPAGAVENDE
e o deputado federal Sérgio Miranda (PCdoB), co-autor
do PL 4554/04, elaborado pelo FST.

FENAVENPRO e SERVIPROFARO na mídia de Porto Velho

Jornal O Estadão

02/07/2005

Jornal O Estadão

23/06/2005

Jornal O Estadão

19/08/2005
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Sergipe

Regras sobre
verbas salariais
O salário ou remuneração, este como o todo, o
básico e acréscimo de verbas adicionais, é o que
percebe o empregado pela contraprestação de
serv iços prestados, em caráter habitual  e
permanente. O empregador por essas atividades se
obriga a pagar, por sua conta e risco, sem qualquer
observância de margem de lucro.

Essa contraprestação em si é de natureza alimentar
para suprir a sobrevivência do empregado e de seus
familiares e a fim de preservar o poder aquisitivo,
está ela sujeita a reajustes periódicos (art. 7º, inciso
IV, e 100, da Consti-
tuição Federal). A
indisponibilidade não
admite renúncia ou
transação lesiva e a
irredutibilidade não
permite descontos,
a lém dos obr iga-
tórios por lei como os
da Previdência Social
e Imposto de Renda.
Já os f i xados em
i n s t r u m e n t o s
coletivos, inatingível
o que for superior a
30% (tr inta por
cento) do salário, ca-
be a impenhorabilidade dos mesmos, exceto o que
for para pensão alimentícia para esposa e filhos (art.
734 do CPC).

O pagamento desses valores será sempre em moeda
corrente (parágrafos 2º e 3º do art. 462 da CLT),
impedindo-se que estes sejam compensados em
mercadorias ou outras espécies, para que não sejam
transformados em valores defasados. Serão
efetuados no próprio local de trabalho até o quinto
dia útil mediante recibo (art. 464 da CLT), que pode
ser a rogo, no caso de analfabetos, sob a tutela de
testemunhas.

Entretanto, através da Portar ia 3281/84 do
Ministério do Trabalho, está previsto que pode se
abrir conta corrente para crédito de salário do
empregado. A globalização das parcelas do salário
denominada, salário compressivo, não tem eficácia
como pagamento, pois deverá ser especificada cada
uma delas, sob pena de nulidade, na forma do que
preceitua o Enunciado nº 91, do TST.

Vale ressaltar que há despesas autorizadas pelo
patrão que sendo eventuais, dado a continuidade e
habitualidade, se tornam incorporadas mesmo as
que estão sujeitas a comprovantes e ressarcimento,
pois configuram salário, tais como ajuda de custo.
A doutr ina se concentra na habitual idade,
periodicidade, quantif icável, reciprocidade e
essencialidade de acordo com os Enunciados do TST
nºs 45, 60, 63, 94, 151, 172, etc. A essencialidade:
não há relação de emprego sem o direito ao
recebimento de salário.

J U R Í D I C O

por Wilson do Rego Monteiro,

assessor jurídico da FENAVENPRORio Grande do Norte
Projeto Força do Amanhã do SINPROVERN
realiza mais um Curso de Vendas

O Projeto Força do Amanhã, atividade social mantida pelo SINPROVERN, já é uma realidade em Natal.
O Sindicato, em parceria com empresas ligadas a área de vendas, oferece aos jovens carentes dos bairros
periféricos diversos cursos que visam a formação profissional e cidadã, dando-lhes a oportunidade do
primeiro emprego. Os coordenadores do projeto, Ricardo Lucena, Roger Cecílio e Marcio Amaral comentaram:
“O nível das turmas é excelente o que nos deixa cada vez mais otimistas”.

O curso contou também com a participação do médico otorrinolaringologista, Paulo Xavier Trindade, que
em sua palestra repassou para os alunos um pouco de sua experiência: “Com força de vontade alcançamos
sucesso na vida”.

“Não se iludam com o canto da
sereia”
O alerta é da direção da FENAVENPRO aos seus 27
Filiados no sentido de conscientizá-los sobre os perigos
da Proposta de Reforma Sindical do Governo que ora
tramita no Congresso Nacional.

No mês de julho foi a vez dos  diretores da
FENAVENPRO, Edson e Coutinho, debaterem com os
vendedores viajantes e propagandistas sergipanos a
PEC 369 do Executivo.

A categoria demonstrou revolta com os artigos que
apontam a extinção da estrutura sindical vigente e
dos direitos trabalhistas garantidos na CLT.

