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Medidas Provisórias do Governo prejudicam
trabalhadores. As entidades sindicais
afirmam que elas são “inconstitucionais”.

Filiados da FENAVENPRO
comemoram em todo o País
14 de julho - Dia Estadual do
Propagandista. Autor da Lei que
regulamenta a profissão visita entidade

Presidente do PMDB Nacional deu
posse à diretoria do Sind Vend

NCST-Rio inaugura Sede e
promove debate entre candidatos
ao Governo e Senado pelo Estado

Audiências públicas em Brasília
debatem contribuição assistencial
e fator previdenciário
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Conheça o Nuclave - Núcleo de
Aperfeiçoamento em Vendas

FENAVENPRO está atenta
às Eleições 2006:
Vote consciente.
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O deputado federal, Michel Temer (SP), oficializou a cerimônia de
posse da nova diretoria eleita do Sindicato dos Vendedores
Viajantes do Estado de São Paulo para o próximo quadriênio 2006-
2010. O parlamentar que iniciou sua carreira jurídica na entidade
comentou: “Estou sumamente honrado em participar dessa solenidade”.

O ex-deputado federal, Alcir Pimenta, visitou a FENAVENPRO no mês
de julho e autografou para sindicalistas e funcionários da entidade,
Discursos Parlamentares, a sua mais recente obra literária.
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LAMENTAVELMENTE, O governo Lula
não esmorece na sua disposição de
prejudicar os trabalhadores. Agora,
ao “apagar das luzes” de seu
mandato, tenta intervir na orga-
nização sindical. Sua ação, através
de Medidas Provisórias, visa
controlar os Sindicatos de
trabalhadores para impor
decisões que chama de
Reforma, que, na verda-
de, são at i tudes para cortar direitos já
consagrados. Neste ponto, também, segue pari
passu o governo anterior.
 
De fato... No último momento, o Governo baixou
duas Medidas Provisórias nºs.
293 e 294, frontalmente incons-
titucionais, onde pretende “enqua-
drar” os Sindicatos, eliminar da
representação as Federações e
Confederações e dar reconhe-
cimento e total força às Centrais,
que são meras Associações, não

tendo caráter sindical.
 
A MP 293,  viola o art. 8º da
Constituição Federal de 1998, nos
seus vários incisos: a proibição de
interferência pelo Poder público na
organização sindical (Inc.I); a defi-
nição de base  (Inc.II); a represen-
tação outorgada pelos trabalha-
dores (Inc. III) e  o sistema confe-
derativo (Inc. IV).

A MP 294, viola frontalmente o art. 8º, Inc. I,
na criação de um Conselho onde o Governo é
1/3, mas, se torna primeiramente interveniente,
porque pode se homologar Regimento Interno
e, depois, executor, visto que será secretário
executivo do Conselho. E, novamente, exclui as
Federações e Confederações do processo de
contro le do s istema s indical ,  ta l  qual
determinado na Constituição Federal.
 
Na verdade, o Ministério do Trabalho terá muito
mais força do que quando o Governo podia

Reforma Sindical e Medidas Provisórias

controlar os Sindicatos, isto é, antes da
Reforma Constitucional. Esta ocorreu
justamente para afastar o governo das
decisões s indicais.  E,  agora,  o
Governo Lula pretende vo l tar  a

dominar, com muito mais força, todo o
sistema sindical nacional.

 
Acaba-se, com tais Me-
didas, a independência e
autonomia sindical. Os

Sindicatos, via Centrais, dóceis ao governo,
passam a ser “Sindicatos chapa-branca”.
Ambas têm que ser rejeitadas enquanto
tramitam na CCJC -Comissão de Constituição e
Just iça e de Cidadania da Câmara dos

Deputados, pois não se trata de
matéria relevante ou urgente.
  
Os temas  das  MPs  são  na
verdade inoportunos, feitos no
afogadi lho da últ ima hora do
governo.  Foram, ademais, veicu-
lados  por  me io  de Medidas

quando deveriam sê-lo por Pro-
jeto de Lei, e, ainda teria que se
conformar com os dispositivos
constitucionais vigentes, o que não
ocorre com os textos em exame.

Por tudo isso as MPs merecem o
repud io  dos  t raba lhado res .
Conclamamos aos sindicalistas,
que se comuniquem com seus
representantes para rejeitarem

as Medidas Provisórias inconstitucionais,

pois, no momento em que a representação dos
trabalhadores for controlada pelo Governo,
acaba a resistência contra os atos ilegais e de
perdas de direito.
 
Devemos estar unidos e atentos à aberração
de tais Medidas. A rejeição as MPs tem de
ocorrer na própria Comissão de Constituição e
Justiça, para que não tramitem em outras
Comissões e não sejam encaminhadas à
plenário para votação.

“Ao apagar das

luzes  de seu

mandato o

Governo baixou

duas Medidas

Provisórias

frontalmente

inconstitucionais,

onde pretende

intervir na

organização

sindical”

106ª Reunião106ª Reunião
de Conselho de
Representantes
da FENAVENPRO
DE ACORDO COM o Estatuto Federat ivo, as
delegações de Sindicatos Filiados à FENAVENPRO,
que preencheram as condições previstas nos artigos
11 e 15 – itens II e V do documento, participaram
da 106ª Reunião do Conselho de Representantes,
realizada na Sede da entidade, Rua Álvaro Alvim,
21,4º,Centro do Rio, nos dias 30 e 31 de agosto
passado.

O Conselho da FENAVENPRO leu, discutiu e votou
a Ata da reunião anterior; acompanhou o relatório
da diretoria; analisou o parecer do conselho fiscal
da entidade, que prestou contas do exercício de
2005 e fez a previsão orçamentária para 2007 e
debateu assuntos de interesse geral.

A convidada do evento, Marilena Ramos, professora
de História da UERJ, ministrou a palestra “O
Sindicalismo na Era Vargas”, tema que despertou
grande interesse entre os sindicalistas.

Reportagem do evento
na próxima edição

do Jornal da FENAVENPRO
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Medidas Provisórias

FST apresenta nova
Proposta à MP 293
O FÓRUM SINDICAL dos Trabalhadores
apresentou uma nova Proposta de Emenda à
redação da MP 293, que trata do reconhecimento
das Centrais. O documento, escrito pelas entidades
sindicais, contou com a colaboração do deputado
federal Sérgio Miranda (PDT-MG).

O deputado Medeiros (PL-SP), relator da MP, ao
receber a Proposta prometeu analisá-la. Os sindi-
calistas não ficaram convencidos e foram em busca
de outros apoios, em especial o de Alceu Collares (PT-
RS), que se comprometeu através da liderança do
Partido, conversar com relator ou apresentar Emenda
supressiva em plenário no dia da votação.

FENAVENPRO argumenta:
“Medidas Provisórias do Governo
são inconstitucionais”
O GOVERNO DO presidente Lula instituiu duas Medidas Provisórias de nº 293 e
294 que fizeram parte do pacote trabalhista alusivo à comemoração do Dia do
Trabalhador. As MPs, publicadas no Diário Oficial da União do último dia 9 de
maio, já entraram em vigor e dispõem, respectivamente, sobre o reconhecimento
das Centrais e a instituição do Conselho Nacional de Relações do Trabalho (CNRT).

Na visão da diretoria da FENAVENPRO e de seus 27 Filiados espalhados por todo
o território nacional, as duas MPs além de inconstitucionais, são superficiais,
retrógradas e eleitoreiras: “As Medidas estão mais distantes ainda das necessidades
de mudanças defendidas por empregadores e empregados, não reduzem a
informalidade e não geram empregos”, lamentaram os sindicalistas.

Em relação a MP 293, que legaliza as Centrais, com representação política desde
quando foram fundadas, passariam na prática a serem reconhecidas como
instituição sindical, ou seja, exerceriam a representação dos trabalhadores nas
negociações coletivas. A assessoria jurídica da FENAVENPRO afirmou: “Essa Medida
é totalmente inconstitucional porque pretende introduzir uma mera associação civil,
com características e definição pluralistas no sistema confederativo”.

A MP 294, que transformou o Fórum Nacional do Trabalho em Conselho Nacional
de Relações do Trabalho, com cinco representantes de cada segmento (governo,
trabalhadores e empregadores) na opinião dos advogados da entidade viola o
artigo 8º da Constituição Federal de 1988 que não permite a ingerência do
governo na organização sindical: “Não podemos concordar nem aceitar que
deixem de lado as Federações e Confederações de trabalhadores excluindo o
sistema confederativo e substituindo-o pelas Centrais”.

Os juristas lembraram ainda que o artigo 62 da CF destaca que “só em casos de
relevância e urgência” o Governo pode entrar com Medida Provisória o que na na
opinião deles não é o caso: “Se fosse tão urgente, no sentido constitucional, as
Centrais não ficariam tantos anos para serem regularizadas”, salientaram.

UM GRUPO DE sindicalistas de
todo o País, coordenado pelo
Fórum Sindical dos Trabalha-
dores, ficou em Brasília do dia
1º a 3  de agosto, para uma mobi-
lização na Câmara dos Deputados
contra as Medidas Provisórias
293/06, que trata do reconhe-
cimento das Centrais e 294/06,
que cria o Conselho Nacional de
Relações do Trabalho.

Os coordenadores do FST avaliaram as visitas dos
sindicalistas nos gabinetes dos parlamentares: “
90% manifestaram-se pela rejeição das MPs e
argumentaram que essas Medidas na forma em que
foram editadas são danosas para o trabalhador e
para a organização sindical”.

A FENAVENPRO, juntamente com a CNTC e demais
Confederações e Federações, já se manifestaram
favoráveis à cr iação das Centrais, mas sem
desestruturar o sistema confederativo, responsável
por defender os interesses da classe trabalhadora
e de seus Filiados.

Confederações sustentam
no STF que MPs
são “inconstitucionais”
O SUPREMO TRIBUNAL Federal  a ju i zou a ADI  -  Ação Direta de
Inconstitucionalidade 3761, impetrada por nove Confederações de
Trabalhadores que compõe o FST, (CNTI, CNTC, CNTTT, CNPL, CNTEEC, CNTS,
CNTA, CONTRATUH e Contec), com pedido de liminar, que contesta legalidade
das Medidas Provisórias 293 e 294/06, que reconhece as Centrais e cria o
Conselho Nacional de Relações do Trabalho.

“Medidas Provisórias são inconstitucionais”
As entidades alegam que as MPs são inconstitucionais porque não obedecem
aos requisitos de urgência e relevância necessários para que sejam editadas.
Alegam ainda que Medida Provisória não pode ser um ato administrativo, uma
vez que a Lei pode criar inovações originárias, regra que não tem base em
qualquer disposição anterior, enquanto o ato administrativo não pode criar nada
que não esteja na Lei.

A ADI sustenta que as MPs contrariam o artigo 8o da CF que define os Sindicatos
como entidades sindicais de primeiro grau, enquanto as Federações e as
Confederações são entidades de segundo grau. Ao introduzir a Central como
de terceiro grau, de acordo com as Confederações, “as MPS contrariam
frontalmente a disposição constitucional assinalada e que somente poderia ser
adicionada mediante alteração da CF e nunca por meio de uma MP, constituindo-
se esta em verdadeira inconstitucionalidade”.

Ministra do STF aguarda decisão de Lula
A ADI 3761 será julgada diretamente no mérito, sem apreciação do pedido de
liminar. A presidente do STF, ministra Ellen Gracie, decidiu julgar o mérito,
com base no artigo 12 da Lei 9868/99 das ADIs, no qual está previsto que,
levada em consideração a relevância da matéria, as Ações podem ser julgadas
definitivamente sem apreciação de liminar. A ministra, em seu despacho,
solicitou informações ao presidente da República que até o fechamento desse
Jornal ainda não havia se manifestado sobre o assunto.

Miranda entre a delegação da FENAVENPRO disse que as Medidas
Provisórias são um desrespeito aos direitos trabalhistas.

Sindicalistas mobilizam-se
contra as MPs 293 e 294

MPs 293 e 294 podem
ser votadas em
setembro
Com a desobstru ção da pauta
que está trancada por outras MPs
e Projetos de Lei, com urgência
constitucional, existe a
expectativa de que o Governo
possa retirar a urgência das
matérias para permitir a votação
no plenário da Câmara de outras

propostas, entre elas as MPs 293 e 294/06.

Diante disso, o FST junto com as Confederações,
Federações e Sindicatos, realizarão no início de
setembro, outra mobilização no Congresso, na
tentativa de convencer os parlamentares a não votar,
em plenário as duas Medidas Provisórias.

