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Agita o Governo, novamente, o andamento de seu
projeto de Reforma Sindical já amplamente rejeitado
pela quase totalidade dos trabalhadores brasileiros.
 
A rejeição, na verdade é até intuitiva, visto que tudo
que este, e o governo passado, fizeram em matéria

sindical, cumprindo determi-
nações externas, foi no
sentido de prejudicar o
trabalhador.
 
Assim, se é do governo,
principalmente, se é deste
governo, não deve ser coisa
boa.  E o pior é que não é
mesmo coisa boa. Insiste
em seu projeto, já rejeitado
pelas lideranças sindicais,
justamente porque é con-
centrador além de
reintronizar o Ministério do
Trabalho como definidor e
controlador das aberturas e
registros sindicais.
 
Alem disso, impõe a
ditadura das Centrais
Sindicais e torna os
empregados facilmente
controláveis, eliminando as

representações por categoria profissional e reduzindo-
as apenas às funções preponderantes (isto é,
desqualifica a representação, pois, um dirigente
sindical da categoria majoritária na empresa nunca
poderá entender as necessidades dos empregados de
categorias diferenciadas, e, portanto, nunca se
interessará – e por eles não lutará – para atender
seus pleitos específicos). Ou seja, pouco importa os
limites de percentuais alegados de representação, já

A devida Reforma Sindical
que para as categorias diferenciadas como a nossa
não haverá representação alguma se o projeto do
governo passar.

“A reforma necessária é que as lideranças sindicais
nacionais apresentaram como alternativa ao projeto
do governo”.
 
Na verdade a reforma necessária é a de melhoria e
não de “piora” como propõe o malfadado projeto do
governo. Basta se regulamentar o artigo 8o da CF/88
e seus incisos, e demais artigos seguintes, que
esperam esta providencia há mais de 17 anos!
 
O fundamental, na realidade, num regime de
independência dos Sindicatos em relação ao Estado
como é o sistema adotado corretamente pelo
constituinte de 1988, é se criar o Órgão Privado Ges-
tor da Unicidade Sindical, órgão este que decidiria
administrativamente todos os conflitos entre entidades
sindicais e que imporia o respeito à representação e
sua titularidade,  analisando e aprovando/rejeitando
os pleitos de novos Sindicatos, fusões e
desmembramentos, bem assim administrando a
classificação de atividades e funções.

Órgão este que deve ser montado por todo o espectro
sindical, votado pelos trabalhadores, de cunho
administrativo/político/sindical e com base em órgão
técnico com auditores, para pareceres técnicos.
Auditores com garantia de mandato, cargo e salário.
E, ademais, garantido aos que se sentirem
prejudicados o acesso ao judiciário, como é do sistema
de nossa Constituição. O Sindicato somente seria
registrado formalmente, para adquirir a personalidade
jurídica, em órgão estatal, depois de aprovado pelo
órgão próprio da organização sindical aqui alvitrado.
 
Sem este órgão, agora privado – que substituiria a

antiga C.E.S., órgão público, que administrava toda a
estrutura sindical e era instrumento de controle sindical
pelo governo – não é possível se falar em Reforma
Sindical, em Sindicatos independentes, em definição
pelos trabalhadores de suas representações, etc.
 
Deste modo, mais uma vez conclamos todos os lideres
sindicais, em especial os  de categorias diferenciadas,
para se unirem contra o projeto do governo, visto que
o sucesso do referido projeto acarretará a extinção de
nossos sindicatos e a extinção da representação dos
trabalhadores de categorias diferenciadas que
perderão a voz na empresa, no Judiciário, no Legislativo
e no próprio Executivo.
 
Portanto, somente a união de todos em torno de
um projeto alternativo que regulamente o Art. 8. da
Constituição, com garantia de representação para
todas as categorias de trabalhadores, em especial
as diferenciadas, é que tornará o sistema sindical
nacional justo e moderno, sem as amarras do
governo e sem a ditadura das Centrais sindicais (que
podem ter sua representatividade mas não podem
querer impor-se as demais entidades sindicais,
controlando-as e mesmo interferindo nas suas
organizações, como consta do projeto do governo).
 
Abaixo o projeto de reforma chapa branca!

Os funcionários da FENAVENPRO, ao lado dos

diretores Coutinho e Ayrton, festejaram no último

dia 17 de novembro, em sua Sede Social, o
aniversário de fundação dessa importante entidade.

Parabéns, FENAVENPRO!
53 anos de progresso

e realizações!

“Conclamos todos

os líderes

sindicais, em

especial os de

categorias
diferenciadas,
para se unirem

contra o Projeto

do Governo

que acarretará a

extinção

de nossos

Sindicatos e da

representação dos

trabalhadores”
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O cadastramento das entidades sindicais do País terminou no último dia 30 de novembro.
O programa foi lançado em abril pela Secretaria de Relações de Trabalho que justificou a
medida “como uma tentativa de limpar o cadastro de Registro sindical do Ministério do
Trabalho e criar uma lista positiva das entidades”.

Segundo o Ministério do Trabalho, 28 Confederações de trabalhadores e de
empregadores, 436 Federações, 6.430 Sindicatos de trabalhadores e 2.640 de
empregadores haviam atualizado seus dados.

O anuário do Ministério com informações das organizações sindicais deverá ser lançado
em março de 2006 e estará disponível nas versões impressa e eletrônica.

A quinta versão do evento aconteceu em Recife-PE, no dia 6 de
outubro e contou com mais de 60 representantes de diversas
categorias diferenciadas que rejeitam a Proposta de Emenda
Constitucional 369/05 do Executivo, que trata da Reforma
Sindical. Eles debateram entre outros assuntos o anteprojeto
de substitutivo ao PL 1.528/89 de autoria do deputado
Tarcísio Zimmermann (PT-RS), que incorpora numa única
proposta todos os demais projetos sobre a Reforma que
tramitam na Câmara dos Deputados.

As lideranças sindicais além de considerarem a proposta do
parlamentar inconstitucional argumentaram que ela favorece
o atrelamento da organização sindical brasileira ao Governo.
Descontentes, decidiram atuar no sentido da aprovação do
projeto de lei 4554, de co-autoria do deputado Sérgio
Miranda (PDT-MG).

FENAVENPRO participa de V Seminárie V Seminário Nacional
em Defesa das Categorias Diferenciadas

Encerrada campanha
de atualização sindical

Os sindicalistas que lotaram o auditório da Federação dos Comerciários
de Recife, aprovaram a edição de uma Cartilha sobre as diferenciadas,
estabeleceram que será marcado um Dia Nacional de Luta em prol das
diferenciadas e decidiram que o próximo Seminário será realizado no
Rio Grande do Sul.

Mesa de abertura dos trabalhos. À esquerda: José Theodoro
(Fettrominas); Omar José Gomes (CNTTT); Coutinho
(FENAVENPRO); Epitácio Antonio dos Santos (Fetropar); José
Calixto Ramos (CNTI e NCST) e José Carlos Perret Schulte (CNTC).

Delegação da FENAVENPRO

Para o diretor da FENAVENPRO, Olimpio Coutinho,
que ministrou a palestra “A regulamentação das

categorias diferenciadas” o Governo Lula tem o firme
propósito de acabar com a estrutura sindical vigente e
lamentou: “Com essa idéia fixa dos nossos governantes,
conseqüentemente as categorias diferenciadas serão
extintas. Precisamos de união e muita mobilização para
impedir este descalabro”, comentou o sindicalista.

Coutinho, coordenador do Fórum Sindical dos Traba-
lhadores do Rio avaliou o Seminário: “O encontro foi
bom pelo interesse e atuação dos companheiros, mas
infelizmente as propostas em defesa das diferenciadas
não avançaram”.