Distrito Federal
SEMPREVIAJAVEND de cara nova
O Filiado da FENAVENPRO na capital federal, que
no próximo dia 25 de outubro comemora 30 anos,
comunica a mudança da Sede do Sindicato para um
Centro empresarial moderno e com amplas instala-

ções, na SIA Trecho 03,
Lotes 625/695, Bloco C,
Grupo 201, Edificio S/A
Centro Empresarial, CEP
71200-030.

Segundo a presidente do
S E M P R E V I A JAV E N D ,
Maria Aparecida Lopes,
a campanha de filiação
continua a todo vapor para
fortalecer a entidade e
novas parcerias acon-

tecem: “Hoje contamos com 2500 associados, as
convenções coletivas negociadas com êxito, fechamos
convênios com o SESC e o SESI e estreitamos relações
entre o Sindicato e a indústria farmacêutica, trazendo
de volta os propagandistas para a nossa Casa”, festejou
Maria Aparecida.

Assessoria jurídica
reintegra diretores
A reintegração de dois diretores do Sindicato, Moisés
Lucas e Salvador Correia de Souza, funcionários das
empresas Parmalat e Batávia, demitidos sem justa
causa, foi o destaque do SEMPREVIAJAVEND. A
atuação e o empenho da nova diretoria são elogiados
pelos associados e todos que fazem parte deste mutirão
para reerguer o Sindicato comemoram a vitória.

Parabéns, SEMPREVIAJAVEND!

Leia o Jornal da FENAVENPRO
e fique informado das notícias

que a mídia não publica

Eleições

Associados do SINDVEN,
SINVENPRO,  SINDIVENDAS e
SINPROVERJ elegem nova diretoria
para 2005/2009
As novas diretorias eleitas (efetiva, suplente, conselho
fiscal e delegados representantes da Federação nacio-
nal), pelos associados dos Filiados da FENAVENPRO
nos Estados da Bahia, Goiás e Rio de Janeiro, para o
quadriênio 2005 a 2009, já estão definidas. Confira
as comemorações das posses registradas na próxima
edição do Jornal da FENAVENPRO (nº 38).

Os 27 formandos avaliaram o curso de Técnica de Vendas:
“Ficamos satisfeitos com a qualidade do curso e com os temas
desenvolvidos. Saímos daqui certos de que o SINPROVERN prepara
profissional e culturalmente novas gerações”.

O coordenador do Projeto Marcio Amaral
orienta os participantes
do Curso na dinâmica de grupo.
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O Brasil é um dos poucos paises no
mundo que possui uma Justiça do
Trabalho, isto é, uma Justiça espe-
cializada dedicada a resolver litígios
entre patrões e empregados. Isto
constitui um avanço jurídico extra-
ordinário. No entanto, como o Brasil
tem a eterna “mania” de copiar os
outros países, seja adotando leis e
regulamentos impossíveis de serem
aplicados a nossa realidade (apenas
para dar a aparência de moderni-
dade que não temos), seja retroagin-
do nas grandes conquistas no campo legal e judicial
(apenas para estarmos ao corrente com hábitos e
costumes dos países que, por este ou aquele motivo,
sejam mais poderosos economicamente), tem-se de
ficar sempre corrigindo textos ou situações impostas,
por inadequadas ou mal formuladas ou de difícil,
senão impossível aplicação. As “importações” que
são adaptáveis – ou já adaptadas – são atropeladas
pela inspiração do momento: a moda imposta pelos
interesses econômicos internacionais.

Muito se tem falado contra a CLT e o sistema sindical
nacional que seria de inspiração fascista. Bobagem.
Não importa a inspiração de qualquer norma desde
que adaptada à realidade nacional, como ocorreu
com nosso sistema sindical. Assim, a organização
sindical deixou de ter conotação fascista quando a
CF/88 – a constituição cidadã - decretou a inde-
pendência dos Sindicatos em relação ao Estado e
manteve, por legit imamente democrát ica, a
unicidade sindical. E esta independência vem sendo
exercida rigorosamente, não obstante as tentativas
de intervenções do Ministério do Trabalho, sob o
governo do PT.