Delegação da  FENAVENPRO

Enésio Paiva (SEPROVES-ES); João Manoel Gonçalves
(SIVEVI-RS); José Guimarães Alves e Luiz Edmundo
Quintanilha (FENAVENPRO); Milton Zschaber e Rúbio
Alves de Oliveira (PROPAGAVENDE-MG); Paulo
Guardalupe (SINDVENDAS-GO).

“Temos que estar unidos para derrubarmos essas Medidas
inconstitucionais”, comentaram os sindicalistas.

FOTOS: CNPL

OPINIÃO
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A FENAVENPRO parabeniza
toda a classe pelo dia comemorado a nível nacional.

PROPAGAVENDE :: Minas Gerais

“Essa data é motivo de
orgulho para todos nós!”

A MANIFESTAÇÃO FOI expressa no cartão enviado
pela diretoria do PROPAGAVENDE, a todos os
propagandistas do
Estado de Minas
Gerais.  O pres i-
dente do Sindicato,
Milton Zschaber,
comentou o gesto
de carinho: “Dessa
forma simples, mas
simbólica, demons-
tramos todo o nosso reconhecimento a esses
profissionais incansáveis da área médica”.

SINVENPRO – Paraíba

Cartazes e folhetos
informam a importância
do 14 de julho

O DIA DO Propagandista na Paraíba fo i
comemorado de forma original. Os diretores do
SINVENPRO, com o apoio da Sociedade Paraibana
de Otorrinolaringologia e o patrocínio dos Laboratório
Zanbon, promoveram a distribuição de cartazes e folhe-

tos em consultórios, clínicas
e hospitais do Estado, durante
toda a semana de 10 a 14 de
julho.

No material de divulgação
constam informações e as
atividades sobre a catego-
ria, entre elas a regula-
mentação da profissão

através da Lei 6224/75 .  O pres idente do
SINVENPRO, Marcos Belfort, explicou a finalidade
da campanha: “Esclarecer ao público a importância
do trabalho dos propagandistas para a atualização
científica da classe médica”.  Belfort lembrou ainda,
que a distribuição de amostras grátis pelo propa-
gandista,  nos estabelecimentos médicos,
contribuem com o social: “Através da distribuição
dos medicamentos, mais de um milhão de pacientes
carentes são beneficiados anualmente”.

SINDIVESE - Sergipe

Café da manhã
reúne propagandistas
sergipanos
O SINDIVESE RESERVOU uma surpresa para os
propagandistas sergipanos no Dia Estadual da
categoria.  Um gostoso café da manhã, oferecido
por um hotel no centro da capital, contou com a
presença em massa de profissionais, além de
médicos, políticos, comerciantes, distribuidores da

indústr ia far-
macêutica e re-
p resen tan tes
de Planos de
saúde.

Para o presi-
dente do Sindi-
cato, Nataniel
Vaz Costa, “os
convidados co-
memoraram a
data com muita
alegria”.

SINVEPRO - Pernambuco

Mídia de Recife divulga Dia
Estadual do Propagandista

A  FOLHA DE Per-
nambuco divulgou a
confraternização dos
propagandistas médi-
cos no Dia reservado
para homenagear a
classe.

Palestra debate
“Reforma Sindical”

O SINVEPRO-PE QUE há 52 anos defende os
interesses dos prof iss ionais no Estado de
Pernambuco promoveu no auditório da Sede do
Sindicato, uma palestra sobre “Reforma Sindical”,
ministrada pelo assessor jurídico da entidade,
Emmanuel Correia.

Na ocasião, o presidente do SINVEPRO-PE, Flávio
de Carvalho, afirmou: “A palestra foi da maior
importância porque esclareceu a categoria as
mudanças relativas à Reforma Sindical que o
Governo Lula se propõe a implantar no País”.

SEPROVES - Espírito Santo

Propagandistas capixabas
festejam 14 de julho em grande estilo Propagandistas

e vendedores
que lotaram
o auditório
do Sindicato
esclareceram
dúvidas sobre
o tema.

Diretores do
SINVEPRO-PE

confraternizaram
a data ao lado da

categoria.
O propagandista aposentado, Guimarães (de
óculos), muito estimado pelos colegas
capixabas, representou a FENAVENPRO no
evento. Ao seu lado, os diretores do
SEPROVES, Enésio Paiva e Nilson Cardoso
(sentados), Reginaldo, Válber e Homero.

O vereador de Vila Velha e candidato a
deputado estadual, Hércules Silveira, entre

o presidente e diretor do SEPROVES, Enésio e
Ronaldo, lembrou: “Em 2005, na Câmara
Municipal do meu município, prestei uma

justa homenagem ao Sindicato”.

A DIRETORIA DO SEPROVES
realizou uma festa na aprazível
Sede Campestre do Sindicato,
em Via Velha, para recepcio-
nar os propagandistas no Dia
Estadual da categoria. Cerca
de 140 profissionais da área
médica, aposentados, familia-
res e amigos, divertiram-se a
valer, além de saborearam um
gostoso churrasco acom-
panhado da tradic ional
geladinha.

Propagandistas avaliaram o encontro:
“A nossa confraternização mereceu nota mil!”.

O exercício da profissão é direito
garantido pela Constiuição Federal de 1988
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SINDVENDAS - Goiás

Atividades esportivas marcam
Dia Estadual do Propagandista

AS FESTIVIDADES PREPARADAS pelo SINDVENDAS, em homenagem ao
propagandista goiano pela passagem do seu Dia, começaram com um café da
manhã servido na Sede Campestre do Sindicato, que reuniu mais de 500
pessoas, entre familiares e amigos da categoria, políticos, médicos e
patrocinadores.

Homenagem
Os médicos do Hospital  Frei
Anacleto, referência em Goiás, todos
os anos enviam ao SINDVENDAS,
cartão de gratidão e reconhecimento
aos propagandistas, pela passagem
do 14 de julho. Eles agradecem
aos profissionais por atualizá-los
com as novidades da indústria farmacêutica.

SINPROVERJ - Rio de Janeiro

Troféu Propagandista do Ano
já é tradição no SINPROVERJ

O autor do Projeto de Lei que instituiu o 14 de
julho - Dia do Propagandista, em Goiás,
deputado estadual  Leandro Senna (PPS), ao
lado presidente do SINDVENDAS, Paulo
Guardalupe, destacou o empenho do Sindicato
na defesa da categoria e acrescentou: “O meu
gabinete na Assembléia Legislativa está à
disposição dos profissionais goianos”.

Os convidados participaram de diversas
atividades esportivas e almoçaram um

churrasco regado à chopp

A representante do Laboratório  Sanofi,
Claudiane, elogiou o SINDVENDAS: “
Agradecemos ao Sindicato pelo
reconhecimento à categoria e parabenizamos à
diretoria pelo excelente  trabalho que vem
desenvolvendo”.

Equipe campeã do Torneio de Futebol
representada pelos Laboratórios

Glaxosmithkline, UCI-Farma, Apsen
Eurofarma, Servier, Farmalab, Bristol e Biolab.

A FENAVENPRO
e a VIPTur mais uma vez

presentes no evento.
 Coutinho e

Suzana Fragoso,
sortearam brindes entre

os homenageados.

Homenageados da noite

O SINPROVERJ REALIZOU a entrega do Troféu Propagandista do Ano 2006
considerado pela categoria o Oscar da propaganda médica A homenagem
prestada anualmente pela diretoria do Sindicato aos propagandistas cariocas,
comemorou também o 14 de julho -  Dia Estadual do Propagandista.

O presidente do SINPROVERJ, Luiz Fernando Nunes, em seu discurso mostrou
descontentamento com o Governo Lula
e alertou aos convidados: “Em outubro,
iremos às urnas eleger o novo presidente
da República, governador, deputados
federais e estaduais e senador. Na hora
de escolher o candidato vote consciente”.

O organizador do evento, Luiz
Edmundo, ressaltou a importância do
Troféu para os profissionais da indústria
farmacêutica: “Os ganhadores do
prêmio  são escolhidos por seus próprios
colegas pelo desempenho nos Setores de trabalho”.

Os propagandistas do Rio dedicaram este ano às homenagens especiais a Edio
Borges Pinto (ex-presidente da Exproverj); ao  empresário Armando Ahmed
(Rede de Farmácias Venâncio) e a Maria Izaíra Baleira (funcionária há 40
anos da Santa Casa de Misericórdia).

Cerca de 600
pessoas que lotaram
o salão de festas do
Tijuca Tênis Clube
divertiram-se ao
som do Conjunto
Pingos e Gotas.

Lei no 6.224, de 17.07.1975
regulamenta a profissão de

propagandista de
produtos farmacêuticos

CONTINUA A MATÉRIA
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Alcir Pimenta
visita FENAVENPRO
O EX-DEPUTADO FEDERAL por três mandatos, autor da Lei 6224, de 14/07/
1975 que regulamentou a profissão de propagandista de produtos
farmacêuticos, visitou a FENAVENPRO, em 10 de julho passado. Na ocasião,
o professor por vocação, hoje aposentado, autografou para sindicalistas e
funcionários da entidade a sua mais recente obra literária -
“DISCURSOS PARLAMENTARES” -, onde registra
fragmentos de sua passagem pelo Congresso Nacional.

Eleito pelo antigo Estado da Guanabara, Alcir
Pimenta, apesar de destacada participação no
Congresso, não perdeu o jeito simples da vida
interiorana na região de Guaratiba, zona oeste da
cidade do Rio de Janeiro, onde nasceu e foi criado.

Regulamentação da Lei
Em tempos de virulentos embates travados no
Congresso, Pimenta como parlamentar de
oposição à Arena, no início do mandato estreitou
relações com Olímpio Coutinho, José Guimarães e Abel
(falecido em jan. 2001), na época diretores do Sindicato da categoria no
Rio. Pimenta e os s indical istas lutaram durante quatro anos pela
regulamentação da profissão.

Até que ao fundir os projetos dos ex-deputados federais, Floriceno Paixão
(gaúcho) e Roberto Gebara (paulista), Pimenta logrou êxito. À época, o
então presidente do SINPROVERJ (Sindicato dos Propagandistas e
Propagandistas-Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Rio de
Janeiro), Olímpio Coutinho, representando a categoria de todo o País,
enviou ao ex-parlamentar ofício de agradecimento, onde destacou: “Seu
trabalho em prol da classe que representamos tem sido incansável, o que nos
deixa em dívida para com Vossa Excelência”.

Pimenta foi agraciado pela conquista, com Diploma de Propagandista Honorário
do Estado do Rio de Janeiro, do extinto Estado da Guanabara e do Estado do
Espírito Santo. Desde então, os propagandistas de produtos farmacêuticos de
todo o país não se cansam de homenagear o seu benfeitor, através da
FENAVENPRO e de seus Filiados.

SINPROVERGS - Rio Grande do Sul

Propagandista gaúcho homenageado
na Assembléia Legislativa do Estado

O AUTOR DA Lei nº 12.117, de 8/07/ 2004, que
instituiu o Dia do Propagandista no Rio Grande do
Sul,  deputado Heitor Schuch (PSB), ocupou a
tribuna da Assembléia Legislativa do Estado, para
prestar homenagem à categoria.

O pronunciamento, acompanhado pela diretoria do
SINPROVERGS, destacou: “Mesmo o propagandista
não sendo médico, dentista, farmacêutico ou
bioquímico, tem conhecimento sobre diversas áreas
da ciência, transmitindo informações precisas e
completas a esses prof iss ionais  sobre os
medicamentos que representam” .

Segundo o presidente do SINPROVERGS, Paulo
Abdalah, só no Estado “existem cerca de dois mil propagandistas trabalhando
na indústria farmacêutica”.

Confraternização entre propagandistas

FOTOS: STUDIOS PAULO LIMMA

O SINPROVERGS oferece todos os anos aos
profissionais gaúchos, um jantar de
confraternização pela passagem do Dia
Estadual do Propagandista. O evento, que
já virou tradição entre a categoria,
aconteceu numa Churrascaria no bairro São
Geraldo, em Porto Alegre e reuniu cerca de
400 pessoas, entre diretores da
FENAVENPRO, políticos, médicos, juristas e
executivos da indústria farmacêutica.

O ex-ministro das Cidades, ex-governador  do Rio
Grande do Sul e candidato ao Governo do Estado pelo
PT, Olívio Dutra,  mais uma vez levou o seu abraço à
categoria, representada pelo amigo de lutas políticas,
Paulo Abdalah, presidente do SINPROVERGS.

A homenagem especial da noite coube
ao propagandista aposentado, Glecy de
Oliveira Marques, por sua colaboração

voluntária ao SINPROVERGS.