O presidente da CNTI e da Nova Central
Sindical de Trabalhadores, José

Calixto Ramos, reafirmou que as duas
entidades lutam pela permanência e

abrangência das categorias
diferenciadas: “Não podemos abrir mão

de nossos direitos garantidos na
Constituição, em detrimento às teses

anunciadas pelo Governo que não
atendem aos interesses da classe

trabalhadora”, complementou Calixto.

O primeiro-secretário da CNTC
José Carlos Schulte,

após fazer uma explanação
detalhada e uma análise

comparativa do substitutivo
do deputado Zimmermann
afirmou: “O anteprojeto é

provocador, mas somente com
serenidade alcançaremos a

vitória”, festejou.
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O último debate do ano na Comissão de Trabalho
da Câmara aconteceu no dia 13 de dezembro
passado, numa sessão tumultuada, e marcada por
debates calorosos entre cerca de 400 dirigentes
sindicais e parlamentares, sobre o PL nº 1528/89,
do ex-deputado Jones Santos Neves. A votação do
projeto de lei que regulamenta o artigo 8º da
Constituição, que trata da organização sindical, foi
adiada para 2006.

O clima de confronto transferido para o auditório
Nereu Ramos da Câmara, lotado e literalmente
dividido, se deu entre os membros de algumas
Centrais favoráveis ao texto do Projeto, e os da Nova
Central Sindical de Trabalhadores e do Fórum
Sindical dos Trabalhadores, que compareceram em
peso, contrários à proposta de Reforma Sindical
apresentada pelo governo.

Acordo
Diante do impasse, os membros da Comissão, em
reunião reservada, produziram um amplo acordo
para que os três deputados - Tarcísio Zimmermann
(PT-RS), Dra. Clair (PT-PR) e Marcelo Barbieri
(PMDB-SP) -, que têm proposição sobre a orga-
nização sindical, retirassem seus respectivos textos.

O mandato de Henrique Alves (PMDB-RN) à frente
da Comissão, terminou no últ imo dia 14 de
dezembro. O deputado fez um apelo aos colegas
que serão reconduzidos para a Comissão de Trabalho
na próxima legislatura: “Não concordem que a
regulamentação do artigo 8º vá para as calendas
gregas, e assumam o compromisso de colocar a
discussão como primeiro item da pauta”.

Segundo os sindicalistas o parlamentar conduziu
bem os debates sobre a organização sindical.

O 1º secretário da CNTC, José Carlos Schulte,
lembrou que o projeto de lei apresentado pelo
deputado Sérgio Miranda (PDT-MG), apelidado de
“projeto do FST” é um bom texto para regulamentar
o art igo 8º da Const i tu ição e concluiu: “As
Confederações têm desviado sua luta histórica em
defesa dos trabalhadores para combater as
iniciativas anti-sindicais do MTE”.

Patrões também
se manifestam contra
Os representantes patronais também são contrários
ao substitutivo de autoria do deputado Zimermann.
O vice-presidente da FECOMÉRCIO ,  Manoel
Henrique, que pediu a rejeição do projeto por
acreditar ser “intervencionista”, assinalou a sintonia
entre os projetos dos deputados Sérgio Miranda
(PL nº 4554/04) e Marcelo Barbieri (PL nº 5275/
05). Entre as divergências da Federação do Co-
mércio, com o substitutivo, o empresário destacou:
“Se um dos dois pilares do movimento sindical -
unicidade e categoria – for desmontado, desestrutura
o movimento sindical”.

O polêmico e combativo deputado federal Babá, 52,
nascido e criado em Faro, interior do Pará, que
trocou a estrela do PT pelo girassol do PSOL e
transferiu seu domicílio eleitoral para o Rio de
Janeiro por considerar que no Estado “existe um
desgas te  e le i t o ra l ” ,  v i s i t ou  a  Sede  da
FENAVENPRO, localizada no centro da cidade,
em 11 de novembro último.

O engenheiro mecânico, professor universitário, pós-
graduado em Energia Solar pelo ITA-SP e ex-oficial
de Just iça, tem histór ia pol í t ica respeitada
nacionalmente. Em 88 foi o vereador do PT mais
votado em Belém; em 90, eleito deputado estadual,
com 5000 votos e reeleito, em 93, com 10500
votos; em 98, candidatou-se a deputado federal e
obteve 32000 votos e nas últimas eleições, em
2002, reeleito com 57000 votos.

Babá, que ajudou a fundar o PT e a CUT, “com toda
essa cúpula corrupta” como ele se refere ao Governo
Lula com tristeza, é mais conhecido na sua terra
natal como “deputado piqueteiro”, por sempre estar
à frente das mais diversas atividades sindicais,
representativas de classe e associativas.

O parlamentar frisou que Lula traiu todos os
compromissos assumidos com os companheiros de
Partido e com os trabalhadores: “Lutamos muito
para colocar um operário no poder e o que vemos
hoje é um presidente da República servindo as
elites”, lamentou Babá.

Babá afirmou aos diretores da FENAVENPRO, Coutinho e
Luiz Fernando, e ao propagandista Luiz Edmundo:”Minha
vida sempre foi de enfrentamento”.

Babá: “Temos que nos unir para impedir
que o Governo aprove a Reforma Sindical”.

Deputado Babá
visita Sede da
FENAVENPRO

Discussão da organizaçãoganização
sindical fica para 2006

Representantes de Confederações, Federações e Sindicatos,
contrários à formulação do substitutivo Zimermann,
protestaram na Comissão de Trabalho da Câmara, quando a
representante da CUT, Denise Motta, disse “ser a entidade
favorável ao texto em discussão”.

Dirigentes sindicais, membros do Fórum Sindical dos
Trabalhadores e da Nova Central Sindical de Trabalhadores
lotaram a Comissão de Trabalho da Câmara no dia 7/12
passado, para o debate sobre o substitutivo do deputado
Zimermann, que na semana seguinte foi retirado de pauta.

Henrique Alves: “Indico como relatores de uma nova
proposição a ser construída sob consenso, os deputados
Zimermann e Barbieri”.

Zimmermann salientou: “Retiro meu substitutivo devido à
complexidade do debate, mas trabalhei para avançar na
regulamentação do art. 8º da Constituição”.

Barbieri destacou:
“Retiro meu voto em
separado para avançar
na construção de um
consenso e espero que
a prioridade do debate
na próxima sessão
legislativa deva ser a
regulamentação do
artigo 8º da
Constituição”.
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As Câmaras Municipais de Brasileira, no Estado do Maranhão; Campo Maior, Caxias, Parnaíba
e Piripiri, no Estado do Piauí e a de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, através do
SEVVPROPI e SINPROVERN, aprovaram por unanimidade Moções de Repúdio a PEC 369/
05, que dá nova redação aos arts. 8º, 11º, 37º e 114º da Constituição Federal e trata da
Reforma Sindical do Governo.

Os presidentes dos Filiados da FENAVENPRO no Piauí e Rio Grande do Norte, respectivamente,
José Carlos da Silva e Moacir Cunha, justificaram aos co-irmãos na Reunião de Conselho da
entidade a iniciativa dos vereadores: “Os parlamentares manifestaram repúdio a PEC 369 por
ser a Proposta do Governo prejudicial ao País e à democracia, além dela não atender aos
anseios da classe trabalhadora”.

A Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte aprovou
por unanimidade na sessão de 3/11/05 a Moção de Repúdio a
PEC 369/05. Os parlamentares potiguares além de considerarem
a Reforma Sindical do Governo prejudicial à classe trabalhadora
e a organização sindical brasileira argumentaram que a mesma
“fere diretamente os preceitos democráticos que ora norteiam
as políticas sindicalistas”.