Por outro lado, as demais normas de organização
sindical, já consolidadas no tempo, no uso e
incorporada a nossa cultura trabalhista, não importa
se inspiradas em modelos alienígenas, desde que
ofereçam a oportunidade de melhor representação,
devem, sim, serem mantidas (ou seja, se aceitas
em nosso meio, e funcionando bem,  o que ocorre
em mais de 60 anos de vigência do nosso sistema
sindical, por quê mudar?). Ademais, ao contrario
do que dizem alguns, o sistema sindical nacional é
um dos mais baratos, independente e  repre-
sentativo do mundo.

É mais barato justamente por ter
contribuições tanto do empregado
como do empregador muito mais em
conta do que organizações sindicais
de outros países, sendo que, no
caso dos empregados, corresponde
a um dia de salário por ano, e, por
volta disso, no que se refere à
contribuição decidida em assembléia
e nas contribuições assistenciais,
em razão das negociações anuais.
Muito menor, por exemplo, do que
as contr ibuições prev istas no

P O N T O  D E  V I S T A

por Nivaldo Pessini, assessor jurídico do SindVend-SP

Sistema sindical nacional: mais barato, mais
independente e mais representativo do mundo

execrado projeto de reforma sindical
do governo, embora falsamente ele
diga o contrário. Em muitos países
os custos são assumidos no todo
ou em parte pelo governo (o que
quer dizer pela sociedade e não só
pelos diretamente interessados),
com descontrole de custo e perda
de independência.
 
É mais independente porque exclui
a participação dos poderes públicos
na organização sindical. Muito mais

independente do que prevê, de novo, o execrado
projeto do governo que por via transversa impõe a
volta ao controle estatal, sendo que nos modelos em
que o Estado ajuda, ou subvenciona, os sindicatos
ficam manietados, controlados indiretamente por
quem paga a conta; e, finalmente, é:
 
Mais representativo por ser organizado sobre as
bases de categor ias prof iss ionais,  se jam
diferenciadas, sejam as majoritárias e as liberais,
tudo discipl inado num quadro de funções e
atividades. Diferente do malfadado projeto do
governo que violenta as representações, de cima
para baixo, prejudicando os diretamente interessados
na organização sindicais que são os empregadores e
empregados, além de liberais e autônomos. O projeto
execrado determina a representação apenas por
atividades e ramo de negócio e com isto, elimina a
representação das categorias diferenciadas que ficam
sem voz e sem vez.
  
Coroando tudo, temos a Justiça do Trabalho que,
com seu Poder Normativo (infelizmente hoje
manietado pela reforma de 12/04), dirime as últimas
divergências entre as partes, disciplinando abusividade
grevista de empregados e abuso dos empregadores
que resistem em dividir o bolo do resultado do trabalho
(empregados) com a direção (empresas). Somente a
mídia a serviço de grupos interessados, ou
desinformada, condena o sistema existente. Chorará
“lágrimas de sangue” se o projeto do governo passar.

Impõe-se uma reforma democrática, mas apenas para
melhorar o sistema sindical já muito bom, com a criação
pelos  próprios interessados, empregados e empre-
gadores, de um órgão privado, para gerir a organização

sindical. Este órgão deve ser criado com
as garantias democráticas de partici-
pação no sistema e funcionar lastreado
em um órgão técnico independente.
Sem governo. Sem influência política
de Partidos ou ideologias. Sem ne-
cessidade de reforma Constitucional
que já prevê tal órgão. As próprias
normas da CLT aproveitáveis podem
ser a base, desde que respeitadas a
regulamentação da Constituição. O
“projeto” do governo deve ser
rejeitado liminarmente. É um monstro
e, ele sim, de inspiração concentradora
e fascista.

Posse da nova
diretoria da FECOSUL
A nova diretoria da Federação dos Empregados
no Comércio de Bens e de Serviços do Estado
do RS, eleita para o triênio 2005/2008, tem à frente
o presidente Guiomar Vidor na foto entre Coutinho
e Ayrton. A solenidade de posse aconteceu em um
restaurante no centro de Porto Alegre, no dia 14 de
julho e contou com a presença de diretores da
FENAVENPRO.

Homenagem a
Pompeo de Mattos
O deputado federal Pompeo de Mattos (PDT-RS)
recebeu os amigos no dia de seu aniversário – 14
de julho – no Clube Farrapos, em Porto Alegre. A
convite do parlamentar, delegação da FENAVENPRO
que se encontrava no Sul em missão oficial,
participou da homenagem. O deputado agradeceu
a caneta oferecida pelos sindicalistas.