O presidente da FENAVENPRO, Edson Pinto,
ressaltou: “ Sempre digo que os
propagandistas gaúchos são privilegiados por
terem aqui em Porto Alegre um Sindicato da
magnitude  do SINPROVERGS”.

A FENAVENPRO e várias empresas
doaram brindes para o sorteio.
O propagandista Gerson Pinto,

contemplado com uma TV 29
polegadas, recebeu o prêmio de

Abdalah.

O autor registra no livro
alguns dos principais discursos
proferidos no Congresso
Nacional, entre eles a vitória
da regulamentação da
profissão de propagandista
farmacêutico, em 1975, a qual
completou 31 anos, em 14 de
julho passado.

Propagandistas do Rio
homenageiam

Alcir Pimenta.
Honrado e agradecido

desabafou: “De todas as
classes profissionais que

eu lidei a que mais soube
me reconhecer foram os

propagandistas.
Nem meus colegas

de magistério
me foram tão gratos”.

CONTINUAÇÃO
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Nova Central alerta:
“Projeto Super Simples retira
direitos dos trabalhadores”
O PRESIDENTE DA Nova Central, José Calixto Ramos, coordenou a plenária nacional realizada no auditório
Freitas Nobre da Câmara dos Deputados, em 11 de maio passado, para debater o PLP 123/04, conhecido

como Super-Simples. O evento reuniu lideranças de trabalhadores
de diversas categorias e contou com o apoio da CNTI (indústria),
CONTRATUH (turismo e hospitalidade), CSPB (servidor público) e a
CONLUTAS (Coordenação Nacional de Lutas).

Na ocasião, Calixto assegurou que a entidade vai encampar as
mobilizações para impedir a aprovação desse Projeto e justificou a
decisão: “Nós não somos contrários a que as micro e pequenas
empresas tenham condições de produzir e contribuir  para o
desenvolvimento do País, o que não aceitamos é que isto seja feito
mediante a retirada dos direitos dos trabalhadores”.

Na opinião de Calixto, o Projeto Super-Simples representa o início
da segunda fase de reformas neoliberais de redução do Estado e da
Administração Pública: “Caso aprovado, será uma verdadeira reforma

do sistema e da administração tributária”, lamentou.

Frente Ampla
A Nova Central defendeu a formação de uma Frente Ampla das entidades sindicais para articular uma
grande mobilização nacional contra os projetos nocivos ao País e prejudiciais aos trabalhadores, que
tramitam no Congresso Nacional.

Nova Central
está na frente
da CGT

NCST condena Medida Provisória
294 e quer mudanças na MP 293

A DIRETORIA EXECUTIVA nacional, conselho fiscal e, presidentes
das organizações estaduais da Nova Central Sindical de
Trabalhadores, em reunião realizada na Sede da CNTI, de 30/
06 a 1/07, avaliou o chamado “pacote trabalhista” do Governo
Lula. Os diretores foram unânimes em apontar os riscos da MP
294, que favorece a intervenção do Governo na organização
sindical e defenderam as mudanças no texto da MP 293 que
interfere no art. 8º, inciso III, da Constituição federal de 1988.

Além das avaliações sobre as MPs os sindicalistas debateram a
reforma de contribuição da Nova Central, os Projetos de Lei

7009/06 sobre Cooperativas e 123/04 que trata do Super Simples, formação de grupos de acompanhamento
de projetos no Congresso Nacional, recadastramento das entidades sindicais e o processo eleitoral 2006.

Recadastre-se à Nova Central.
Ainda há tempo.
AS ENTIDADES SINDICAIS que já se recadastraram junto ao Ministério do Trabalho, mas não informaram a
qualidade de filiada à  Nova Central Sindical de Trabalhadores, ainda há tempo. Basta preencher os
dados e redigir um ofício assinado pelo presidente da entidade ou pessoa credenciada junto ao MTE.

O documento, com firma reconhecida, deve ser enviado à Nova Central, em Brasília, que o encaminhará
ao Ministério do Trabalho. As dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (61) 3274 1375, com Meire
ou Antônio.

Vale lembrar que o recadastramento é necessário para o recebimento da contribuição sindical.

Nova Central vai
realizar debates
com candidatos
à Presidência da
República
A DIRETORIA DA
Nova Central Sin-
dical de Traba-
lhadores vai rea-
l izar uma cam-
panha nacional
pela valorização
do voto. Man-
tendo a sua po-
sição supra-
partidária a
entidade vai
a p r e s e n t a r
uma agenda
para o País,
que será debatida com os candidatos a
presidente da República.

Nova Central Sindical de Trabalhadores :: Nacional

DADOS DIVULGADOS PELO Ministério do Trabalho e
Emprego, em 24 de julho passado, mostram que a
Nova Central Sindical de Trabalhadores já ocupa
o terceiro lugar no ranking das organizações mais
representativas e atuantes do Brasil. Em termos de
credibilidade, a entidade só fica atrás da Central
Única dos trabalhadores (CUT) e Força Sindical.

Com apenas um ano de criação, a NCST já conta
com 458  ent idades s indicais reg istradas,
representando um crescimento de 14,80%. A
entidade superou as mais tradicionais, como a CGT,
a SDS, a CAT e a CGTB.

Para o diretor da FENAVENPRO e vice-presidente
da NCST, Olimpio Coutinho, os dados divulgados
pelo MTE revelam que Nova Central teve um grande
avanço: Estamos em fase de organização, mas tudo
isso é demons-
tração do traba-
lho sério que es-
tamos realizando.
O objetivo é fun-
dar uma Nova
Central em cada
Estado”, garantiu
o líder sindical.
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Piauí :: 14.07.06 a 14.07.2009

“87% dos associados do
SEVVPROPI votaram e
aprovaram à nova administração”
A AFIRMAÇÃO É de José Ribamar Almeida Pessoa, ao tomar posse como
presidente eleito do Sindicato dos Empregados Vendedores e Viajantes do
Comércio, Propagandistas, Propagandistas-
Vendedores e Vendedores de Produtos
Farmacêuticos no Estado do Piauí. Para o
sindicalista, o percentual elevado de votantes
demonstrou o grau de satisfação dos associados
com a administração do Sindicato: “Para nós, é
motivo de muita alegria e mais responsabilidade,
mas com fé em Deus e nas pessoas de bem,
conseguiremos honrar nossos compromissos com
as categorias que representamos”, festejou
Pessoa.

A solenidade teve início às 20 horas no auditório
da Sede administrativa do SEVVPROPI, centro de
Teresina, em 14 de julho passado e contou com as categorias representadas
pelo Sindicato, além de familiares e amigos.

Entre os convidados, a diretoria do SEVVPROPI destacou a presença do ex-
presidente do SINPROVENCE, co-irmão no Estado do Ceará, José Damasceno,
representando a FENAVENPRO na solenidade, que transcorreu num clima de
harmonia e tranqüilidade. O sindicalista, em seu discurso, relembrou a história
de fundação do SEVVPROPI e de outros Filiados da Federação Nacional
localizados na região Nordeste.

São Paulo :: 21.05.2006 a 21.05.2010

Temer deu posse à
nova diretoria do Sind Vend
O PRESIDENTE NACIONAL do PMDB, deputado federal Michel Temer (SP),
oficializou a cerimônia de posse da nova diretoria eleita do Sindicato dos
Vendedores Viajantes do Estado de São Paulo para o próximo quadriênio
2006-2010.  O parlamentar, que iniciou sua carreira jurídica na entidade,
emocionado disse que nunca mais perdeu o contato com o vendedor viajante:
“Foi aqui, neste Sindicato, que eu tive  o primeiro empurrão na minha vida

profissional, graças a Deus bem sucedida.
De modo, que estou sumamente honrado
em part ic ipar  dessa so lenidade”,
complementou Temer.

Em seu discurso de posse, Edson Ribeiro
Pinto, presidente reeleito do Sind Vend,
em nome dos demais diretores agradeceu
as palavras do deputado e acrescentou:
“O Dr. Michel sempre foi envolvido com

as causas em prol do trabalhador brasileiro e é uma figura que aprendemos a
admirar e respeitar desde a Assembléia Nacional Constituinte”.

O sindicalista lembrou a competência e a fidelidade dos funcionários do Sindicato
e afirmou que eles são incansáveis e empenhados na luta para alcançar os
objetivos propostos pela diretoria do Sind Vend, entre eles o atendimento eficaz
ao vendedor viajante nas áreas jurídica, médica e odontológica; na formação
profissional, através do Nuclave e no lazer, com a  confortável Colônia de Férias,
em Praia Grande, litoral santista.

Cerimônias de posse de posse das
diretorias eleitas de Filiados da FENAVENPRO

Temer e os diretores
da FENAVENPRO
levaram seu abraço a
nova diretoria do Sind
Vend, em especial ao
presidente reeleito
Edson à frente também
da Federação Nacional.

A diretoria eleita fez o juramento: “Prometo, solenemente
cumprir a Constituição Federal, as leis vigentes no País,
bem como, respeitar o Estatuto e os Poderes constituídos”.

Componentes da mesa abriram a cerimônia
cantando o Hino Nacional: Edson e Temer
entre co-irmãos do Rio Grande do Sul, Paulo
Abdalah (SINPROVERGS) e Carlos Giacoboni
(SIVEVI-RS) e Olimpio Coutinho
(FENAVENPRO). Ao fundo, Luiz Fernando
Nunes (SINPROVERJ), mestre de cerimônia.

Os convidados que lotaram o
auditório 1º de outubro da

Sede do Sind Vend
prestigiaram o evento.

Após assinar o Termo de Posse, o diretor
eleito do SEVVPROPI, Carlos Mendonça
Leal,  desabafou: “ Que a cada dia dessa
nova etapa que iremos enfrentar seja
coroada de êxito e felicidade”.

Diretoria eleita do SEVVPROPI prometeu continuar na luta em prol dos vendedores viajantes e
propagandistas de produtos farmacêuticos.

A FECOMERCIO-PI, representada por
Antonio Leite, recebeu homenagem
especial do SEVVPROPI pela parceria

desenvolvida  com a entidade.
O ex-presidente do SINPROVENCE - co-irmão

no Estado do Ceará - e delegado
representante da FENAVENPRO,

José Damasceno (à esq.), entregou
a placa comemorativa  ao

representante da Federação do Comércio.
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Notícias dos Filiados da FENAVENPRO
Pernambuco

Presidente do SINVEPRO-PE diretor
de comunicação da  NCST-PE

CERCA DE 300 pessoas participaram da cerimônia
de filiação do SINVEPRO à Nova Central Sindical
de Trabalhadores. O presidente do nosso Filiado
no Estado, Flávio de Carvalho, nomeado diretor
de comunicação da regional Pernambuco manifestou
seu otimismo: “Certamente com o reforço da
Nacional, das outras Regionais e da FENAVENPRO,
seremos a maior Central de trabalhadores do País”.

Alagoas
SINDEVAL reúne-se com João Lyra

O JORNAL DE Alagoas divulgou, em matéria assinada pelo jornalista Maryland Wanderley, o encontro de
representantes do SINDEVAL, com o deputado federal  João Lyra ( PTB), no último dia 8 de maio. O
presidente do Sindicato, Lucíolo Cláucio Albuquerque, comentou o objetivo da reunião: “Nosso convite
ao pré- candidato ao governo do Estado foi basicamente para escutar as suas propostas e, a partir de
então, fazer juízo de valores”, destacou.

O sindicalista, além de expor as dificuldades por que passa o sindicalismo brasileiro e apresentar propostas
para o fortalecimento das categorias que o SINDEVAL representa, ressaltou que entre as preocupações
do setor farmacêutico é a falta de incentivo fiscal por parte do Governo de Alagoas: “O Sindicato fez um
levantamento e apurou que pelo menos seis distribuidoras de medicamentos deixaram de se instalar no
Estado por falta de incentivo fiscal”, lamentou.

Lyra afirmou aos representantes do SINDEVAL que aceitou o convite para conhecer os problemas desses setores
relevantes para o desenvolvimento de Alagoas e prometeu: “ Vamos estudar rigorosamente cada caso”.

Paraíba
SINVENPRO realiza 1º Torneio de Futebol

Ação solidária marca
52 anos do SINVEPRO

A DIRETORIA DO  SINVEPRO comemorou o
aniversário de fundação do Sindicato de forma sui
generis. Cada diretor da entidade colaborou com
uma cesta básica para o Hospital da rede pública de
Mirueira, em Paulista, que atende uma média de 4.500
pacientes por mês. A unidade é referência no
tratamento da hanseníase e dependência química.