O presidente do SINPROVERN, Moacir da Cunha, informou
que a referida Moção será encaminhada ao presidente da
República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Câmaras Municipais de
São Luiz, Terezina e Natal aprovam
Moções de Repúdio a Reforma Sindical do Governo

Deputados Estaduais do Rio Grande do Norte
repudiam Reforma Sindical do Governo
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A iniciativa em aprovar a Moção partiu do deputado estadual
PSB, Francisco José (à esquerda), ao lado do companheiro
Assis Oliveira, vereador-suplente.

Brasileira, São Luiz/MA
Moção requerida por
Amarildo de Sousa Mela (PP),
aprovada em 7/11/05.

Parnaíba, Terezina/PI
Moção requerida por
João Batista
Gonçalves de Souza
(PMDB), aprovada
em 11/10/05.

Piripiri, Terezina/
PI Moção requerida
por Adara Amaral
(PPS), aprovada em
20/10/05.

Campo Maior,
Terezina/PI Moção

requerida por
Francisco Ribeiro

de Paiva Filho
(PMDB), aprovada

em 25/10/05.

Caxias, Terezina/PI
Moção requerida por

Ironaldo José
Bezerra de Alencar
(PMN), aprovada em

17/11/05.
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A reunião anual contou com 25 delegados votantes que debateram entre outros temas a “Reforma
Sindical no Brasil”, “O Papel dos Genéricos” e a filiação da FENAVENPRO a Nova Central Sindical
de Trabalhadores. Os membros do Conselho demonstraram preocupação com a política econômica

e social do Governo Lula e com as propostas de
Reforma Sindical que, segundo eles, “ameaçam
a organização sindical e os direitos trabalhistas”.

Eles destacaram a luta da FENAVENPRO em
prol dos trabalhadores, especialmente os ven-
dedores viajantes e propagandistas de pro-
dutos farmacêuticos e agradeceram pelo
incentivo e contribuição aos 27 Filiados.

O evento aconteceu no Espaço Antonio Carlos
de Amorim da Colônia de Férias do Sindicato dos Empregados Vendedores Viajantes do Comércio
no Estado de São Paulo – Sind Vend -, em Praia Grande, litoral santista, nos dias 24 e 25 de
novembro passado. A reportagem do Jornal da FENAVENPRO registrou a Reunião. Confira nas
próximas páginas.

“Sejam bem vindos
companheiros”!
 
O presidente da FENAVENPRO, Edson Pinto,
entre os diretores Reginaldo Damião (ES) e
Ayrton de Almeida (RJ), abriu os trabalhos
desejando boas vindas aos co-irmãos: “Para nós
é uma alegria a presença de todos na Colônia e
um privilégio poder oferecer-lhes a possibilidade
de curtir o recanto dos vendedores”.

Conselho Fiscal da
FENAVENPRO aprova
contas da entidade
 
Os membros do egrégio Conselho Fiscal da
FENAVENPRO, José Guimarães Alves (RJ), Álvaro
Nascimento Filho (PA) e José da Silva Cordeiro
(SC), acompanhados do contador, Jorge Leal,
após examinarem os itens e documentos da
entidade, aprovaram as contas do ano de 2004,
a suplementação orçamentária de 2005 e a
previsão para 2006.

105a Reunião do Conselho de

Placa Comemorativa
 
A presidente do SEMPREVIAJAVEND, Filiado da
FENAVENPRO no Distrito Federal, Maria Aparecida
Lopes, recebeu do presidente do SINDVENDAS,
Paulo Guardalupe, co-irmão de Goiás, placa
comemorativa oferecida pela Federação, em
reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela nova
gestão no Sindicato, que no dia 25 de outubro
passado completou 30 anos.

homenagens
Título de Benemérito
 
O diretor do Sindicato dos Vendedores Viajantes
no Estado do Rio Grande do Sul (SIVEVI), Adão
Severo Pinto, recebeu o Título de Benemérito,
conferido pela FENAVENPRO. O Diploma entregue pelo
diretor da entidade, Ayrton de Almeida, teve a
indicação de Olímpio Coutinho na reunião do Conselho
de Representantes realizada no Rio, em julho de 2004,
aprovada por unanimidade pela plenária.

Os membros do Conselho cantando o Hino do
Viajante, letra e música do maestro Nelson Ferreira.
O orgulho das categorias foi lançado no VI Congresso
Nacional de Viajantes, Vendedores e Representantes
Comerciais do Brasil, em maio de 1962, realizado
em Recife, Pernambuco.

Reportagem

Vista panorâmica da Colônia de Férias dos Vendedores em Praia Grande, Sâo Paulo

Categoria Orgulhosa
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Conselho de Representantes da FENAVENPRO
decide pela filiação a NCST
Nova Central Sindical de Trabalhadores

Diretores da
FENAVENPRO aceitam
filiação a NCST
Os diretores da entidade realizaram em Praia Grande
a penúltima reunião anual da entidade e o assunto
em destaque foi à filiação a Nova Central Sindical
de Trabalhadores, aceita por todos sem restrição.

Além do tema, os diretores debateram estratégias para
a derrubada da Reforma Sindical, entre elas citaram:
“A orientação da FENAVENPRO aos seus 27 Filiados é
que tentem sensibilizar os parlamentares no sentido
de aprovarem Moção de Repúdio a PEC 369 que
tramita no Congresso Nacional”.

Conselho aprova
contas da FENAVENPRO
Após a leitura do Edital de Convocação por Ayrton de
Almeida, publicado no Diário Oficial da União o
presidente do Conselho Fiscal da FENAVENPRO, José
Guimarães Alves, entrega aos componentes da mesa
as contas e balancetes da entidade. Os documentos
foram aprovados pelo Conselho de Representantes.

Sorteio de brindes
 
O SINDVENDAS ofe-
receu duas camisas
of ic ia is  do Goiás
Esporte Clube para
serem sorteadas en-
tre os co-irmãos. Os
contemplados foram
José Jackson (pre-
sidente do SINDVEN
/Sul e Sudoeste da
BA) e Amílcar (diretor do Sind Vend /SP).

Aniversário
em alto estilo
O assessor jurídico da FENAVENPRO, Ariosto Faleiro,
e o ex-vereador do Rio, Ricardo Maranhão, receberam
da diretoria do Sin Vend e do Conselho de
Representantes, homenagem surpresa pela passagem
do aniversário, realizada no salão de festas da Colônia.
O gostoso bolo foi confeitado pelo buffet da Colônia.

Edson opinou: “A Nova Central  já nasceu
grande porque surgiu de dentro do nosso
movimento, ou seja, das Confederações e
Federações e já ganhou adesão da maioria
dos Estados do País”.

Representantes
por Tania Maria de Oliveira, assessora comunicação da FENAVENPRO

Após revogar a recomendação anterior do Conselho de que a
FENAVENPRO não se filiasse a nenhuma Central, o presidente
da entidade, Edson Pinto, destacou em sua explanação aos
25 delegados votantes: “A decisão por filiarmos a Nova Central
se deu frente as suas propostas que, sem dúvida, revelam a
expressão do legítimo sindicalismo e a vontade de milhões de
trabalhadores, insatisfeitos com a proposta de Reforma Sindical
do Governo”.

O líder sindical lembrou ainda que a Nova Central, alicerçada
em princípios éticos e valores humanos, reitera a defesa do
sistema confederativo de representação sindical, a garantia do
custeio compulsório, a organização dos trabalhadores por
categoria profissional, a manutenção integral do Art. 8o da
Constituição Federal, a garantia de plenos direitos sindicais para
os servidores públicos, a permanência e abrangência das
categorias diferenciadas, a defesa da unicidade sindical e o
aperfeiçoamento da estrutura sindical vigente.

A proposta de filiação à Nova Central Sindical de Trabalhadores
foi aprovada por unanimidade pelos 25 delegados votantes.