Vereador
prestigia posse
O professor, escritor e vereador Raul Carrion
(PCdoB-RS), presente a posse dos companheiros
da FECOSUL, a pedido da FENAVENPRO e do
Sindicato dos Vendedores  no Estado do RS,
prometeu encaminhar a Câmara Municipal de Porto
Alegre, Moção de Repúdio a PEC 369 que trata da
Reforma Sindical. Carrion rejeita o enfraquecimento
dos Sindicatos e defende os direitos trabalhistas.
À esquerda: Ayrton (FENAVENPRO), João Manoel
(SIVEVI), Coutinho (FENAVENPRO), Carrion,
Giacoboni e Exprinter Palmieri (SIVEVI)

“Muito se tem

falado contra

a CLT e o sistema

sindical nacional

que seria de

inspiração

fascista.

Bobagem...”

“O projeto de

Reforma Sindical

do Governo deve

ser rejeitado

liminarmente. É

um monstro e, ele

sim, de inspiração

concentradora e

fascista”.
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FENAVENPRO alerta:
“Não podemos abandonar
o PL 4554 do FST”
“É verdade... O Governo sempre atropelando as nossas propostas com
emendas e substitutivos na tentativa de nos seduzir. A luta é pelo PL
4554/04 do Fórum Sindical dos Trabalhadores!”, alertou Olimpio

Coutinho, diretor da FENAVENPRO. Reforçando
o pensamento de Coutinho o Governo já
preparou uma nova versão do anteprojeto de lei
sobre a Reforma Sindical e o novo texto circula
extra-oficialmente no Congresso.

Para não perder tempo, espertamente o
deputado Tarcísio Zimmermann (PT-RS), relator
do PL 4554/04 na Comissão de Trabalho da
Câmara, também elaborou um novo texto sobre
a organização sindical cuja proposição é um
anteprojeto apensado ao PL nº 1528/89 que
trata da regulamentação do art. 8º da CF. O
parlamentar justificou a idéia: “A intenção do
substitutivo ao PL é resgatar as melhores
contribuições dos diversos projetos de lei que
tratam do tema, bem como as proposições
levantadas ao longo das audiências públicas
promovidas pela Comissão de Trabalho e também
as que foram elaboradas no Fórum Nacional do
Trabalho”, acrescentou Zimmermann.

Vale lembrar que os projetos dos deputados
Sérgio Miranda (PDT-MG) e Marcelo Barbieri (PMDB-SP), respectivamente PLs
4554/04 e 5275/05, estão anexados ao PL 1528/89, retirado de pauta por
Zimmermann.

Acesse www.diap.org.br e confira a íntegra do novo anteprojeto do Governo e
também a nova proposta do deputado Zimmermann.

Representantes do FST
reúnem-se com presidente
da Comissão de
Trabalho da Câmara
O presidente da Comissão de Trabalho da Câmara, deputado Henrique Eduardo
Alves (PMDB-RN) e os deputados, Marcos Maia (PT-RS) e Marcelo Barbieri
(PMDB-SP), receberam em audiência no último dia 31 de agosto, dirigentes
das Confederações de Trabalhadores (CNTC, CNTTT, CONTEC e CNTA) e da
Central (CGTB).

Na oportunidade, Alves comentou com os sindicalistas: “A Reforma Sindical
está morta e sepultada e o caminho é a regulamentação do art. 8º da
Constituição como propõe o projeto 4554/04 do FST”.O deputado disse ainda
que em reunião com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, ele
prometeu apresentar uma contraproposta ao projeto do sistema confederativo.

O secretário da CNTC, José Carlos Schulte, acentuou a necessidade de que o
movimento sindical não sofra interferências por parte do Ministério do Trabalho
e afirmou: “Nós, do FST defendemos a manutenção da contribuição sindical e
queremos a regulamentação do art. 8º da Constituição”.

Ministro do do Trabalho
reconhece legitimidade
das Confederações
“Vamos trazer para o debate a parte do movimento sindical que
ficou fora das discussões no FNT. Vamos chamar a Nova Central”.
O compromisso de Luiz Marinho foi declarado em recente entrevista concedida
ao Diap. O ministro afirmou que pretende abrir um canal de diálogo com as
Confederações Nacionais de Trabalhadores, o que já é um avanço em relação
ao comportamento de seus antecessores Ricardo Berzoini e Jaques Wagner.