O Cometa entrevista
presidente da FENAVENPRO

O DESTAQUE DO COMETA,
informativo do nosso Filiado
em Pernambuco, é a entre-
v i s ta  do  p res idente  da
FENAVENPRO, Edson Ribei-
ro Pinto. O sindicalista co-
mentou sobre a adesão dos
27 Filiados da entidade à
Nova Central Sindical dos
Trabalhadores e a expecta-
tiva com relação às metas
e as políticas da entidade.

Flávio (à direita), Calixto (presidente da NCST-Nacional),
Francisco Sales e Adilson Viana (diretores do SINVEPRO),
dispostos a lutar pelo crescimento da Nova Central que
defende o sistema confederativo.

A cerimônia, realizada no Salão de Convenções do Parque
Hotel, no Pina, em 5 /05 passado, oficializou a fundação
da Regional NCST-Pernambuco.

Os Times da Redepharma I (campeão)
e Brasilfarma ( vice), recebem o troféu

de Marcos Belfort, presidente do SINVENPRO.

Os alimentos
arrecadados

foram doados
ao abrigo de

idosos carentes
do Instituto

São Vicente de
Paula, de
Campina
Grande.

O DIRETOR SOCIAL e de relações públicas do nosso Filiado no
Estado da Paraíba, Antonio Anízio Vilar, realizou o evento
com objetivo de fortalecer o relacionamento entre vendedores
viajantes, propagandistas e clientes e, através da doação de
alimentos não perecíveis a instituições carentes, promover o
lado institucional do Sindicato.

A disputa, realizada no Campo Teles Albuquerque, no Distrito
Industrial, reuniu equipes da Redepharma I e II e Brasilfarma,
representantes de medicamentos de Campina Grande.

CONTINUA A MATÉRIA
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Minas Gerais
Concurso de Fotografia
do PROPAGAVENDE

O CONCURSO DE Fotografia do PROPAGAVENDE
entre associados e dependentes revelou grandes
talentos. A solenidade de entrega dos prêmios
aconteceu no auditório do Sindicato, no último 4
de julho, com a presença de diretores e convidados.

Rondônia
O ESTADÃO de Porto Velho divulga FENAVENPRO e SERVIPROFARO

O DIRETOR DA FENAVENPRO, Olimpio Coutinho, e o presidente do Filiado da entidade, em Rondônia,
Antonio de Oliveira, em entrevista ao jornalista Cláudio Paiva do Jornal O ESTADÃO, falaram sobre o
desemprego que atinge níveis alarmantes; o valor irrisório do salário mínimo; a força das ONGs no mercado
de trabalho; a lentidão da Justiça do Trabalho e o retrocesso na história do País, com a extinção do juizado
classista e a anulação da participação tripartite, dando lugar as Comissões de Conciliação e Julgamento.

Piauí
SEVVPROPI inaugura parque infantil

OS VENDEDORES VIAJANTES e propagandistas piauienses, que visitam a Sede Campestre do SEVVPROPI,
localizada numa reserva ecológica na zona rural de Terezina, além de desfrutarem de ar puro, contam com
uma surpresa preparada pela diretoria do Sindicato: o parque infantil.

Notícias dos Filiados da FENAVENPRO

Diretores do PROPAGAVENDE
valorizados no mercado de trabalho

O PROPAGAVENDE ESTÁ orgulhoso e honrado de
ter em sua diretoria, profissionais valorizados e
reconhecidos no mercado de trabalho, ainda mais
na área de Vendas, hoje em dia tão competitiva.
Na opinião do presidente do Sindicato, Milton
Zschaber, “essa turma vale ouro”.

Os campeões, Wellington Amorin Barbosa (Novo
Nordisk Farmacêutica do Brasil), Haroldo Fortini
Pires, Célio dos Santos Viana e Geraldo Pimenta
Ferreira (Norvatis Biociência) e Antonio Carlos
Filarete Brandão (Sanofi-Aventis), premiados pelas
empresas onde trabalham, com cruzeiro pelo Caribe
e viagens à Europa; Costão de Santo Agostinho, em
Santa Catarina; Porto Seguro, na Bahia e Miami,
nos Estados Unidos.

O vice-campeão, Francisco José, ao receber os cumprimentos do
presidente do PROPAGAVENDE, Milton Zschaber, comentou: “A
fotografia entrou na minha vida como uma necessidade, hoje
fotografo por hobby e gosto muito da natureza”. A foto “Lágrimas
da Natureza” foi tirada na Fazenda Rio Rancho, em Pitangui,
interior de Minas.

A campeã, Alynne Gomes,
ao lado do pai revelou:
“Com o meu primeiro
salário comprei de segunda
mão uma máquina
fotográfica que guardo até
hoje. Depois vieram outras”.
A foto “Lagarta Multicor”
 foi tirada em Boipeba,
litoral de São Paulo.

O presidente do Sindicato, José Ribamar Pessoa, comentou que o investimento
agradou as categorias e fez sucesso junto às crianças: “Quando nos reunimos na

nossa área de lazer, ao lado de familiares e amigos, a garotada se diverte nos
brinquedos modernos e educativos”, festejou o sindicalista.

Os diretores do
SEVVPROPI, José Carlos e
Edílson Lima, inauguraram
o Parque José Wilson,
homenagem ao
propagandista já falecido,
em 1º de maio – Dia do
Trabalhador.

CONTINUAÇÃO

Barbosa, Haroldo, Pimenta e Celinho festejaram:
“Ganhar prêmios por produtividade não é nada fácil”.
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São Paulo

Homenagem Póstuma

XXI Encontro de
Aposentados do SINPROVESP

O SINDICATO DOS Propagandistas de Produtos
Farmacêuticos de São Paulo, em parceria com
algumas empresas que doaram brindes para o
sorteio, realizou no dia 19 de abril passado, mais
um Encontro de Aposentados  da indústr ia
farmacêutica, que já virou tradição entre os ex-
profissionais da categoria.

Diretores da FENAVENPRO
comemoram 14 de julho – Dia do Propagandista

Espírito Santo
SEPROVES promove churrasco
de adesão a NCST-ES
.
O FILIADO DA FENAVENPRO no Espírito Santo
realizou em sua Sede Campestre, em Vila Velha, no
dia 22 de julho, churrasco de adesão à Nova Central
Sindical dos Trabalhadores do Estado, que contou
com a participação de vários Sindicatos filiados.

O destaque do evento foi o diretor da FENAVENPRO
e vice-presidente da NCST-Nacional, Olimpio
Coutinho. O sindicalista exibiu seus dotes culinários
ao temperar a carne saboreada pelos companheiros
sindicalistas.

A REUNIÃO MENSAL de diretores da FENAVENPRO do mês de julho aconteceu no último dia 12, na Sede
do Sindicato dos Vendedores Viajantes no Estado do Rio Grande do Sul (SIVEVI), no bairro Menino
de Deus, em Porto Alegre.

Na ocasião, os sindicalistas prestaram uma homenagem aos co-irmãos propagandistas  de produtos
farmacêuticos pelos serviços prestados aos profissionais da área médica, além de discutirem temas de
interesse dos trabalhadores e do movimento sindical brasileiro.

Em visita as dependências da Colônia, Temer, acompanhado de seu
assessor parlamentar, Luiz Ricardo Sanches, e do presidente e

diretor do Sind Vend, respectivamente, Edson Ribeiro Pinto e
Jorge Zózimo, parabenizou a diretoria do Sindicato, e a todos os

associado, pelo trabalho realizado.

Temer visita
Colônia de Férias do Sind Vend

O PRESIDENTE DO PMDB-Nacional, deputado federal
Michel Temer (SP), visitou a Colônia de Férias do
Sindicato dos Vendedores Viajantes de São
Paulo, Praia Grande, litoral santista, e constatou a
obra realizada que teve origem em ato de concessão
de permissão de uso da área do Estado, em sua
gestão como procurador geral do Estado.

Na ocasião, Temer, orgulhoso, comentou: “É sempre
gratificante constatar que, atos administrativos
realizados no exercício de mandatos executivos,
resultem em obras que tão bem atendam a
comunidade a que se destinam”.

Associados do Sind Vend comemoram a Páscoa

O presidente do Sind Vend, Edson Pinto, apresentou o animado
Grupo Folclórico da Casa de Portugal de Praia Grande, que
contagiou aos que assistiram a exibição.

OS ASSOCIADOS DO Sindicato dos Vendedores
Viajantes de São Paulo ,  famil iares e amigos,
comemoraram a semana da Páscoa, fraternalmente,
na Colônia de Férias da entidade, em Praia Grande.

O Departamento Social do Sindicato reservou para
os convidados, programação super eclética, que
incluiu danças folclóricas, diversas modalidades de
esportes, hidroginástica monitorada, bingo e jantar
com música ao vivo. Sem contar, o almoço especial
oferecido no Domingo de Páscoa.

Vicente da Costa (29/04/2006)

O SIND VEND, EM especial, o Nuclave (Núcleo de Aperfeiçoamento
em Vendas do Sindicato) não contam mais com a valiosa colaboração
do “professor Vicente”, como era chamado carinhosamente. O
cientista social e político, especialista em Administração e Estudos
Brasileiros, consultor em Gestão Organizacional e escritor, foi um dos
criadores do Núcleo, em 1991. O colega de trabalho prestou relevantes
serviços às duas entidades e transmitiu aos seus discípulos sábios
ensinamentos. Deixou saudade...

São Paulo

Cerca de 350 companheiros da velha guarda do SINPROVESP,
durante almoço de confraternização numa Churrascaria no
bairro do Morumbi, mataram a saudade dos amigos de luta.

Sorteado com a bicicleta
Walter Oliari revelou: “

Vou manter a  forma
pedalando todos os dias”.

O presidente do
SINPROVESP, Sérgio

Ferreira Alves, ao lado do
presidente da FENAVENPRO,
Edson Pinto, manifestou a

sua alegria : “A nossa
turma de aposentados

sempre foi unida e merece
este evento realizado com

muito carinho todos os
anos pela  diretoria do

Sindicato”.

A satisfação de José Sala
ao receber do presidente
do SINPROVESP uma
churrasqueira à gás.
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Nova Central Sindical de Trabalhadores :: Rio de Janeiro

A COORDENAÇÃO EXECUTIVA da Nova Central Sindical de
Trabalhadores do Rio  deu o pontapé inicial nas Eleições
Majoritárias 2006 e promoveu três debates entre sindicalistas e
candidatos ao Governo e Senado pelo Estado, com objetivo de abrir
um canal democrático entre os segmentos.

Os dirigentes sindicais, representantes de diversas categorias de
trabalhadores, exigiram dos candidatos, além do compromisso em
temas específicos quanto a Reforma Sindical, em especial a luta pela
defesa do artigo 8º da Constituição Federal e a defesa dos princípios
básicos do movimento sindical, o cumprimento do programa de
Governo nas áreas da educação, saúde, segurança pública e
transporte.

A intenção das lideranças sindicais é reunir suas bases e orientá-las em quem
poderão votar e eleger no dia 1º de outubro.

Debates

NCST-RJ promove debate com candidatos ao Governo e Senado
O presidente da regional Rio, Sebastião José da Silva, abriu todos
os debates agradecendo a presença dos candidatos e registrou que
a Nova Central é suprapartidária e foi criada para defender a CLT e
o artigo 8º da Constituição que consagrou o sistema confederativo.

O sindicalista salientou, que a entidade defende entre outros
princípios, a dignidade do serviço público, o fim das terceirizações e
das cooperativas fraudulentas e uma política econômica de geração
de empregos. Sebastião comentou: “Com a fundação da NCST em
nove Estados e no Distrito Federal, a entidade é a segunda Central
maior do país”. O rodoviário lamentou a ausência dos deputados
federais Eduardo Paes (PSDB) e da juíza Denise Frossard (PPS).

Os debates ocorreram no prédio do Centro Cultural dos Rodoviários, Sede da
NCST-Rio, rua Camerino, 66, 3º andar, Centro da cidade. A reportagem do
Jornal da FENAVENPRO registrou os encontros.  Confira.

“O Brasil tem hoje o maior salário mínimo da história,
3000 famílias não vivem mais em regime de escravidão e

acabaram as privatizações no país”.

O candidato Marcelo Crivella (PRB) discorreu sobre a história dos
arredores do prédio onde está instalada a Sede da  NCST-Rio,
próxima ao cais do Valongo, Morro da Providência, que segundo ele
era por onde entravam os escravos na época colonial. O senador
elogiou o trabalho da Nova Central em defesa dos Sindicatos e
lembrou: “Estou com a entidade desde a sua fundação em Brasília”.