Pessoal de apoio
Além de todo o staff da Colônia a reunião contou
com o apoio de simpáticos, dedicados e compe-
tentes funcionários da FENAVENPRO.  

Profissionais valiosos

como obra de arte
Assim a FENAVENPRO vê as categorias que representa:
vendedores e propagandistas – artífices do progresso
e da saúde do País. E desta forma homenageamos
estes profissionais na figura de uma obra de arte.
Uma relíquia que resume as expectativas reunidas
em 53 anos de lutas e conquistas.
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Após mencionar a cr ise
política que atinge o Governo
Lula o sindicalista destacou:
“O s is tema s ind ica l  e os
direitos trabalhistas sempre
sofreram ameaças de Gover-
nos anteriores, mas a inten-
ção deste é acabar definitiva-
mente com a unic idade
sindical, com as contribuições
s ind ica is  compulsór ias e
extinguir o conceito de cate-
goria profissional”, lamentou
Luiz Fernando.
 
O líder sindical disse ainda
que o espanto maior é que
este Governo, dito dos traba-
lhadores e dirigido por ex-
sindicalistas, a todo o mo-
mento apresenta medidas e propostas absurdas e
maléficas ao trabalhador e citou exemplos: “São
dezenas de Propostas de Emendas Constitucionais
expedidas pelo Ministério do Trabalho, Requerimentos
e Medidas Provisórias do Executivo que têm a clara
intenção de destruir direitos conquistados com o suor
da classe trabalhadora há mais de 60 anos”, assinalou.
 
O sindicalista ao se referir ao Fórum Nacional do
Trabalho ressaltou que o sistema confederativo não
participou dos debates, mas em contra partida foi

palestras

“Organização sindical e direitos trabalhistas
ameaçados pelo Governo Lula”

por Luiz Fernando Nunes, presidente do SINPROVERJ e diretor da FENAVENPRO

A discussão da Reforma Sindical proposta pelo Governo Lula, que vem causando
acalorados debates nas bases dos Sindicatos, pondo em jogo o futuro do sindicalismo,
foi tema de duas palestras durante a 105a Reunião de Conselho de Representantes
da FENAVENPRO.

Confira como um sindicalista e uma juíza avaliaram a proposta de Reforma Sindical tão
explosiva, complexa e vasta.

A juíza após explanar o que seria, na
sua opinião, as vertentes que levaram
à apresentação do projeto de
Reforma Sindical apresentou um
comparativo entre o texto atual da
Constituição e a PEC nº 369,
salientando que o projeto do Governo
ainda não foi enviado ao Congresso e
o que está agora em discussão é o
substitutivo de autoria do deputado
Tarcísio Zimermann (PT-RS), ao PL nº
1.528/89, do ex-deputado Jones
Santos Neves, que regulamenta o
artigo 8º da Constituição.

Inconformidade
Para a magistrada, a primeira das
vertentes que levaram à apresen-
tação da proposta de Reforma é a
inconfor-midade de alguns setores
sindicais que propõem há mais de
trinta anos uma profunda reforma na
estrutura sindical brasileira, porque consideram-na
autoritária, fruto do modelo fascista e não responde as
necessidades do mundo do trabalho atual. Para tais setores,
o Brasil deveria adotar a Convenção 87 da OIT e revogar a
unicidade sindical, o imposto sindical e o Poder Normativo da
Justiça do Trabalho.

A juíza, que é defensora intransigente da unicidade sindical e
considera o imposto sindical “uma grande sacada e o mais
democrático de todos” nega que o Poder Normativo da Justiça
do Trabalho liquida os trabalhadores e impede a greve.
 
Influência européia
Mara Loguercio apontou, além da inconformidade, outras
vertentes que propiciam a proposta de Reforma Sindical,
além dos resultados advindos com a Constituição da
República Federativa de 88. “A nova realidade do mundo
do trabalho, hoje existe e não adianta querermos tapar
o sol com a peneira, e finalmente, o receituário neoliberal
que também fomenta a l terações,  impondo a
f lex ib i l i zação dos d i re i tos dos t rabalhadores”,
acrescentou.
 
Quanto à influência que o sindicalismo brasileiro sofreu
do europeu, a magistrada atribuiu não apenas à
participação de setores sindicais nas organizações
internacionais, mas basicamente à formação de
assessores jurídicos das entidades: “Os advogados
fizeram curso de pós-graduação na Europa e não
conseguem enxergar as diferenças entre o nosso
sindicalismo e o lá de fora”, ironizou, com destaque
absoluto para o fato que na Europa toda vige a
Convenção 158 da OIT, que garante a estabilidade no
emprego e que foi adotada pelo Brasil e denunciada de
forma ilegal e inconstitucional pelo ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso.

Resultados da Constituição
Federal Brasileira de 1988
A desorganização sindical por falta de um Estatuto mínimo,
a proliferação de Sindicatos, a indefinição de categoria e

“Reforma Sindical do Gover
por Antônia Mara Vieira Loguercio,
advogada trabalhista por 15 anos e juíza do Trabalho da IV

O Brasil tem ao todo cerca de 16 mil juízes entre 
habitantes. Na Alemanha existiram, há mais de cinco 

Mara Loguercio ficou im
estrutura do Sindicato d
“Vou sair daqui levando
Federação dos Vendedor
Propagandistas de Produ
melhor das impressões e
organização sindical”.

A plenária ouviu atenta as palestras:
“O nosso trabalho nas bases é no
sentido de alertar os parlamentares
para os perigos dessa Reforma Sindical
que o Governo insiste em aprovar
através de Propostas de Emendas
Constitucionais, Projetos de Lei,
Requerimentos, etc.”.

criado o Fórum Sindical dos
Trabalhadores que apre-
sentou o Projeto de Lei 4554/
04, de co-autoria do depu-
tado federal Sérgio Miranda
(PDT-MG). Luiz Fernando
alertou: “Porém, o deputado
Tarcísio Zimmermann (PT-RS),
para atrapalhar o processo,
apresentou um parecer refor-
mulado ao substitutivo do PL
nº 1528/89, do ex-deputado
Jones Santos Neves, que regu-
lamenta o art. 8º da Cons-
tituição, alterando itens impor-
tantes do texto”. Ele comple-
mentou que a previsão é de
que o Projeto de Zimmermann
seja votado na Comissão de
Trabalho até o final do ano.

 
Luiz Fernando salientou que a Proposta de Emenda
Constitucional 369/05 que trata da Reforma Sindical
é inconstitucional, antidemocrática e destróe a
liberdade das organizações sindicais, mas alertou
que a mesma tramita no Congresso. O sindicalista
sugeriu à plenária: “A recomendação da nossa
Federação é que pressionemos os vereadores e
deputados de nossas bases no sentido de aprovarem
a Moção de Repúdio a PEC 369. Mãos à obra
companheiro!”, finalizou o sindicalista.

“Não podemos permitir que o Governo Lula acabe
com os nossos direitos”.

Uma celebração ao progresso de nossa instituição, representante de
duas fortes categorias de trabalhadores. Um símbolo ao

reconhecimento da força de nossos Sindicatos, projetada nas
mais diversas atividades no cenário político brasileiro junto às
autoridades governamentais. Sempre na luta em defesa dos
interesses dos vendedores e propagandistas.

Profissionais valiosos

como obra de arte
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rno desagrada sindicalistas”

V Região desde 1994

a indefinição da Organização por Local
de Trabalho, que ainda está para ser
regulamentada, foram alguns resultados
da Constituição Federal de 1988
apontados pela juíza.
 