Parece que, finalmente, o Governo se deu conta da importância das Con-
federações e sua legitimidade diante das entidades de base do movimento
sindical brasileiro.

“Não pode haver Reforma Trabalhista, sem Reforma Sindical. Isso
é um erro. Beira um crime”. A afirmação de Marinho se deu em entrevista
publicada no jornal carioca O Dia de 18/09/05, concedida à repórter Luciene
Braga. Segundo o ministro do Trabalho, “para mexer no artigo 618 da CLT, você
tem que criar condições para as negociações, que estão amarradas à legislação
sindical”. Marinho disse ainda que talvez não tenha condições de fazer a Reforma
Sindical neste Governo, mas garantiu ter espaço para fazer uma mini Reforma
ou Reforma fatiada. Para ele o importante é que os trabalhadores e emprega-
dores possam fazer acordos mínimos.

Miranda sai do PCdoB
e embarca no PDT
O deputado federal Sérgio Miranda, co-
autor do PL 1454/04, sai do PCdoB e
ingressa no PDT para engrossar as fileiras
da oposição ao Governo Lula no Congresso
Nacional. Miranda rompeu com o Partido em
que militou por mais de quatro décadas, por
discordar da or ientação pol í t ica dos
comunistas que apóiam o Governo.
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Encontro em Assunção reunirá
propagandistas da América Latina
A reunião do secretariado da U.L.A.Vi.M – Union Latino-Americana de Visitadores
Médicos acontecerá este ano em Assunção / Paraguai, de 11 a 13 de novembro,
onde profissionais da propaganda médica da Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai,
debaterão temas de interesse da categoria.

O primeiro vice-presidente da entidade, Edson Ribeiro Pinto (presidente da
FENAVENPRO), adiantou que no encontro vai abordar a situação atual dos
medicamentos genéricos no mercado brasileiro. Para o sindicalista os similares já
são uma realidade.

Internacional

MTE vai liberar recursos
do FAT para as Centrais
O Ministério do Trabalho e Emprego anunciou que as Centrais (Força Sindical e
CUT) e o Instituto Cultural do Trabalho poderão receber a terceira parcela dos
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para a intermediação de
mão-de-obra. A parcela de R$ 5,2 milhões será liberada depois da prestação
de contas da da primeira parcela repassada neste ano. O Tribunal de Contas
da União acolheu a argumentação do MTE de que as transferências voluntárias
as ações de assistência social não poderiam ser suspensas nos termos do que
dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal.
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Os Filiados da FENAVENPRO comemoraram o 14 de julho em grande estilo e a data já se consagrou entre os propagandistas-vendedores de produtos
farmacêuticos. Este ano as homenagens tiveram um sentido especial já que a Lei 6224/75 que regulamenta a profissão, de autoria do ex-deputado federal,
Alcir Pimenta, completou 30 anos.

Dos 27 Sindicatos Filiados a FENAVENPRO, quatro são exclusivos de vendedores-viajantes e 10 - RJ, MG, RN, ES, MS e MT, PA, RS, GO, RS e PB, já oficializaram
o 14 de julho - Dia Estadual do Propagandista. Se você ainda não faz parte deste grupo entre em contato com um deputado estadual de sua base e peça a
ele que encaminhe o projeto de lei à Assembléia Legislativa.

Ajude a FENAVENPRO a transformar o 14 de julho em Dia Nacional do Propagandista. A categoria agradece.

Sede Campestre do SEPROVES
festeja Dia do Propagandista
A Sede Campestre do SEPROVES em Barra do Jacu, Vila Velha, recebeu mais de cem propagandistas,
familiares e amigos que festejaram o 14 de julho com harmonia e descontração. Os convidados saborearam
um gostoso churrasco acompanhado de feijão tropeiro e cervejinha gelada.

Comemorações por todo o País

Câmara de Vila Velha
homenageia propagandista capixaba

Em sessão solene na Câmara dos Vereadores de Vila Velha o SEPROVES, em nome
da categoria, recebeu homenagem pela passagem do 14 de julho - Dia Estadual do
Propagandista. A iniciativa do médico e vereador Hércules da Silveira (PDT) foi
aprovada por unanimidade por todos os seus pares.