O parlamentar defendeu o Governo Lula em quase todo o debate e
questionado pelos sindicalistas sobre as terceirizações nos serviços
do Estado do Rio, Crivella argumentou: “Por outro lado, muitos
empregos serão criados por decisão do governo federal, que
escolheu o Rio para sediar o Pólo Petroquímico”, festejou. Para ele
“a articulação do Estado com o Governo federal é fundamental”.

Crivella disse ainda que o Rio precisa de um choque de políticas públicas: “Os hospitais
estão destruídos, assim como o sistema de segurança, o serviço público e tantos outros”,
lamentou.

“O problema do Rio não é o crime organizado e,
sim, o da barbárie desorganizada, conseqüência

da desigualdade social”

A segurança pública foi o tema em destaque pelo jornalista e ex-
deputado federal Milton Temer. Para o candidato do PSOL não é
correto colocar a questão como uma guerra entre favela e asfalto: “
Uma das maiores manifestações da barbárie desorganizada são as
milhares de crianças perambulando pela cidade”, acrescentou.

Temer ponderou que a Secretaria de Segurança Pública é uma das
mais bem provida de recursos e lembrou: “ A prisão de Elias, o
assassino de Tim Lopes, foi resultado de uma Operação de
inteligência, tipo de procedimento que deve ser estimulado”. O
candidato, que condenou o “caveirão” comparando-o com um blindado
de guerra, sugeriu: “É preciso mudar a forma de utilização do veículo e
usá-lo para levar cidadania para as comunidades carentes”.

A divergência maior de Temer com Crivella durante o debate foi quando o senador disse que
a desigualdade social no país foi resolvida pelo Governo Lula, mas concordou quando ele
comentou que houve acréscimo de renda no país com o Bolsa Família: “ São 9 milhões de
famílias assistidas por esse Programa, mas, por outro lado, o setor financeiro ganhou bilhões.
Houve diminuição da pobreza, mas lucros obscenos no setor”, complementou. Temer finalizou:
“ Lula transformou-se em agente do sistema financeiro internacional”.

Candidatos ao Governo

A data foi especial para os
sindicalistas, que
comemoraram o aniversário
de um ano da Nova
Central Sindical de
Trabalhadores.

1º debate :: 29 de junho

“ Vou defender os direitos trabalhistas,
reativar o Projeto dos Cieps, incrementar o turismo

e combater as terceirizações”

São alguns dos compromissos de Governo do presidente nacional
do PDT, Carlos Lupi, além de defender as conquistas trabalhistas,
que segundo ele só o Partido que ajudou a fundar segue o
trabalhismo: “Como dizia Brizola, enquanto tiver na sociedade uma
criança sem escola, um idoso abandonado, um pai de família sem
emprego, temos que defender o trabalhismo”.

O ex-deputado constituinte afirmou: “Sou candidato para governar
sem rabo preso. A minha composição é com o povo do Estado que
eu amo”.  Lupi enumerou a folha de serviços prestados pelo PDT à
população carioca, entre eles os 506 Cieps, Linha Vermelha,
ampliação da capacidade do Guandu, Passarela do Samba e
Universidade Norte Fluminense.

Lupi disse ainda que as críticas do PDT ao presidente Lula não se prendem apenas à
questão da corrupção e citou a traição do Governo aos princípios programáticos,
principalmente o favorecimento ao capital internacional: “Nosso País tem a mais alta
taxa de juros do mundo, o que dá ganhos escandalosos ao sistema financeiro. Temos
que ser a alternativa pra tudo isso”, ressaltou.

O candidato finalizou lamentando que o Rio de Janeiro está entregue à mediocridade e
que vai lutar com coragem, coerência e ousadia para resgatá-lo.

2º debate :: 3 de julho

Os dirigentes sindicais
lotaram o auditório da Sede
da NCST-Rio  em  busca de
informações sobre os
programas de Governo dos
candidatos.

O presidente da CNTT, Omar José Gomes, 86,
esbravejou: “O presidente não honrou os 52 milhões de

votos que teve. Até os militares respeitaram mais os
trabalhadores que Lula, que quer destruir os diretos

trabalhistas acabando com os Sindicatos”.
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“ A luta hoje é de todos os trabalhadores
do mundo para conter a burguesia”

O discurso é de Raimundo de Oliveira, engenheiro, candidato pela coligação PSOL, PSTU e PCB.  Para
ele o movimento comunista foi o responsável por muitas conquistas dos trabalhadores: “Entretanto
com a derrota da União Soviética a burguesia quer ir à forra e recuperar o que perdeu”, salientou.

Raimundo disse ainda o que caracteriza o homem é o trabalho organizado  e que o Bolsa-Família
é uma enganação: “O homem que perde o trabalho perde também a dignidade, sendo a violência
o subproduto do desemprego”, ponderou.

Sobre a questão tecnológica, o candidato entende que os avanços nesta área são tão rápidos, em
função da globalização, que fica difícil para o trabalhador entender todos os reflexos do que ocorre,
inclusive o desemprego.  Ele ressaltou que no Brasil a situação política está difícil: “Lula e Alkmin
são iguais e a mesma porcaria”.

“ Pretendo acabar com as
terceirizações que destroem o serviço

público e são instrumentos do
clientelismo”

Este é um dos compromissos de
Vladimir  Palmeira ,  se e le i to
governador do Estado do Rio. O
candidato do PT assegurou que não
fará contratos com empresas que
desrespeitam os direitos trabalhistas
e comprometeu-se a estabelecer um
amplo diálogo com as Centrais e com
os movimentos sindicais e populares.

Palmeira não poupou elogios ao
Governo Lula e afirmou que é o
melhor que o país já teve nos últimos
40 anos: Com o presidente Lula o

Brasil tem nova imagem no exterior. Ele é respeitado não
por suas barbas, mas pela política de integração que faz
por toda a América Latina “, comemorou”.

O candidato disse ainda que em matéria de distribuição de
renda houve grandes progressos e que pela primeira vez
em 20 anos diminuiu a concentração de renda no País.
Palmeira comentou que a inflação está controlada e o
salário mínimo aumentou, mas reconheceu que a taxa de
juros ainda é alta.

Quanto ao Estado do Rio, o candidato lamentou que todos
as áreas estão muito mal, principalmente à saúde e a
política de segurança errada: “Vamos priorizar o trabalho
de inteligência e de investigação e, estimular a política de
direitos humanos, garantindo direitos aos negros, aos
deficientes físicos e aos idosos”.

Palmeira discordou de Lupi quanto às questões nacionais,
mas concordou com o concorrente que é preciso reativar
os Cieps e aumentar a grade curricular nas escolas.

3º debate :: 6 de julho

Candidatos ao Senado

Plenária e
componentes da
mesa abriram o

debate cantando
o Hino Nacional.

Nota da redação: O Jornal da FENAVENPRO contou com a colaboração de Maria Helena Santos de Oliveira, diretora de Assuntos

da Mulher, do Idoso, de Gênero e da Igualdade Social da NCST-RJ na apuração da matéria.

“Não sonho com um Brasil para os banqueiros, mas um Brasil com boas
escolas, ruas seguras, sem violência e sem bolsa-esmola”

A declaração é de Edialeda Nascimento, candidata ao Senado pelo PDT, que disse estar preocupada
com o futuro do País. A médica pensa num Brasil onde o idoso possa se aposentar com dignidade e as
pessoas votem com consciência: “Não o voto cabresto dos contemplados com a bolsa esmola”, ironizou.

Edialeda emocionada confessou que o Centro Cultural dos Rodoviários, onde está instalada a NCST-Rio
lhe trouxe agradáveis recordações: “Em 1960 estive nessa Casa como sindicalista e militante política”.

A candidata destacou a atuação de Getúlio Vargas, que não só pensou no trabalhador, mas realizou
para o trabalhador: “Ele criou entre tantos benefícios o imposto e a unicidade sindical, que
permitiram organizar no País um sindicalismo forte; o DASP, responsável por um serviço público
eficiente - e a Petrobrás”, elogiou.

Para Edialeda no dia em que o Brasil tiver o “poder do saber”, com as escolas públicas bem
estruturadas e as Universidades integradas com as indústrias, aí, sim haverá mudanças e “é preciso
mudar, para que possamos ter esperanças no futuro do País”, complementou.

“Desde que entrei no PC do B defendo a unicidade e o imposto sindical”

“Esta é uma questão programática do meu Partido”, complementou Jandira Feghalli, candidata a
uma vaga no Senado, com trajetória de 20 anos no Parlamento.  A deputada federal que luta na
Câmara para impedir que haja a terceira Reforma da Previdência e para tirar por Decreto a
aposentadoria especial, disse que a desvinculação do PIS do salário mínimo é uma perversidade.

Como relatora do Fator Previdenciário, lamentou ter sido derrotada, mas garantiu: “Não há déficit
na Previdência e, sim, superávit na ordem de R$ 58 milhões constatado através de Relatórios. O
próprio IPEA reconhece os prejuízos do Fator Previdenciário”.

A parlamentar afirmou que o melhor presidente que o País já teve foi Getúlio Vargas e o pior FHC.
Feghalli não negou ter discordâncias com o Governo atual, mas não tem dúvidas em defendê-lo
frente ao tucanato: “O objetivo do PC do B é lutar pelo avanço das mudanças reelegendo Lula e
impedindo a volta da direita ao centro do poder”.

Quanto à eleição no Rio, Feghalli entende que é preciso em primeiro lugar defender os projetos para o
Estado, que tem contas públicas em suspeição e política de segurança pública desastrosa. Para ela é necessário reestruturar
o Estado através de políticas públicas universais, na saúde e na educação, como também aposentados e pensionistas. A
candidata finalizou: “Esta será uma campanha dura que  entro com humildade, mas os sindicalistas têm na mesa uma
companheira de luta, não uma adversária”.

CONTINUA A MATÉRIA
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A DIRETORIA DA Regional da Nova Central Sindical de Trabalhadores - Rio,
com a intenção de divulgar a entidade, prestigiar as entidades sindicais e integrar
os trabalhadores, organizou um calendário anual de plenárias pelos  municípios
do Estado. A reportagem do Jornal da FENAVENPRO registrou os encontros.

Plenárias da NCST-RJ
pelo Estado e interior a todo vapor

Nova Central Sindical de Trabalhadores :: Rio de Janeiro

26 de abril
Regiões Norte e Noroeste

15 de maio
Rio de Janeiro

A PLENÁRIA MENSAL da NCST-RJ em conjunto com o
FST-RJ, realizada na Sede da CNTC-Rio, rua Álvaro Alvim,
21, 9º, teve por objetivo discutir as Medidas Provisórias
293 e 294, que legitima as Centrais, o Projeto sobre
Cooperativas de trabalho e o substitutivo do PLP 123/
04, que fala sobre o Super Simples.

29 de maio
Teresópolis (região serrana)

O ENCONTRO REALIZADO no Sindicato dos Traba-
lhadores Joalheiros no Estado do Rio, Av. Feli-
ciano Sodré, 867, reuniu representantes de traba-
lhadores do Rio e de municípios vizinhos à cidade
anfitriã. Os sindicalistas debateram projetos de
interesse da classe trabalhadora que tramitam no
Congresso e manifestaram preocupação com o
Governo: “ Através de Medidas Provisórias pretende
acabar com os direitos trabalhistas e sepultar a
organização sindical”.

Reunião mensal
de diretoria da
NCST-RJ
OS DIRETORES EFETIVOS e suplentes da Nova Central
Sindical de Trabalhadores-Rio, reuniram-se na Sede
da entidade, em 23 de junho passado, com objetivo
de mobilizar as Filiadas para os debates sobre as
eleições majoritárias no Estado,  que aconteceram,
respectivamente nos dias 29/06, 3 e 6/07 .

As lideranças sindicais, que receberam a 1ª edição
do Jornal da Nova Central, discutiram também
outros assuntos de interesse dos trabalhadores.
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Delegação da FENAVENPRO
fortalecendo a Nova Central.

O presidente do

SEPROVES, filiado da

FENAVENPRO no Espírito

Santo e vice-presidente da

NCST no Estado, Enésio
Paiva, fez um pedido aos

companheiros: “Engajem-

se nessa luta. A Nova
Central já é uma realidade

fazendo contraponto a

este Governo louco que se

instalou no País”.

O presidente do

SINPROSEP, Leilson
Gomes Rangel,
avaliou a Nova

Central: “O

importante não é

ser a primeira e,

sim, que seja

respeitada por todos

os Governos”.