Mara Loguercio citou ainda três
interpretações equivocadas dos
Tribunais trabalhistas, que prejudicaram
muito o trabalhador e, sem dúvida, são
fatores que  exigem a Reforma Sindical
para ser corrigidos: “A substituição
processual, que foi prejudicada pelo
entendimento do Enunciado nº 310
hoje cancelado pelo TST, a contribuição
assistencial, que se pretendia devida
apenas pelos associados, embora a
Constituição preveja o desconto de toda
a categoria e o artigo 522 da CLT que
foi ressuscitado, alguns anos depois de
ter sido sepultado pela liberdade
sindical, assegurada na Constituição,

opinou a juíza.
 
Novidades no mundo do trabalho
Mara Loguercio chamou a atenção dos sindicalistas para
o que mudou de verdade e o que mudou só na aparência
no mundo do trabalho. Entre as mudanças efetivas, o
desenvolvimento científico e o tecnológico, o desemprego
estrutural e conjuntural, a desindustrial ização, a
terceirização, as profissões extintas, a divisão sindical
profissional e a flexibilização.
 
Já nas mudanças aparentes a magistrada apontou a
alteração meramente nominal de práticas já existentes, a
transferência do trabalho dos empregados para os próprios
usuários, a opção política entre desenvolver o país e pagar
a dívida externa, o aumento do setor de serviços, o ilícito
trabalhista, “traduzido” em informalidade e
desregulamentação, as profissões novas, a necessidade de
sindicalização por atividade e a fragilidade sindical que
permite a flexibilização.
 
A juíza disse ainda que a retirada de direitos trabalhistas
começou na Constituição de 1988 permitindo a
flexibilização, por negociação coletiva, de duas questões
mais caras, em todos os pontos de vistas: “Cara no sentido
do custo social e cara no sentido de querida, para qualquer
trabalhador, que são o salário e a jornada”, lamentou.
 
Receituário neoliberal
Segundo a juíza as características básicas do receituário
neoliberal são a terceirização, a f lexibi l ização e
principalmente a exploração abusiva do trabalho. A
fragilidade da estrutura sindical, também em função do
desemprego, e a prevalência do negociado sobre o legislado
é outra proposta neoliberal.
 
A juíza do Trabalho Mara Loguercio concluiu a palestra
fazendo uma análise da PEC 369/05 que trata da Reforma
Sindical e apresentou algumas propostas alternativas. Em
seguida à plenária do Conselho de Representantes
participou do debate.

trabalhista, civil, penal, etc, para 160 milhões de
anos, 81 mil juízes para 60 milhões de habitantes.

mpressionada com a
dos Vendedores:
 do Sindicato e da

res Viajantes e
utos Farmacêuticos a
em termos de

“Desde o lançamento dos
medicamentos genéricos que a
FENAVENPRO promove a sua
divulgação a nível nacional e
internacional por acreditar que os
produtos avançam com eficácia,
segurança e qualidade e quem
ganha é o consumidor”, garantiu
o presidente da FENAVENPRO
em palestra ministrada na
Reunião de Conselho de
Representantes da entidade.

Segundo Edson com a evolução
e tecnologia dos genéricos, milha-
res de brasileiros que não tinham
condições financeiras de se medicar encontraram nos
produtos tratamento adequado, opção de qualidade,
já que só podem chegar ao consumidor depois de
passarem por rigorosos testes de equivalência
farmacêutica e bioequivalência e, sobretudo economia:
“A queda nos custos dos medicamentos em média 45%
menos, sem dúvida, representa um efetivo aumento
no poder de aquisição do salário do trabalhador de
todas as classes”, afirmou o líder sindical.

Mercado mundial
Segundo dados da Pró Genéricos – Associação
Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos
– que congrega os principais laboratórios envolvidos
na produção e comercialização de medicamentos
genéricos no país, apresentados por Edson durante a
palestra, os produtos foram lançados inicialmente em
avançados países como EUA, Canadá, Alemanha,
Inglaterra e rapidamente conquistaram a confiança da
classe médica e da população com mais de 30% na
participação do mercado. Sem contar o crescimento
mundial que alcança cerca de 20% ao ano.

O Panorama Setorial da Pró Genéricos aponta ainda
que todas estas conquistas também chegaram ao Bra-
sil. Nos primeiros quatro anos de comercialização os
genéricos alcançaram a marca de mais de quatro mil
apresentações abrangendo as principais classes tera-
pêuticas e atendendo a mais de 60% das necessidades
de prescrições médicas.

Para Edson o mercado de genéricos no País está con-
solidado e é o segmento que mais cresce na indústria
farmacêutica brasileira: “Seguindo rigorosamente as
normas de especificações internacionais este Programa
em pouco tempo está se tornando um sucesso”.

O papel dos genéricos no Brasil
por Edson Ribeiro Pinto, presidente da FENAVENPRO

Os tes tes  de  equ i va lênc ia
farmacêutica são realizados in
vitro por laboratórios creden-
c iados pela Anv isa e com-
provam que o medicamento
genér ico  é  equ iva lente  ao
inovador, ou seja, contém o
mesmo p r inc íp io  a t i vo  na
mesma dosagem e forma
farmacêutica. Já o teste de
bioequivalência realizado em
seres humanos mostra que o
medicamento genérico apre-
senta a mesma biodisponi-
bilidade que o medicamento
inovador no organismo.

Evolução do Mercado de Genéricos
Desde que foram introduzidos no país, de acordo
com a Pró Genéricos, os medicamentos têm
promovido um movimento industr ia l  sem
precedentes no setor farmacêutico buscando
ampliar a oferta para a população.

O perfil institucional da Pró Genéricos comprova
também que as empresas aumentaram a
capacidade produtiva gerando mais empregos e
receita para o País, fortalecendo a indústria local e
colocando o Programa brasileiro dos produtos em
posição de destaque. As exportações também
ganharam peso com grandes expectativas de
crescimento nos próximos anos.

As empresas associadas a Pró Genéricos, que
concentram mais de 90% das vendas dos genéricos
no País, ampliam o debate público com diversos
setores da sociedade sobre as questões
fundamentais da saúde e contr ibui  para o
desenvolvimento da indústria farmacêutica no país.

Lei dos Genéricos

Em 1993, período de fortes reajustes nos preços dos remédios pelo setor farmacêutico, que entrou em
choque com o governo Itamar Franco o ex-ministro da Saúde Jamil Haddad criou o Decreto dos
Genéricos que reduzia os preços dos produtos em média 40%.

Em fevereiro de 1999 o Governo sancionou a Lei 9787, na opinião do presidente da FENAVENPRO “uma
das mais importantes e bem incrementadas iniciativas para promover o acesso a medicamentos no país”.

*Palestra proferida no Seminário organizado pela U.L.A.Vi.M (União Latino Americana de Visitadores
Médicos), em Assunção, Paraguai, de 10 a 12 de novembro de 2005.
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“Com a posse da nova diretoria do
SINDVEN, consolidamos o Sindicato como
entidade representativa dos interesses dos
vendedores viajantes e propagandistas”

É a palavra do presidente eleito do SINDVEN,
José Jackson da Silva, que complementou:
“Nessa nova fase que se inicia precisamos
contar com o esforço de todos os
companheiros eleitos para se fazerem cumprir
metas não alcançadas na gestão anterior e
fazer com que outras sejam cumpridas”.

A cerimônia de posse aconteceu na Sociedade
dos Engenheiros Agrônomos do Cacau (SEAC),
Jardim Vitória, Itabuna, às 20 horas, em 30
de setembro e contou com a presença de
lideranças sindicais, juristas, representantes
dos Poderes Executivo e Legislativo, entre
outras autoridades.

Cerimônias de posse de posse das diretorias eleitas de
Sul e Sudoeste da Bahia
30/09/2005 a 30/09/2009

Rio de Janeiro
19/10/2005 a 19/10/2009

Diretores da FENAVENPRO
empossam nova diretoria do SINPROVERJ

Os nove diretores da FENAVENPRO, de passagem pelo Rio em
decorrência da reunião bimestral da entidade, prestigiaram a cerimônia
de posse da nova diretoria do
SINPROVERJ, realizada no
Centro de Convenções do
Hotel Flórida, zona sul da
cidade, às 19 horas do dia
19 de outubro. Eles rece-
beram a missão de entrega
das credenciais aos propa-
gandistas car iocas com
muita emoção e orgulho.