Vale lembrar que na época em que foi assinada a Lei 6224/75 que regulamenta a
profissão de propagandista-vendedor o então governador do Espírito Santo, Élcio
Álvares (MDB), que foi relator do projeto, recebeu em seu gabinete no Palácio Anchieta,
o deputado federal Alcir Pimenta (autor da Lei), acompanhado dos propagandistas
cariocas, Guimarães e Coutinho, o capixaba Bolívar, mais conhecido por
“companheirinho”, e o vendedor viajante Virgílio Porréca do Rio.

Eles ofereceram a Álvares uma placa de agradecimento por ter contribuído para
assegurar aos propagandistas e vendedores viajantes os direitos trabalhistas
garantidos pela CLT.

Os profissionais receberam
placa comemorativa do vereador Hércules
em reconhecimento ao trabalho
desenvolvido junto aos médicos
no Estado do Espírito Santo. PROPAGAVENDE

presenteia propagandista
com edição especial
A edição de julho do jornal do
PROPAGAVENDE veio com
um encarte especial sobre a
história do sindicato. No edi-
torial o presidente do Sindi-
cato, Milton Zchaber, res-
salta os 55 anos da enti-
dade: “Mais de meio século
de lutas e de trabalho cer-
rado em prol da catego-
ria”. Para ele o legado do
PROPAGAVENDE aos as-
sociados é o maior patri-
mônio e acrescenta: “É por isso que estamos
aqui lutando sem esmorecimento, dia após dia, com
união e companheirismo”.

SINPROVERN
comemora com jantar
de confraternização
O SINPROVERN comemorou a passagem do Dia
Estadual do Propagandista no tradicional restaurante
Peixada da Comadre Sul, de propriedade do propa-
gandista José Jerônimo, ex-diretor do Sindicato. O
jantar patrocinado pela entidade e algumas empresas,
contou com a presença de inúmeros profissionais da

área médica, que além de
desfrutarem do ambiente
aprazível e aconchegante,
foram contemplados com
diversos brindes.

14 de julho :: Dia Estadual do Propagandista de Produtos

Espírito Santo

O presidente do SEPROVES, Enésio,
confraternizou a data com as
companheiras propagandistas que já
dominam o mercado farmacêutico.

Os propagandistas comentaram
que nos finais de semana
marcam o ponto na
área de lazer do SEPROVES.

O futebol é gol certo
nos encontros dos
propagandistas capixabas.

Rio Grande do Norte

O vereador Hércules
destacou: “ O
propagandista é o elo de
ligação entre o médico, o
paciente a indústria
farmacêutica”.

Presidente do SEPROVES,
Enésio Paiva Soares:
“Agradecemos aos nobres
parlamentares pelo
reconhecimento ao
incansável trabalho  do
profissional da
propaganda médica”.

Membro do Conselho
Fiscal da FENAVENPRO,
José Guimarães Alves,

representante da entidade
no evento: “ Fui

propagandista durante 47
anos e é com muito

orgulho que estou aqui ao
lado de meus

companheiros capixabas”.

No clima
descontraído do

restaurante
especializado

em frutos do mar os
propagandistas-

vendedores
potiguares

divertiram-se a valer.

Presidente do SINPROVERN,
Moacir Cunha: “Diante da
turbulência por que passa o
nosso país e a grave crise
política que enfrentamos,
acredito ser a união entre nós,
sindicalistas, fundamental e
imprescindível”.

Minas Gerais
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Jantar anual do SINPROVERGS reúne 600 pessoas
Mais um ano de confraternização entre os profissionais gaúchos da área médica pela passagem do Dia Estadual

do Propagandista.  O jantar oferecido pelo SINPROVERGS, que já virou tradição entre a categoria, contou com
a presença de familiares e amigos.

SINPROVERJ entrega Troféu Propagandista 2005
 O SINPROVERJ realizou o encontro que já virou tradição entre os
propagandistas de produtos farmacêuticos: a entrega do Troféu

Profissional do Ano, considerado o Oscar da
propaganda médica.

O presidente do SINPROVERJ, Luiz Fernando
Nunes, ressaltou em seu discurso: “É um orgulho
para o Sindicato prestar essa homenagem aos
companheiros cuja atuação tem sido fundamental
para o sucesso dos medicamentos”. Nunes
considera o evento, que cresce a cada ano, um
marco da propaganda médica e destacou a participação efetiva das mulheres num mercado
de trabalho onde até a pouco tempo os homens dominavam.