O AUDITÓRIO DO Sindicato dos Profissionais
Servidores Públicos Municipais de Campos dos
Goitacazes, Av. José Alves de Azevedo, 213, Centro,
lotou de representantes de várias categorias de
trabalhadores, entre elas agentes autônomos,
construção civil, indústria de açúcar, saneamento,
saúde, secretárias, vigilantes, que foram em busca
de informações sobre a NCST no sentido de ampliar a
entidade na Região através de campanhas de filiação.

O diretor da FENAVENPRO
e vice-presidente da NCST-
Nacional, Olimpio
Coutinho, disse não

confiar nesse Governo e

chamou a atenção para as

MPs 293 e 294 : “ Não

podemos aceitar essas

medidas porque as

Confederações não são

citadas, além do mais são

inconstitucionais”.

Os sindicalistas ficaram um minuto em silêncio, em

homenagem ao assessor jurídico da FENAVENPRO,

Wilson do Rego Monteiro, falecido em 8/05/06. O

advogado, que trabalhou 40 anos na entidade, teve

uma atuação brilhante  durante a Constituinte.

O presidente da NCST-Nacional, José Calixto Ramos,
garantiu que o Projeto de Cooperativas, mesmo

publicado no Diário Oficial, em 8 de maio, não tem

vigência imediata, mas avaliou o Projeto do Super

Simples: “ Ele reforça a tributação regressiva, reduz

direitos dos trabalhadores e causa prejuízos ao país”.

O diretor do SINTRAJOIA,

Antonio Manoel de
Farias, reconheceu que a

Nova Central, em curto

espaço de tempo já teve

adesão significativa, mas

justificou porque que o

Sindicato ainda não se

filiou: “O interior é muito

conservador. Estamos

analisando as propostas”.

CONTINUAÇÃO
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NCST-RJ inaugura Sede
e assina Ato de Filiação do SINDISERF-RJ
A INAUGURAÇÃO DA Sede da Nova Central Sindical de Trabalhadores –Rio aconteceu no Centro Cultural
dos Rodoviários, rua Camerino, 66, centro da cidade, em 25 de julho passado. A solenidade contou com
a presença do presidente da Nacional, José Calixto Ramos, e de representantes de diversas categorias
de trabalhadores do Estado e interior.

Calixto manifestou grande satisfação em estar presente no encontro e comentou que o Rio sempre lhe
reserva boas surpresas. O líder sindical disse ainda que nenhum Estado ainda se posicionou com tanta
responsabilidade à Nova Central: “A inauguração dessa Sede com auditório lotado de trabalhadores
disciplinados, demonstra o espírito de coesão dos cariocas”, festejou.

Na ocasião, além da reunião mensal da diretoria da NCST-RJ houve o Ato de Filiação do SINDISERF-RJ
– Sindicato dos Servidores Federais no Estado do Rio de Janeiro.

O presidente da Regional, Sebastião José da Silva, agradeceu a presença de todos, enumerou as
tarefas da entidade, definiu o calendário de atividades até o fim do ano e avaliou as propostas apresentadas
pelos sindicalistas.  O rodoviário apelou: “Promovam até as eleições de 1º de outubro em suas Federações
e Sindicatos, encontros com candidatos que considerem comprometidos com os trabalhadores e com o
movimento sindical”, finalizou.

Ato de Filiação do
SINDISERF-RJ à NCST
AO ENTREGAR A Calixto o documento de Filiação
do Sindicato dos Servidores Federais do Rio a
NCST-Nacional a presidente da entidade, Maria
Helena de Sene Brito afirmou: “Resistimos muito
nos filiarmos a uma Central, mas hoje não temos
dúvida que a Nova Central é e será a representante
de nossas reivindicações”.

Calixto recebeu
a f i l iação com
prazer e res-
saltou: “Não só
pelo tamanho da
ent idade, mas
por ter uma mu-
lher à frente das
lutas do servidor
público, sem dú-
vida, vai enrique-
cer muito mais a
NCST”, concluiu.

Branco e Calixto
homenageados

www.outrolhar.net
notícias do mundo sindical e do trabalho

O PRESIDENTE DO Sindicato dos Rodoviários do
Município do Rio e o presidente da NCST-Nacional
receberam dos sindical istas as homenagens
especiais. Antonio Onil, pelo “apoio irrestrito à
instalação da Sede administrativa da Regional” e,
José Calixto Ramos, “pela lucidez e determinação
na direção da Nacional, instrumento de luta
independente e classista dos trabalhadores”.

Representantes de trabalhadores, juristas e
parlamentares, prestigiaram o Ato solene de Filiação

Os trabalhadores aprovaram o calendário de
atividades da NCST-RJ e sugeriram que os

locais dos encontros sejam itinerantes.

O presidente do Sindicato dos
Rodoviários do Município do Rio,
Antonio Onil (Branco), ao
inaugurar simbolicamente a
NCST-Rio comentou: “Vamos
levar em frente essa batalha e
esclarecer aos mais jovens a
importância de hastear as nossas
bandeiras de luta”.

Membros da diretoria da NCST-RJ
avaliaram o encontro: “O Rio não deixou a
peteca cair. Estamos unidos e coesos na
luta em defesa do movimento sindical”.
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O sindicalismo no cenário
da Reforma Sindical
NA ERA VARGAS o plano sindical representava o fator de representatividade, pois o
controle estatal temia o fracionamento. A força das entidades sindicais profissionais que
se escorava na unicidade, sempre evitava dispersão e duplicidade nas discussões
reivindicatórias. A hierarquia do sistema confederativo, disciplinada pelas Confederações,
Federações e Sindicatos, era a garantia desse ciclo de unicidade. Por isso, não havia o
perigo de uma categoria mais forte sobrepor outra, nem se inspirar em privilégios.

Na Era Vargas predominava manter em suas rédeas as entidades sindicais. Posteriormente,
com o afrouxamento desse domínio estatal, surgiu o Partido dos Trabalhadores, deslocado
para o domínio das classes operárias com objetivo de formar cúpula própria no seio dos
empregados descontentes com seus Sindicatos tradicionais. O alicerce primitivo daquela
época, em virtude da fragilidade da organização, era filiação obrigatória em Sindicato
único, sob a tutela em torno da hierarquia - Confederações, Federações e Sindicatos -,
mantida pela contribuição sindical compulsória.

Centrais X Sistema Confederativo
Posteriormente, começaram a crescer algumas categorias profissionais, despertando
interesse político do Partido dos Trabalhadores, que enveredou para a concentração nas
Centrais sindicais, em confronto com o sistema confederativo, grupo heterogêneo. As
Centrais, por possuírem super poderes e sistema próprio, busca o seu reconhecimento
legal no atual Projeto de Reforma Sindical do Governo. O que se pode impedir, lutando
pela manutenção do inciso II do artigo 8º da nossa Carta Magna.

A manutenção anunciada seria o melhor entrave para cortar o pretenso reconhecimento
das Centrais, destituindo-as do poder de ajuizamento de dissídio coletivo - assinatura de
normas coletivas -, pois estes temas pertencem aos detentores do sistema confederativo.
Trata-se, assim, de contrariar os interesses das Centrais, que desejam o enfraquecimento
dos Sindicatos. No rol pretendido desse fortalecimento, as Centrais idealizaram
representatividade comprometida, em que os Sindicatos deverão ter 20% de Filiados.

A idéia, nesse caso, é acabar com os pequenos Sindicatos tradicionais e com pouca
representatividade. Em contrapartida, existe engenhosa articulação de representação
derivada, ou seja, entidades com excedente de 20% de Filiados poderão criar outra de
nível inferior ao seu, transferindo representatividade para um Sindicato fraco do seu setor,
sem efetiva representatividade, mas mantidos pelas entidades de cúpulas.

Objetivo do Projeto de Reforma Sindical do Governo
Eliminar Sindicato por categoria e formar agrupamentos, com base e reconhecimento
de núcleos do setor econômico ou por ramos de atividades, o que substitui a denominação
de categoria no ramo de empregados. Assim, o conceito de categoria econômica está
mais para grupo amplo de empregados. Porém, no âmbito do Anteprojeto, vislumbra-se
complicação pela existência das antigas entidades sindicais.

Quanto aos Sindicatos tradicionais se deve lutar para acabar com a consciência
deturpada de que os dirigentes se tornam pelegos fazendo nepotismo, que todos estão
guindados no poder, que não querem perder as regalias e o valor das contribuições sindicais.
Dizem até que os Sindicatos estão sempre de cofres cheios e Assembléias vazias. Na
verdade é por receio de punições das empresas, que os empregados fogem de suas
entidades de classe. Como se vê, a Reforma Sindical não tem tramitação pacífica e da
forma que vive o momento político, dificilmente será votada como está. O melhor seria
uma Reforma fatiada, aprovando-se o que é consenso, mas não será surpresa o
reconhecimento das Centrais porque na prática isto já existe.

A solução, em parte, para esse impasse, é o respeito mútuo entre empregados, empregadores
e entidades sindicais de classes, criando-se, entre todos, a condição sadia de convivência.

23/01/1926 :: 08/05/2006

Dr. Wilson do Rego Monteiro
um jurista, uma legenda...
por Nivaldo Pessini - advogado do Sindicato de Vendedores
Viajantes do Comércio do Estado de São Paulo (Sind Vend)

EMBORA NÃO TIVESSE o privilégio de conviver diariamente com o Dr. Wilson, dado a
distancia que nos separava, muitos foram os encontros que tivemos, seja em reuniões na
FENAVENPRO, em nosso Sindicato, em  congressos, em assembléias, em plenárias,
enfim, em inúmeros eventos. Sem contar os trabalhos jurídicos e judiciais os quais
elaborávamos, em conjunto, que enriqueciam a todo instante nossos parcos conhecimentos
de Direito e Política Sindical.

Meu mestre, Dr. Wilson, sempre foi uma figura humana ímpar; leal com os colegas;
generoso com os que sabiam menos que ele; e, em sua modéstia, um professor magnífico.

Como advogado era de uma competência exemplar, amparado por uma energia cultural
que espantava. Um “fuçador” nas pesquisas e um lutador incansável por mais de quatro
décadas em defesa dos vendedores viajantes e propagandistas.  Verdadeiramente uma
legenda...

Como jurista defendia suas teses com paixão, mas, com a elegância dos que sabem
muito. Um exemplo de sabedoria para todos nós. Curioso, participava de congressos e
grupos de estudos, buscando sempre novas informações.

 É... Os sábios não deveriam morrer... Não importa a idade física.  O difícil e doído é
aceitar, a não ser por amor a Deus, fossemos privado de sua companhia.

Nos anais da FENAVENPRO, mas, também, e, principalmente no coração de nossas
categorias como um todo, deverá repousar para sempre, com honras e glória, como
exemplo para os pósteros o nome de nosso querido amigo: Dr. Wilson do Rego Monteiro.

Wilson do Rego MonteiroWilson do Rego Monteiro
JURÍDICO

Homenagem Póstuma

por Wilson do Rego Monteiro Competência, dignidade,
honradez, sabedoria...
A FENAVENPRO CUMPRE o dever de enfatizar a dedicação profissional que o
advogado Wilson do Rego Monteiro defendeu as causas trabalhistas das duas
categorias diferenciadas que a entidade representa: os vendedores viajantes do
comércio e os propagandistas de produtos farmacêuticos, com entrosamento
direcionado aos 27 Filiados e ao sindicalismo brasileiro.

O nosso assessor jurídico por 40 anos, com sabedoria e competência,
desempenhou suas funções brilhantemente. Suas análises, pareceres e relatórios
sábios e objetivos conquistaram o respeito e a admiração de colegas de profissão.

Um esposo, pai, avô e bisavô extremoso, digno e honrado. Certamente que suas
atitudes no decorrer da vida serão motivo de gratas recordações e exemplo para
todas as gerações.

Um amigo leal e um companheiro fiel aos princípios democráticos. A todos atendia,
sem distinção, sempre com um sorriso largo. A generosidade e a ternura do  Dr.
Wilson jamais serão esquecidas pela família FENAVENPRO.

Quem teve o privilégio de usufruir as experiências e compartilhar das histórias do
saudoso advogado, guarda no coração uma imensa saudade e profunda admiração por
alguém muitíssimo especial, que, sem dúvida, deixou um vazio difícil de ser preenchido.

Diretores e funcionários da FENAVENPRO.
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Centro de Vendedores
Viajantes do Uruguai
comemora 100 anos
O CVVP – CENTRO de Viajantes y Vendedores de
Plaza, em Montevidéu, Uruguai, comemorou 10O
anos e recebeu de presente da FENAVENPRO uma
placa comemorativa pelos serviços prestados ao
sindicalismo no País.