Após a leitura do Juramento
pelos empossados, o presi-
dente da FENAVENPRO ,
Edson Ribeiro Pinto, em seu
discurso, destacou a pres-
ença da Velha Guarda do
SINPROVERJ  e af i rmou:
“Quando comparecemos a
cerimônia de posse de qualquer um de nossos 27 Filiados é uma alegria
que se renova. Formamos uma grande família que vem prestando ao
sindicalismo nacional um trabalho inestimável”, acrescentou.

Composição da mesa: À esq: Waldemir Correia (diretor do Sind. Bancários de Ilhéus);
José Carlos de Oliveira (fundador do SINDVEN); vereador Edson Dantas
(pres. da Câmara Municipal de Itabuna); José Jackson da Silva (presidente do SINDVEN);
Edson Pinto e Coutinho (presidente e diretor da FENAVENPRO); Nataniel Vaz Costa
(presidente do SINDIVESE); Manoel Santos (representante do prefeito de Itabuna) e
Telmo Machado (assessor jurídico do SINDVEN).

O processo eleitoral desenvolveu-se em clima harmonioso e sem conflitos numa
demonstração de companheirismo de todos os indicados para a composição da
Chapa “Justiça e Integridade”, eleita por unanimidade pelos associados.

Presidente do SINDVEN, José Jackson da Silva:
“A gestão que se inicia no SINDVEN tem a marca da renovação de alguns
diretores que contribuíram para incentivar o surgimento de novas lideranças”.

Componentes da mesa abriram a solenidade
 cantando o Hino Nacional. À esquerda: Paulo Abdalah

(SINPROVERGS/RS); Augusto Garcia (SINVENPAR/PR);
Milton Zschaber (PROPAGAVENDE/MG); Edson Pinto e

Coutinho  (FENAVENPRO); Carlos Giacoboni (SIVEVI/RS);
José Soares (VENRIO); Nataniel Vaz (SINDIVESE/SE)

e Reginaldo Allemand (SEPROVES/ES).

Á frente dos diretores da FENAVENPRO a diretoria eleita do SINPROVERJ para o quadriênio
2005 – 2009.

Presidente do
SINPROVERJ, Luiz
Fernando Nunes:
“Estamos mais uma vez
redobrando a
responsabilidade de
presidir a nossa entidade
e compete a nós,
sindicalistas, garantir os
direitos do trabalhador
brasileiro, especialmente
a categoria que
representamos”.

Os convidados:
“Viemos cumprimentar

os diretores eleitos
 do SINPROVERJ pela

nobre missão e o
grande desafio que

irão enfrentar”.
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À esquerda, deputado estadual,
Rômulo Gouveia prometeu a Belfort
(SINVENPRO) e Edson (FENAVENPRO):
“Na condição de presidente da
Assembléia Legislativa da Paraíba me
coloco à disposição para encaminhar os
assuntos de interesse dos vendedores
viajantes e propagandistas”.

Filiados da FENAVENPRO ::  Quadriênio 2005/2009

Paraíba
21/10/2005 a 21/10/2009

Goiás
22/10/2005 a 22/10/2009

Representantes dos Poderes
Executivo e Legislativo
prestigiam posse do SINVENPRO

A diretoria eleita do SINVENPRO para o quadriênio 2005 a 2009 recebeu
na solenidade de posse representantes dos Poderes Executivo e Legislativo,

juristas, lideranças sindicais,
famil iares e amigos que
lotaram o auditório do Centro
de Convenções do Hotel Marc
Center, em Campina Grande.

O presidente da FENAVENPRO,
Edson Pinto, que abriu a
cerimônia expressou sua
alegr ia em dar posse à
diretoria de um Filiado que
compõe a grande família da
Federação, além de prestar
um serviço extraordinário ao
movimento sindical.

Ao entregar a credencial ao
presidente do SINVENPRO,

Marcos Belfort, o presidente da FENAVENPRO ressaltou: “Este é o
responsável maior por conduzir os destinos deste Sindicato que, aliás, o
vem fazendo de maneira exemplar, dinâmica e inteligente”. Ao término
do evento o SINVENPRO ofereceu um jantar para os convidados no
restaurante do Hotel acompanhado por uma dupla de música sertaneja.

“União, força e comprometimento
com as categorias que representamos
são os nossos objetivos”

A afirmação é do presidente do SINDVENDAS,
Paulo Guardalupe, em seu pronunciamento
durante a cerimônia de posse da nova diretoria
eleita, que cumprirá seu mandato até 2009.

Na abertura da solenidade, os convidados
cantaram o Hino Nacional. Em seguida, a
entrega das credenciais aos diretores, que em
posição de compromisso leram o Juramento
de Posse e, finalmente, foi ouvido o Hino do
Viajante.

O evento aconteceu na ASEG (Associação do
Pessoal da Caixa), centro da capital, às 20:30
horas do dia 21 de outubro, e reuniu mais de
cem convidados que prestigiaram a posse de
familiares e amigos.

Autoridades que compuseram a mesa:
À esq: João Batista de Souza (SINVEPRO-PE);
Paulo Matias de Figueiredo (ass. jur. SINVENPRO);
Rômulo Gouveia/PSDB (pres. da Assembléia Legislativa do
Estado da Paraíba); Marcos Belfort (pres. SINVENPRO);
Edson Pinto (pres. FENAVENPRO); Eraldo Vieira César
(representante do governador da Paraíba); Eleumar Sarmento
(pres. Sind.  Médicos de Campina Grande); Dinarte Maia
(pres. do Sind. Aposentados da Paraíba).

Diretoria eleita do SINVENPRO: “Tem início nesta data novos desafios e
mais empenho e dedicação em prol das categorias que representamos”.

Os convidados que prestigiaram a
cerimônia de posse do SINVENPRO

cantaram o Hino Nacional e o Hino do
Vendedor Viajante, uma característica

da categoria e que cita em uma de
suas estrofes: “Enquanto houver

madrugada, haverá um viajante”.

Paulo Guardalupe,
presidente eleito do

SINDVENDAS

Nova diretoria do SINDVENDAS: “Somos um time comprometido com os vendedores
viajantes e propagandistas de produtos farmacêuticos de nosso Estado”.

Presidente da FENAVENPRO, Edson Pinto, dando posse à nova diretoria do
SINDVENDAS: À esquerda: Paulo Gama Lyra Filho (chefe da Seção de Relações do Trabalho
da DRT/GO); Marcus Fleury (representante do deputado estadual Leandro Sena/PPS-GO);
Guardalupe (SINDVENDAS); Olimpio Coutinho (FENAVENPRO), Agenor Mariano Neto (ex-
propagandista, secretário de Administração da Prefeitura de Goiânia e representante do prefeito de
Goiás, Íris Resende/PMDB).

Após a cerimônia
os convidados

desfrutaram
de um delicioso

jantar ao som do
violinista goiano
Douglas De Lara.
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Notícias dos Filiados da FENAVENPRO
GoiásParaíba

SINVENPRO recebe premio
“Top of Mind Brazil” 2005/2006
O premio anual de “consagração pública”, categoria Sindicatos e
Federações, foi concedido ao SINVENPRO pelo Instituto Brasileiro de
Pesquisa de Opinião Pública – INBRAP, colocando o Sindicato num
patamar de destaque conseguido por poucas entidades sindicais.

Foram entrevistados no Estado da Paraíba, 4240 pessoas de ambos
os sexos e de faixa etária variada e o SINVENPRO teve 98% do
voto do público no item reconhecimento de marca ou empresa, e
91% no item qualidade.