Para um dos diretores do SINPROVERJ e organizador do evento, Luiz Edmundo, a idéia do Sindicato em
promover o evento vai além do espírito de confraternização: “Acreditamos que o Troféu seja uma das
formas encontradas pela diretoria para fazer justiça aos
incansáveis e experientes veteranos e um incentivo aos
mais jovens, para que busquem o aprimoramento em suas
funções”, frisou o sindicalista.

A FENAVENPRO contemplou a categoria com um vídeo sobre
os 30 anos de regulamentação da profissão e sorteou um
final de semana em Angra, entre os vencedores.

“Mulheres em alta” na
propaganda médica
O SINPROVENCE parabenizou toda a classe pelo
seu dia com a entrevista do presidente do Sindicato,
Maurício Gomes, publicada no O POVO, jornal de
grande circulação no Estado do Ceará. O destaque
da matéria segundo o sindicalista foi à função de
propagandista que hoje ex ige a l to n íve l  de
profissionali-
zação e pes-
soas altamen-
te qual i f ica-
das: “A exigên-
cia dos labo-
ratórios é mui-
to grande. Te-
mos t re ina-
mentos nas
e m p r e s a s
através de
cursos, como
técnica de
vendas, mar-
keting, noções
de anatomia,
sem contar
que estamos
em eterno
processo de
reciclagem”.

O gerente da Aventis Pharma, Benilson Campelo,
ressaltou que as mulheres têm ganhado muito
espaço na profissão e com sucesso: “Atualmente
cerca de 30% a 40% dos propagandistas brasileiros
são do sexo feminino”.

Ceará

Rio Grande do Sul

Rio de Janeiro

Homenagens especiais
Este ano os propagandistas do Rio dedicaram as homenagens especiais
aos representantes da Velha Guarda do SINPROVERJ e de Niterói,
respectivamente, Nelson Águia - representante de vendas da Drogaria
Venâncio e Luiz Artur Victor - vice-presidente da EXPROVERJ.

O SINPROVERJ agradece a Suzana da Vip Tour, que sorteou entre os convidados passeios de saveiro pela
baía de Guanabara e fim de semana em Hotéis da região Serrana e dos Lagos.

Os brindes
doados por
empresas
enfeitaram o
salão de festas
de uma
Churrascaria no
bairro São
Geraldo, em
Porto Alegre.

Convidados que prestigiaram os
propagandistas lotaram os dois

salões da Churrascaria.

O presidente da
FENAVENPRO, Edson
Ribeiro Pinto,
ressaltou a
importância do
propagandista: “Este
profissional abnegado
tenta através de seu
trabalho informar aos
médicos o melhor
remédio para os
males de seu
paciente”.

Os diretores do SINPROVERGS
admiram a placa comemorativa
oferecida pela FENAVENPRO.

Homenagens especiais: Paulo Abdalah
(presidente do SINPROVERGS), André Carlos De
Poli (propagandista-vendedor durante 35 anos)
e Edgar José Guimarães (médico e professor).

O companheiro Waldir Batalha um
dos contemplados no sorteio de
brindes.

À esquerda: Armando Ahmed (Drogaria Venâncio) ao entregar a placa comemorativa
a Águia disse: “Congratulamos com os companheiros propagandistas pela belissíma

festa e agradecemos o incentivo a nossa empresa”.

Os contemplados com o Troféu Profissional do Ano 2005

Cerca de 800 convidados lotaram o salão
de festas do Tijuca Tênis Clube

Jornal Correio do Povo

14/07/2005

FOTOS: NILTON FANTESIA
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O Governo vai enfrentar muita resistência no Congresso para aprovar a Super
Receita que chegou à Câmara no dia 22 de julho e entrou em vigor em 15 de
agosto. O novo órgão de arrecadação federal  terá um quadro de
aproximadamente 13 mil fiscais, compostos pelos atuais auditores-fiscais da
Previdência, da Receita Federal e mais mil vagas que serão preenchidas por
concurso já autorizado.

Parlamentares, sindicalistas, entidades representativas dos auditores e técnicos
da Receita Federal e procuradores da Previdência Social mostram resistência à
Medida Provisória 258 que criou a nova estrutura e permitiu a fusão das
secretarias da Receita Federal e da Receita Previdenciária que arrecada as
contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

De acordo com deputados e sindicalistas, o maior problema é o fato de a
chamada Super Receita ter sido criada por MP e não por projeto de lei, que
segundo eles implicaria amplo debate com a sociedade.