O presente foi entregue aos companheiros uruguaios
pelo presidente e diretor da entidade, Edson Pinto e
Olimpio Coutinho, respectivamente, que participaram
do jantar de confraternização na Sede do CVVP, ao
lado de colegas argentinos e paraguaios.

Internacional

Visita

FENAVENPRO recebe
editores internacionais
OS EDITORES DE revistas internacionais especia-
lizadas em Medicina e Enfermagem, Jean Louis
Reytavin e Richard Beer, acompanhados de
propagandistas da indústria farmacêutica, visitaram
a FENAVENPRO no mês de maio.

Os jornalistas, que pretendem lançar um Jornal mé-
dico a nível nacional, foram em busca de informa-
ções sobre a categoria sobre a receptividade médica,
diante das promoções de medicamentos.

Constribuição Assistencial

Sindicalistas preparem-se:
outra bomba vem por aí!
TST se opõe a
recolhimento da
contribuição
 A COMISSÃO DE Jurisprudência do Tribunal
Superior do Trabalho, por sugestão do ministro
Ronaldo Leal, irá realizar um amplo estudo em torno
do recolhimento da contribuição assistencial pelos
Sindicatos. E, mais: sobre a forma dos empregados
não sindicalizados contestarem a cobrança.

A iniciativa do presidente do TST envolve um tema
que atualmente concentra uma das principais
polêmicas do chamado direito coletivo do trabalho.
O Objetivo é o de consolidar a jurisprudência do TST
com eventual inclusão de dispositivo em seu
Precedente Normativo nº 119.

Presidente do TST
recebe senador Paim
O PRESIDENTE DO Tribunal Superior do Trabalho, ministro Lopes Leal, recebeu no dia 1o de agosto a visita
do senador Paulo Paim (PT-RS). O principal assunto da audiência foi o direito coletivo do trabalho.

O parlamentar gaúcho está interessado em regulamentar um tema que preocupa Leal: o recolhimento da
contribuição assistencial pelos Sindicatos e, sobretudo, a possibilidade de os empregados não sindicalizados
contestarem a cobrança.

Segundo o ministro, a idéia de Paim pode, a princípio, soar drástica, mas pode ser uma boa solução. Para o
parlamentar gaúcho, é necessário que a Lei preserve a manifestação de vontade do trabalhador, inclusive com
mecanismos efetivos de impugnação em caso de coação. O trabalhador que não contribuir não seria alcançado
pelos benefícios negociados pelo Sindicato, devendo discutir seus direitos diretamente com o empregador.

MAIS DE 500 representantes
de diversas entidades sindicais
e do Ministério do Trabalho,
advogados e parlamentares
estiveram presentes em duas
audiências públicas reali-
zadas no auditório  Petrônio
Portela do Senado, em 6 de
julho passado,  onde deba-
teram a contribuição assis-
tencial e o fator previden-
ciário. A sessão foi promovida
em conjunto pelas Comissões
de Dire i tos Humanos e
Legislação Participativa (CDH),
de Assuntos Econômicos (CAE)
e de Assuntos Sociais (CAS).

Apesar de o Supremo ter
declarado a 160, inconstitucional e ter revogado a
180, o MTE vem ajuizando ações civis públicas em
todo o Brasil para impedir o desconto assistencial
dos trabalhadores não sindicalizados.

A situação para os sindicalistas piorou depois que o
MTE encaminhou no final do ano passado às DRTs
um Memorando que recomenda a adoção do
posicionamento firmado na extinta 160 de que “as
contribuições confederativa e assistencial só são
exigíveis dos Filiados aos Sindicatos ou mediante
autorização expressa do trabalhador”.

FST propõe PL para
regulamentar a contribuição
A posição dos sindicalistas foi unânime quanto à
necessidade de regulamentação da contribuição
assistencial. Conforme deliberação da audiência
pública o Fórum Sindical dos Trabalhadores
entregou ao  senador Paulo Paim (PT-RS) minuta
de Projeto de Lei para regulamentar a contribuição
assistencial.

O parlamentar comprometeu-se a apresentar a
proposição no Senado e foi mais além: “ Pretendo

fazer uma consulta ao Poder Judiciário para verificar

Audiências públicasudiências públicas debatem
contribuição assistencial e
fator previdenciário

se a matéria não deveria ser

tratada por Proposta de Emen-

da Const i tuc iona l  e  se for

preciso será um outro debate”,
concluiu Paim.

No encerramento dos trabalhos,
os sindicalistas aprovaram uma
Moção de Apoio à regula-
mentação da contribuição
assistencial.

Fator previdenciário
O fator previdenciário  é
utilizado no cálculo das aposen-
tadorias e leva em conta, entre
outros itens, a expectativa de
vida do beneficiário. Um de
seus objetivos, conforme res-

salta estudo do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) publicado no início deste ano, é “
retardar aposentador ias e reduz i r  despesas

previdenciárias” já que o fator reduz o valor dos
benefícios para quem se aposenta mais cedo.

O fim do fator previdenciário, consubstanciado
no PLS 296/03, de autoria do senador Paulo
Paim (PT-RS), foi aprovado pela Comissão de
Assuntos Sociais do Senado e será enviado à
anál ise dos deputados. No entanto, lamen-
tave lmente  dez  senadores  apresenta ram
requerimento para que o projeto seja votado no
plenário da Casa.

Segundo o diretor-técnico do Departamento
Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap),
Flávio Tonelli Vaz, “o fator previdenciário surgiu

em substituição à impossibilidade do Governo

fede ra l  de  ex i g i r  i dade  m ín ima  pa ra  a

aposentadoria”. Ele lembrou que “ o Governo foi

derrotado duas vezes na Câmara, em 1988, quando

tentou aprovar a idade mínima, além de ter tentado

impor isso por Decreto, mas sem sucesso, em

1999”. O fator previdenciário foi criado nesse
mesmo ano, por meio da Lei 9876/99.

Paim volta a defender o fim do
 fator previdenciário e defende a idéia
de que haja no Brasil uma previdência universal.
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Caruso reprova PEC do Governo
que acaba com Sindicatos
EM HOMENAGEM E respeito a toda a classe trabalhadora do País no 1o de maio
- Dia do Trabalhador, pela luta por direitos trabalhistas conquistados ao longo
do tempo, o deputado estadual, Jorge Caruso (PMDB-SP), apresentou na ALESP
a Moção nº 28/06, contrária às mudanças na área sindical contidas na Proposta
de Emenda Constitucional 369/2005 do Executivo, tramitando no Congresso
Nacional. A PEC altera os artigos 8° e 11º, do atual texto constitucional,
acrescenta o inciso VII ao artigo 37
da Constituição Federal e modifica
o artigo 114 da Carta Maior.

Segundo o deputado federal
Ricardo Berzoini, ex-ministro da
Previdência Social, “a PEC tem por

objetivo permitir a reorganização

sindical realmente livre e autônoma,

em relação ao Estado, além de

fomentar a negociação coletiva

como instrumento fundamental

para a solução de conflitos”. Porém,
ao analisar o conteúdo da Proposta
e sua just i f icat iva,  Caruso
discordou de Berzoini e lamentou:
“A PEC apresenta d is torções

estruturais e sua aprovação seria

um grande retrocesso aos direitos

arduamente conquistados pelos

trabalhadores”.

O parlamentar concorda que a estrutura sindical brasileira precisa de mudanças,
mas ponderou: Com vistas a corrigir as distorções e as deficiências existentes,

de forma a fortalecer a luta dos trabalhadores em defesa de seus direitos e

interesses”, ressaltou.

Distorções na PEC
Entre as distorções da PEC Caruso apontou a eliminação e a flexibilização dos
direitos trabalhistas. Eliminando dispositivos, hoje, em vigor, estabelece a
prevalência da Lei em relação ao que for negociado sempre que esta for mais
favorável ao trabalhador que na sua opinião “abre a possibilidade da revogação

de direitos trabalhistas conquistados como férias, 13º, FGTS e licença

maternidade”.

A negociação coletiva; que favorece as entidades representativas negociarem
e assinarem Acordos sem consultar as Assembléias de base, chamou a atenção
do deputado que lamentou: “Não traz maior representatividade ao sindicalismo”.

Quanto ao Ministério do Trabalho, que ganha poderes para outorgar ou não a
representação sindical e cassar a representação de um Sindicato que não
obedecer a suas diretrizes, “volta o controle estatal”, frisou Caruso.

Quanto às entidades de grau superior poderem constituir um Sindicato na base
de outra entidade já existente, para Caruso caracteriza “pluralidade sindical”.

Já a contribuição negocial, instituída no lugar do imposto sindical, que poderá
variar de 0 a 13% do salár io anual, Caruso  aval iou: “ Aumentará,

consideravelmente o volume de recursos retirados dos trabalhadores para

financiar a respectiva estrutura sindical”.

O parlamentar discordou também da proposta da PEC em autorizar o
empregador a contratar substitutos para os grevistas no caso do Sindicato não
designar os trabalhadores que continuariam exercendo suas funções, além de
impor sanções para as ações adotadas pelas entidades, com vistas a fortalecer
o movimento  e, para concluir Caruso lamentou: “ A PEC impede que os

servidores exerçam o direito de negociação e contratação coletiva, por falta de

regulamentação legal”.

Caruso finalizou: “Esta é a hora do trabalhador analisar estas distorções, abrir

os olhos e cobrar seus direitos”.

III Congresso Nacional do
PMDB Sindical aprova
inconstitucionalidade
das MPs 293 e 294
O EVENTO, REALIZADO no auditório Franco Montoro da Assembléia Legislativa
de São Paulo, em 5 de junho do corrente ano, de 9h às 17h, contou com a
coordenação da assessoria parlamentar do deputado Jorge Caruso, primeiro
vice-presidente da ALESP e reuniu cerca de cem representantes de Federações,
Sindicatos, Associações e Centrais de todo o país, além de parlamentares,
economistas, juristas, entre outras autoridades.

O objetivo do encontro foi debater as Medidas Provisórias encaminhadas pelo
Governo ao Congresso Nacional e os Projetos de Lei que tramitam na Casa
contra a classe trabalhadora do País, entre eles Super Simples, Cooperativas
de trabalho e a Reforma Sindical e o programa de Governo do PMDB.

Ao final do Congresso a plenária aprovou um documento que aponta a
inconstitucionalidade de duas Medidas Provisórias de 2006. a 293, que trata
do reconhecimento das Centrais e a 294, que cria o Conselho Nacional de
Relações do Trabalho. A redação do texto contou com a colaboração da
assessoria jurídica do Sindicato dos Empregados Vendedores e Viajantes do
Comércio do Estado de São Paulo.

O documento também se opõe a PEC 369/05, apresentada pelo Governo
Federal, que altera o art. 8o, 11, 37 e 114 da Constituição Federal e dispõe
sobre a Reforma Sindical.

Evento Entrevista por Mauricio Rocha,  assessor de imprensa do
deputado estadual Jorge Caruso

(1° vice-presidente da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo).

A mesa, composta por
sindicalistas, parlamentares e
secretários do Estado de São
Paulo, garantiu ao
movimento sindical que o
PMDB está unido pela
manutenção dos direitos dos
trabalhadores e pelo
fortalecimento dos
Sindicatos.

O deputado Caruso agradeceu a presença da
delegação da FENAVENPRO e do Sin Vend-SP.

 O economista e ex-presidente do BNDES, Carlos Lessa,
responsável pelo programa de Governo do PMDB afirmou:
“O nosso Partido é contra a Reforma Sindical e
Trabalhista do Governo porque consideramos a estrutura
sindical um dos grandes pilares da democracia brasileira”.

Os sindicalistas concordam
que as mudanças são

necessárias e bem vindas
desde que

democraticamente
discutidas com toda a

Caruso defendeu o movimento sindical brasileiro
durante o  III Congresso Nacional do PMDB Sindical
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FST Mundo do Trabalho e Sindical

“Projeto de
terceirização é
prejudicial ao
trabalhador”
O ALERTA É do coordenador do FST, José Schultz,
que adverte ao trabalhador para o perigo do Projeto
de Lei 4330/2004, de autoria do deputado Sandro
Mabel  (PL-GO),  aprovado na Comissão de
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio,
no último dia 31 de maio.

O referido Projeto que será examinado pelas
Comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania
(CCJC) e de Trabalho, de Administração e Serviço
Público (CTASP) “ dispõe sobre o contrato de prestação

de serviço a terceiros e as relações de trabalho dele

decorrentes, bem como, a Complementação de Voto

e Emendas aceitas pelo Relator”.

Segundo Schultz “o Projeto é prejudicial aos

trabalhadores porque muda todo o conceito de

empresa preponderante, que tem a obrigação de

manter sob sua responsabilidade as relações de

trabalho dos empregados que labutam nas atividades

meio e fim da empresa”.