SINPROVERN promove “I Encontro de Gerações das Categorias”

O SINPROVERN homenageou com uma seresta dançante, na Sede Campestre do Sindicato, no dia 27 de
agosto, companheiros propagandistas e vendedores viajantes potiguares que fizeram a história das
profissões.

O presidente do SINPROVERN, Moacyr Cunha, avaliou o evento: “Temos certeza de que esse primeiro
encontro será apenas o primeiro de muitos que virão, pois a verdadeira casa das categorias que
representamos é o nosso Sindicato”.

Janssen Cilag demite
diretor do SindVendas

A Janssen Cilag Farmacêutica Ltda. demitiu
sumariamente Ezequiel Lopes da Silva, pelo fato do
propagandista ter se candidato e eleito no último
pleito do SindVendas para o cargo de membro do
Conselho Fiscal do Sindicato.
A juíza da 7ª Vara do Trabalho de Goiânia, para a
qual foi distribuído o processo, negou a tutela
antecipada deixando de conceder a liminar requerida
pelo Sindicato.

O presidente do SindVendas, Paulo Guardalupe,
informou a FENAVENPRO que o laboratório foi
devidamente notificado nos termos do art. 543, & 3º
da CLT e art. 8º, inciso VIII, da CF/88 e que o Sindicato
já entrou com procedimento judicial para reintegração
do funcionário que goza de estabilidade provisória.

Na primeira audiência entre as partes foi reiterado o
requerimento de concessão da liminar e apresentada
a contestação da reclamada Janssen Cilag. Segundo
o advogado do SindVendas, Joaquim José Machado,
a empresa teve o capricho de catalogar julgados de
diversos Tribunais Regionais, inclusive, do TRT da
18ª Região (Goiás) e do TST, no sentido de inexistir
direito à estabilidade provisória para membros do
Conselho Fiscal de Sindicato. “O que, diga-se de
passagem, é o caso do senhor Ezequie l” ,
complementou o assessor jurídico.

Guardalupe considerou a atitude uma retaliação a
organização sindical e afirmou: “Trata-se de uma postura
arbitrária e inconstitucional, mas todas as medidas
administrativas e legais foram tomadas”.

Parabéns, SINVEPRO!

A FENAVENPRO parabeniza o Filiado de Pernambuco
pela edição de outubro de “O COMETA” – Infor-
mativo do Sindicato. A publicação apresenta
moderno e atraente design gráfico e um excelente
conteúdo editorial, em destaque, a matéria do
Acordo Coletivo que conquista novas vitórias para
as categorias que a entidade representa.

Rio Grande do Norte

Os guerreiros companheiros curtiram o
aprazível local e a boa música  cantada por
Saldanha – Voz do Amor de Natal.

Os propagandistas Fernando (BYK) e
Mauri Duarte (Cremer) e família
prestigiaram o Encontro.

Pernambuco

SindVendas contemplado com
“Certificado Top of Mind Brazil 2005”

O prêmio na categoria “Organização Sindical”, concedido
ao SINDVENDAS pelo INBRAP – Instituto Brasileiro de
Pesquisa e Opinião Pública, se deu pelo sucesso da gestão
administrativa do Sindicato no período de 2001 a 2005.
A pesquisa de mercado e opinião pública inédita no Brasil
promove e classifica diferentes segmentos da sociedade
por ramo de atividade.

Segundo o presidente do SINDVENDAS, Paulo
Guardalupe, o Certificado demonstrou o grau de
credibilidade alcançado pelo Sindicato no Estado de
Goiás: “Recebemos com muita honra a premiação,
porque além dela simbolizar a luta pelas categorias
que representamos, transmitiu a credibilidade de
nosso Sindicato ao povo goiano”.

Pará
SINPROFAR organiza
Campeonato de Futebol Soçaite

O evento organizado pelo Sindicato dos Propa-
gandistas do Estado do Pará marcou a festa de
encerramento da categoria paraense. As equipes,
Antiinflamatório,  Antibiótico,  Analgésico e
Antihipertensivo patrocinaram um show de bola e
a equipe feminina levou a torcida ao delírio.

Parabéns a
equipe
Antibiótico,
campeã do
Torneio.

O placar marcou
3 X 0.para as Divas,

que suaram as
camisas e venceram

as Belíssimas.
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A FENAVENPRO agradece ao
Jornal O ESTADÃO de Porto Velho
pelo apoio durante o ano de 2005

VENRIO :: Sede Campestre recebe categoria em clima de festa

Os vendedores viajantes cariocas comemoram o 1º de outubro em grande
estilo. A diretoria do VENRIO preparou as homenagens para categoria, em
Santo Aleixo, município de Magé, onde fica a Sede Campestre do Sindicato.
Para não fugir a tradição a Missa em Ação de Graças foi rezada na Igreja
Sagrada Família, em frente à Sede e as festividades realizadas nessa imensa
área ecológica, com direito à sombra e ao canto dos pássaros.

Cerca de 600 associados, familiares e amigos divertiram-se a valer no dia
quente e ensolarado com diversas programações, entre elas torneio de futebol, sorteio
de brindes e pra refrescar de vez em quando um mergulho na piscina. Para distrair a garotada o VENRIO
reservou inúmeras brincadeiras.

A reportagem do Jornal da FENAVENPRO participou das comemorações. Confira:

Minas Gerais e Rio de Janeiro
comemoram 1o de outubro
Dia Pan-americano do Vendedor Viajante
O dia 1º de outubro foi declarado Dia Pan-americano do Viajante no primeiro Congresso Pan-americano
de Viajantes, Agentes e Representante do Comércio, realizado em Buenos Aires, entre 25 de setembro e
2 de outubro de 1937, onde se encontraram representantes da Argentina, Brasil, Chile, México e Uruguai.

O presidente da República, Juscelino Kubitscheck de Oliveira, a 18 de julho de 1957, sancionou a Lei nº
3207, que regulamenta as atividades dos empregados vendedores, viajantes ou pracistas. A origem deste
ato, talvez seja pelo reconhecimento do saudoso presidente, nascido em Diamantina-MG, do valor que
tinha a profissão de caixeiro viajante, exercida por seu pai.

PROPAGAVENDE :: Alegria e descontração

As festividades promovidas pelo PROPAGAVENDE, em Minas Gerais,
aconteceram no Sítio Cicobe, no município de Contagem. Cerca de 400
associados, familiares e amigos num clima de alegria e descontração,
participaram de sorteio de brindes, divertiram-se a valer e saborearam um
delicioso churrasco acompanhado de cervejinha gelada e refrigerante.

Enquanto os adultos se distraiam e matavam as saudades com velhos amigos e participavam de Torneios
de futebol e truco (cartas), a criançada entre outras brincadeiras, pulava em camas elásticas.

Registro
A FENAVENPRO agradece ao Conselho Diretório
da FUVA – Federação Única de Viajantes da
Argentina ,  pela saudação a todos os
companheiros viajantes vendedores brasileiros
pelo seu dia. A entidade em correspondência
enviada a nossa Federação Nacional, além de
se comprometer a dar continuidade no trabalho
para consolidar sua representação em todo o
território argentino, acredita firmemente que
por trás de cada uma de nossas conquistas
surge um novo desafio.

Rondônia

Os convidados
curtiram momentos
de descontração no

bar localizado
ao lado da piscina.

Os associados do VENRIO,
Elói e Antonio Fernandes,
vencedores do Torneio de sueca,
receberam os prêmios de Ayrton
e Eurídice, respectivamente,
diretor e funcionária do Sindicato.

Os brindes sorteados
foram doados pelo VENRIO
e pelas empresas Souza
Cruz, Coca-Cola, Perdigão,
Elma Chipis e Café Relíquia.