Rachid ouve críticas
de parlamentares e vaias de servidores

O primeiro teste da Super Receita no Congresso Nacional não foi positivo. O
comandante da estrutura foi vaiado na primeira audiência pública para discutir
a MP 258. Mesmo sendo alvo de protestos, ações judiciais e até paralisações
dos técnicos o secretário da Receita Federal do Brasil, Jorge Rachid, disse
não concordar que o novo órgão tenha começado mal: “Absolutamente. É um
processo com ações de médio e longo prazo”, afirmou.

Na exposição de motivos, Rachid explicou que a intenção é coibir a sonegação
e acabar com os problemas gerados pela atuação de várias equipes de
fiscalização na arrecadação de tributos. A unificação, segundo ele, ainda facilitará
a vida do contribuinte com medidas como, por exemplo, a unicidade da certidão
negativa de débitos fiscais.

“A Previdência Social e a luta contra a MP 258”

Tema do Seminár io Estadual organizado pelo Fórum Sindical  dos
Trabalhadores do Rio de Janeiro, realizado na sub-sede da CNTC, no dia 5
de setembro do corrente ano. Os procuradores do INSS, Patrícia Gomes e
Marcos Couto, palestrantes do encontro, disseram não concordar com a MP
258 que cria a Super Receita e justificaram: “A Medida Provisória transfere a
titularidade das contribuições previdenciárias para a União Federal”.

Segundo eles outro risco do Receitão - junção das Secretarias da Receita
Previdenciária e Federal é a falta de comprovação que haverá de fato um
incremento na arrecadação: “Quando você coloca nas mãos de um único órgão
praticamente toda a arrecadação do país, havendo previsão constitucional de
que as duas arrecadações devam ser separadas, todo cuidado é pouco”,
alertaram.

“Criação de mais de 1200 cargos
é uma contradição”

Na opinião dos dois procuradores federais a criação de mais de 1200 novos
cargos de procuradores da Fazenda Nacional para fazer o que os servidores
concursados junto ao INSS já faziam é uma contradição e desperdiça mão de
obra especializada. A idéia de que a Super Receita integrará as duas estruturas,
melhorará a eficiência do sistema de arrecadação do País, reduzirá a burocracia
e combaterá a sonegação, Patrícia Gomes e Marcos Couto contestaram: “Ao
contrário ela vai é concentrar muito poder, desorganizar as carreiras
previdenciárias e tributárias e ameaçar a Previdência”.

Quanto à premissa de que a Super Receita trará economia ao Estado os

MP que cria Super ReceitaSuper Receita recebe
críticas de sindicalistas e de procuradores do INSS

procuradores argumentaram: “Se você tem cargos aqui e transfere para lá
não economiza absolutamente nada você cria novas despesas e novas estru-
turas”. Eles lamentaram que se queira retirar a autonomia financeira do
INSS um órgão social de fundamental importância e o maior distribuidor de
renda da América Latina: “O INSS é responsável por quase 80% da renda
per capta, paga em dia, além de cerca de 68 milhões de brasileiros e 3.700
municípios dependerem dele”.

FST-RJ intensifica trabalho parlamentar

Os membros do Fórum Sindical dos Trabalhadores do Rio decidiram esclarecer
aos parlamentares de suas bases sobre as emendas lesivas propostas pela
MP 258 que põe em risco o direito social do segurado da Previdência.

Ex-ministro contesta MP 258
O ex-ministro da Previdência Jair Soares, hoje deputado estadual

(PP/RS), considera inconstitucional o uso do instituto da

MP 258, uma vez que não há, no caso da fusão dos Fiscos, os

pressupostos da urgência e da relevância, previstos no artigo

62 da Constituição Federal. Soares lembrou: “Quando era ministro

(1979-1982), houve duas tentativas de se criar uma “Hiper-

Receita”, mas elas foram rechaçadas”.

“Apoiamos a ação popular que barra os efeitos da MP 258 até que o Congresso e a
sociedade discutam. Não aceitamos esta atitude ditatorial do governo Lula que
impõe mudança inconstitucional no controle sobre as verbas da Previdência
Social”, comentaram os sindicalistas que prometeram ir às ruas protestar.

Os procuradores do INSS Marcos Couto e Patrícia Gomes afirmaram: “A MP 258
fere princípios da administração federal estabelecido na Constituição. Eles estão
desrespeitando os trabalhadores, aposentados e pensionistas que dependem da
Previdência Social e aos 700 procuradores especializados”.