Governo propõe
volta da multa
do FGTS para 40%
O MINISTRO DO Trabalho, Luiz Marinho, vai propor
ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva a redução da
alíquota da multa rescisória do FGTS (Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço) de 50% para 40%.
Desde setembro de 2001 a multa rescisória do
Fundo é de 50%, antes os empregadores pagavam
40% do saldo do FGTS nas demissões sem justa
causa. A mudança ocorreu com a sanção de lei com
as regras para pagamento das perdas do Fundo com
os Planos econômicos verão e Collor 1. Segundo
Marinho, “a discussão deve ficar para depois das

eleições”. A redução pode ocorrer até o final do ano.
Fonte: Folha de S. Paulo

Banco Mundial
quer o fim do FGTS
O BANCO MUNDIAL (Bird) defendeu a Reforma da
legis lação trabalhista e suger iu dois cortes
polêmicos: a eliminação do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) e, o fim das demissões
por justa causa.

Do ponto de vista do Bird, a atual legislação
trabalhista brasileira “desincentiva” o investimento
em capital humano e afeta negativamente a
produtividade do trabalho. Acrescenta também, que
no Brasil a legislação trabalhista foi a área que
menos modificações sofreu nos últimos 20 anos,
apesar de “fragilizar”  as relações entre as firmas e
seus empregados”.

Acordo Coletivo
não pode suprimir
direito do trabalhador
A CLÁUSULA DE Acordo Coletivo, que suprime direito
do trabalhador, é inválida. O entendimento foi
reafirmado pela 2a Turma do Tribunal Superior do
Trabalho. Os ministros negaram recurso de revista
a uma empresa catarinense e garantiram para um
ex-empregado o pagamento adicional noturno. Ainda
cabe recurso.

Suspensa a
Cartilha do MTE sobre
Recadastramento
Sindical
O SECRETÁRIO DE Relações do Trabalho, Mário dos
Santos Barbosa, realizou audiência pública, em
Brasília, no último dia 4 de agosto, para tratar de
questões pert inentes ao Recadastramento
Sindical .  Est iveram presentes no encontro
representantes de vár ias Confederações e
Federações de trabalhadores, da NCST e de
Sindicatos.

Entre os encaminhamentos, os sindical istas
destacaram que as entidades sindicais que não
conseguem localizar o primeiro Estatuto para
apresentar ao MTE após o cadastramento, devem
justificar e o órgão aceitar conforme memorando
interno. Quanto à cartilha e a publicação que o
Ministério iria fazer sobre as entidades, está
suspenso até que se corrijam as pendências.

Outro tema em debate entre o secretário e os
sindicalistas foi à questão das entidades que se
cadastraram junto ao Ministério e, que, na época
não havia possibilidade de inserir mais de uma data-
base. Santos Barbosa garantiu: “ Abriremos um

link posteriormente para que possa ser corrigido”.

O MTE se prontificou a deixar um canal aberto para
que as Federações possam tirar as dúvidas.

Projeto de
Consolidação das
Leis Federais
dorme no Congresso
EXISTE ATUALMENTE NO Brasil, mais de 25 mil Leis
federais, 5000 Decretos-Leis e um número incalculável
de Instruções Normativas, Comunicados, Portarias e
Resoluções, que muitas vezes são tão importantes
quanto alguns artigos da Constituição. O Projeto de
Consolidação da Legislação Federal brasileira,
idealizado no ano 2000, é um dos Projetos esquecidos
no Congresso Nacional

Em meio à legislação útil e necessária, contudo, há
Leis repetidas, contraditórias, ultrapassadas e inúteis.

Ética e direitos trabalhistas
são mais valorizados
UMA PESQUISA DO Instituto Market Analysis, realizada com mil consumidores da Argentina, Brasil e México,
indicou que o respeito aos direitos trabalhistas e a adoção de padrões de ética são vistos como mais
importantes do que a criação de empregos ou atividades sociais.

No México, essas práticas moldam a visão de 41% dos entrevistados, enquanto no Brasil influenciam um
em cada três consumidores e, na Argentina, somente 25%.

Regulamentação
das Cooperativas
de Trabalho
O EXECUTIVO FEDERAL encaminhou ao Congresso
Nacional um Projeto de Lei “ que dispõe sobre a

organização e o funcionamento das Cooperativas

de Trabalho, institui o Pronacop - Programa

Nacional de Fomento às Cooperativas de Trabalho

e dá outras providências”.

O diretor da FENAVENPRO, Olimpio Coutinho,
lamentou: “ Infelizmente o combate às fraudes em

Cooperativas foi encaminhado sob a forma de

Projeto de Lei, já que dificilmente será aprovado

este ano”.  Coutinho lembrou que o Congresso
entra em recesso e só deve retomar suas
atividades depois de outubro.
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Os equívocos
do voto nulo
O CLIMA DE Indignação de parcela importante do eleitorado
nacional poderá levar pessoas sérias e bem intencionadas
a cometerem equívocos de graves conseqüências, como o
de votar nulo.

O pressuposto para votar nulo, inteiramente falso, é de
que se 50% mais um dos eleitores anularem seus votos, o
pleito também será nulo, devendo a Justiça Eleitoral
convocar nova eleição no prazo de 20 a 40 dias.

Nada mais falso. Os votos válidos, considerados para eleger
presidente, governador, prefeito, vereador, senador e
deputado, excluem os brancos e nulos. Logo, o voto nulo
não altera absolutamente nada para efeito de eleger e
diplomar os eleitos, pelo simples fato de que não será
considerado.

As expressões “se a nulidade atingir mais de metade dos
votos”, invocada como condição para anular uma eleição,
não se referem aos votos anulados no ato de votar, mas
aos votos obtidos de forma fraudulenta ou viciada. Exemplo:
se um candidato, contrariando a lei, doar, oferecer,
prometer ou entregar ao eleitor, em troca do voto, bem ou
vantagem pessoal de qualquer natureza, poderá ter seu
registro cassado e todos os seus votos anulados.

A eleição só será anulada, portanto, se mais de 50% dos
votos forem obtidos por candidatos de forma fraudulenta
ou viciada, o que, convenhamos, é muito pouco provável.
Logo, votar nulo, antes de ser uma atitude de protesto,
se constitui em omissão e também em alienação política.

O voto nulo, portanto, não é a solução. Além de um
desserviço à democracia e à sociedade, é uma inócua
atitude como protesto político, mas que poderá ter
conseqüências graves para a população, especialmente
para a maioria pobre, menos organizada ou pouco
informada sobre o papel dos titulares de mandatos nos
poderes Legislativo e Executivo.

Em lugar do voto nulo ou branco, recomenda-se o voto
consciente. Pode-se votar em novos candidatos ou nos
atuais, e entre os atuais há muita gente séria e decente.
Entretanto, qualquer que seja a decisão, o eleitor deve
sempre buscar conhecer os candidatos, suas idéias, sua
trajetória política, seu compromisso com valores como
democracia, ética, moral e, principalmente, com os
interesses da maioria do povo.

Os meios para fazer uma escolha consciente são muitos e
vão desde o sistema de busca na internet, passam pela
consulta a organizações da sociedade civil até a leitura de
periódicos, como jornais e revistas. Vivemos numa
democracia representativa e devemos conhecer muito bem
as pessoas nas quais pretendemos votar ou a quem vamos
dar uma procuração para nos representar, inclusive para
cobrar atitudes, comportamentos e votos.

Os candidatos,
os sindicalistas
e o voto consciente
AS ELEIÇÕES GERAIS no país se aproximam e devemos
conhecer as propostas e os programas de Governo dos
candidatos. Como dirigentes de entidades de classe,
representamos milhares de trabalhadores e por termos
responsabilidade política ampliada, devemos participar
ativamente do processo eleitoral e contribuir para a escolha
de nossos representantes.

Temos consciência que o voto é o instrumento mais valioso
de cidadania e, em outubro próximo, o brasileiro terá nova
oportunidade de exercitá-la, com a escolha livre do
presidente da República, governadores, deputados federais
e estaduais e um terço do Senado. Mas, lamentamos não
temos muita opção dentre aqueles que se apresentam para
ocupar os respectivos cargos.

Por outro lado, vale lembrar, que anular o voto, em geral,
além de não punir os maus políticos, costuma prejudicar
os bons que exerceram seu mandato com dignidade. Se
você quer votar ou se é obrigado a votar, vote, mas seja
criterioso e antes de tomar uma decisão conheça bem o
seu candidato. Não basta saber apenas o número da cédula
eleitoral. É fundamental acompanhar o cumprimento de
suas propostas e compromissos de campanha, que devem
ser explícitos e comprometidos com os interesses coletivos.

Temos consciência de que o sentimento de revolta e
indignação presente na população é conseqüência de
desvios de conduta de alguns parlamentares que causaram
estragos na imagem dos políticos e das instituições,
particularmente do Congresso Nacional. Nós, eleitores
neste pleito de 2006, teremos que votar com muita
t ranqüi l idade e consc iênc ia,  para rechaçar  os
desqualificados que desonraram seus mandatos.

O momento político exige de todos nós uma grande reflexão
e, nós, lideranças sindicais, temos um papel imprescindível
no esclarecimento da importância do voto consciente.
Sem dúvida, que será a grande oportunidade de fazer
avançar a nossa democracia quanto aos direitos e
reivindicações fundamentais da classe trabalhadora na
campanha política e na hora do voto.

� Mulheres candidatas em outubro
não chegam a 15%

As mulheres ainda têm participação muito pequena na
política, mesmo sendo maioria dos eleitores desde 2002
e com nível mais alto de escolaridade. Nas próximas
eleições, entre quase 20 mil candidatos, apenas 13,95%
são do sexo feminino. De acordo com dados do TSE, o
maior percentual de candidatas está no Distrito Federal
(20,29%), no Tocantins (19,08%) e no Acre (18,99%).

� Nível de instrução entre os candidatos
A maioria dos candidatos a cargos majoritários – presidente,
governador e senador – tem curso superior completo. No
caso da disputa à presidência da República, seis candidatos
possuem o diploma. A exceção é o atual presidente e
candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (coligação
PT, PRB e PCdoB), que tem o ensino fundamental completo.

Governador – Dos 208 candidatos ao cargo dos Estados
e do Distrito Federal, dois ao governo de Mato Grosso
afirmam apenas ler e escrever. A maioria, 155, declarou
ter curso superior completo. Outros 26 (12,5%) disseram
ter curso superior incompleto e 21 (10%) admitiram ter
apenas o ensino médio completo.

O restante, quatro candidatos, tem ensino fundamental
completo ou incompleto.

� Votos necessários
para eleger deputados

Para que alguém se eleja deputado federal os votos
necessários não são iguais em todos os Estados e
dependem de cálculos muitas vezes desconhecidos pelo
eleitor. Em São Paulo, por exemplo, um deputado precisará
ter quase 400 mil votos, cerca de 33 mil a mais do que o
número necessário em 2002.  Em Roraima, pouco mais
de 29 mil votos são suficientes, ou 3 mil a mais que no
pleito anterior. A enorme diferença entre os Estados deve-
se ao cálculo das bancadas de cada um deles.

� 1/3 do Senado poderá ser renovado
Um terço do Senado poderá ser renovado nas eleições de
1o de outubro. De acordo com levantamento recente da
assessoria do DIAP, 27 senadores que encerrarão seus
respectivos mandatos nesta legislatura, 13 (48,14%)
tentarão a reeleição; três desistiram da disputa eleitoral;
três (11,11%)  disputam o Governo estadual; três são
candidatos a deputado federal; dois (7,40%) disputam
cargos de deputado estadual; um é candidato a vice-
governador; uma disputa a Presidência da República e um
é candidato a vice-presidente da República. As outras 54
cadeiras só estarão em disputa nas eleições de 2010.

O PROCESSO ELEITORAL é um momento muito
importante na vida de um País e, conseqüen-
temente, na de todas as instituições que buscam
compreender, refletir e registrar o que se passa na
sociedade. Por isso uma eleição é tão importante
para a nossa Federação Nacional.

O Jornal da FENAVENPRO selecionou para o eleitor,
nos dois meses que antecedem as eleições de 1o

de outubro, algumas informações das Eleições
2006 que consideramos importantes. Confira:

Eleições 2006
PONTO DE VISTA

Diretoria da  DIAP

Não vNão vote nuloote nulo,
vote

CONSCIENTE.

voto nuloo nulo
é coné contra aa a

DEMOCRACIA.

DESTAQUE

Diretoria da  FENAVENPRO