O sorteio de brindes
complementou  a animação
dos convidados

O ponto alto da festa
foi o bate-papo

animado entre amigos

Para o PROPAGAVENDE
recordar daqui alguns anos.
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Federação dos
Empregados da Saúde
do Rio comemora
filiação à NCST
A Federação dos Empregados em Estabele-
cimentos de Saúde do Rio após um longo tempo
de resistência em se filiar a uma Central optou pela
Nova Central Sindical de Trabalhadores. O
presidente da entidade, Juracy Martins, ressaltou
que sindicalismo é uma das instituições mais sérias
do País e justificou a decisão: “Esta não é uma
Central chapa branca e se Deus permitir vamos
mudar muita coisa no sindicalismo brasileiro,
principalmente resgatar os direitos trabalhistas”.

Outras Federações e Sindicatos do Rio, entre elas a
de funcionário público municipal, comerciário e secre-
tária, aproveitaram o evento pra concretizar a filiação
a NCST. A presidente do Sindicato das Secretárias do
Rio Gerarda de Freitas comentou: “Nunca pensamos
em nos filiar a uma Central, mas por confiarmos e
acreditarmos nos condutores desta que surgiu não
poderíamos ficar de fora deste movimento sério e
comprometido com os trabalhadores”.

Diretoria eleita da NCST-RJ

Presidente:  Sebastião José da Silva (Sindicato dos Rodoviários)

1º vice-presidente:  Juracy Martins (Fed. dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde)

2º vice-presidente:  Sérgio Luiz da Silva (Federação dos Vigilantes)

Secretário Geral:  Fernando Cascavel (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais)

Nova Central Sindical de
Trabalhadores fundada no Rio

Fórum Sindical dos Trabalhadores :: Rio de Janeiro

A filiação aconteceu no auditório da Sede da Federação da
Saúde, centro do Rio, em 21 de outubro passado e contou
com representantes de diversas categorias.

À esquerda: Gerarda (SINSERJ); Fernando Cascavel (Fed.
Servidores Municipais); Omar José Gomes (CNTT); Juracy
(Fed. Empregados de Saúde); José Calixto (CNTI); e
Sebastião José (Sind. Rodoviários).

O presidente da NCST, José Calixto Ramos, recebeu de
Juracy a ficha de filiação e emocionado garantiu: “Já
conseguimos várias adesões, mas este ato tão singelo
realizado aqui no Rio foi o primeiro. Esperamos que ele
sirva de estímulo a outros companheiros”.

A Seção Regional-Rio da Nova Central Sindical de Trabalhadores,
fundada durante Congresso Estadual, realizado no Teatro João
Theotônio, centro da cidade, no último dia 3 de novembro, reuniu
mais de 600 pessoas, entre elas o senador Marcelo Crivella
(PMR); o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi; o líder da
bancada do PDT na Alerj, Paulo Ramos; o vereador Brizola Neto
(PDT); o representante da Governadora Rosinha Matheus, Marco
Antonio Lucidi.

A NCST, que tem o compromisso de lutar contra a Reforma Sindical
e Trabalhista do Governo Lula, foi criada em Brasília no mês de
junho pelas Confederações, Federações e Sindicatos de todo o País
e representa cerca de 12 milhões de trabalhadores.

O último presidente do Comando Geral dos Trabalhadores (CGT),
Clodsmidt Riani, 85 anos, que teve participação nas conquistas
trabalhistas mais importantes do País, fez um histórico do movimento
sindical desde 1906, passando pelo período de Vargas, quando foi criado o
Ministério do Trabalho e ressaltou as dificuldades do período de Dutra,
quando os Sindicatos sofreram intervenção.

A mesa de abertura do Congresso de
fundação da NCST-RJ contou com

representantes de diversas entidades
sindicais o País, representantes dos

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,
jornalistas e demais autoridades.

O auditório do Teatro João Theotônio lotou de
convidados que prestigiaram a solenidade de

abertura da fundação da NCST.

O presidente nacional da NCST, José Calixto
Ramos, declarou: “Já somos a 3ª Central
Sindical no recadastramento do Ministério do
Trabalho e não temos dúvida que seremos a
maior Central de trabalhadores do País”.
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Repúdio a Reforma
Sindical do Governo
ganha força de
parlamentares do Rio
Através do Fórum Sindical dos Trabalhadores -
RJ, e de seus representantes no Estado do Rio de
Janeiro e municípios, cresce o movimento de
vereadores e deputados estaduais, que aprovam a
Moção de Repúdio a Proposta de Emenda
Constitucional 369/05, que dispõe sobre a
Reforma Sindical do Governo.

Os parlamentares justificam a iniciativa: “A PEC está
eivada de distorções estruturais em seu texto, cria
alicerces para a destruição da l iberdade das
organizações sindicais, promove o enfraquecimento
da democracia, além de representar um retrocesso
ao patamar de independência assegurado na
Constituição Federal do Brasil de 1988”.

A filiação da FENAVENPRO a Nova Central Sindical
de Trabalhadores, assinada pelo presidente da
entidade, Edson Ribeiro Pinto, aconteceu no au-
ditório da Sub-sede da CNTC, no centro do Rio, no
dia 12 de dezembro do corrente ano.

O presidente da FENAVENPRO reconheceu a
responsabilidade da filiação a NCST e afirmou:
“Vamos honrá-la porque aprendemos na vida que o
homem cresce nas dificuldades e com certeza seremos
mais um na luta, ombro a ombro, com a Nova Central

em defesa dos direitos do trabalhador”.

Edson complementou que a NCST nasceu do seio
do sistema confederativo, portanto ela tem le-
git imidade para representar todos os traba-
lhadores: “Além de ser conduzida pelo José
Calixto, homem íntegro e sério, que com lucidez
e serenidade, sempre soube dar o seu recado”,
ponderou o líder sindical.

FENAVENPRO assina filiação a
Nova Central Sindical de Trabalhadores

Assembléia
Legislativa do
Estado do
Rio de Janeiro
Iniciativa do
deputado Paulo
Melo, líder da
bancada do PMDB.
Aprovada em
16.08.05

Câmara Municipal de
Belford Roxo

Iniciativa
do vereador

Markinho Gandra
(PDT).

 Aprovada em
6.10.05

Câmara Municipal
de Nilópolis

Iniciativa do
vereador Wilson

José Bandeira
(PPS). Aprovada

em 22.11.05

 “A filiação da FENAVENPRO à
Nova Central vai marcar mais
uma página maravilhosa, com
tintas bem firmes, à trajetória

de nossa Federação”.

“De coração nessa data assinamos
a nossa adesão a NCST”, desabafou
o presidente da FENAVENPRO.

O diretor da FENAVENPRO,
Olímpio Coutinho, foi um
dos incentivadores da
filiação da entidade à
Nova Central.

Calixto ao receber a Proposta de Adesão de Edson:
“Não temos dúvida que a importância deste ato só vai
engrandecer a NCST pelo trabalho reconhecido que a
FENAVENPRO desenvolve por todo País”, festejou o
presidente da Nova Central.

O presidente da NCST-RJ,
Sebastião José

afirmou que
a Nova Central ganhou

reforço com a filiação da
FENAVENPRO e garantiu:

“Reservamos uma vaga na
executiva para esta

entidade, que junto ao
Fórum Sindical dos

Trabalhadores do Rio
desde a sua fundação,

luta em defesa dos
trabalhadores e do

sindicalismo brasileiro”.

Diretores da FENAVENPRO, membros da executiva da
NCST, e cerca de 50 dirigentes sindicais

representantes de diversas categorias de
trabalhadores do Estado, entre elas agentes

autônomos, alimentação, funcionários públicos,
rodoviários, saúde, secretárias, vigilantes,

prestigiaram o evento.
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