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IMPRESSO

editorial
por Edson

Ribeiro Pinto, presidente da FENAVENPRO

FENAVENPRO na luta
em prol do trabalhador brasileiro
A FENAVENPRO vem se destacando na luta pelos direitos do trabalhador de modo a deixar a salvo as conquistas das categorias que representa: vendedor viajante e
propagandista de produtos farmacêuticos. Trata-se
de uma batalha de Golias contra o Gigante, visto que a
intenção dos últimos Governos é diminuir os direitos da
classe obreira. Apesar disso, temos conseguido manter
nossas trincheiras...
A luta se desenvolve em muitas frentes. Junto aos
empregadores, por melhores condições de emprego e
salário, com reajustes dignos e principalmente com a
preservação de direitos conquistados nos últimos 30
anos.
A luta contra as correntes sindicalistas, hoje, no
Governo, que pretendem extinguir as representações
sindicais, absorvidas, ou, monitoradas, pelas Centrais,
com perda de nossa identidade e de conquistas adquiridas ao longo do tempo.
A luta no Congresso Nacional, onde é necessária
vigilância, atenção e acompanhamento, para evitar
medidas prejudiciais ao trabalhador, contra nossas
categorias e, contra as legítimas entidades sindicais,
na tentativa de extingui-las.
A luta no Judiciário, auxiliando nossos 27 Filiados
nos dissídios coletivos, e, em ações judiciais a favor
dos associados.
A luta, enfim, dia-a-dia... Incansavelmente...

27 Filiados da FENAVENPRO
A FENAVENPRO contribui, financeiramente, e, socialmente, com seus 27 Filiados, para que possam
oferecer aos associados e funcionários dos Sindicatos,
entre outros benefícios, atendimento médico e dentário,

expediente | Jornal da FENAVENPRO |

assessoria jurídica e previdenciária, área de lazer, etc.
No Sindicato dos Vendedores do Estado de São
Paulo, por exemplo, funciona há 15 anos o Nuclave –
Núcleo de Aperfeiçoamento em Vendas, que promove
crescimento profissional e oferece oportunidades de
trabalho. 15 mil profissionais, que já passaram pelos
diversos cursos do Núcleo, hoje, estão colocados no
mercado de trabalho.
Na área de comunicação o Sind Vend divulga os
serviços do Sindicato, através do Jornal O Arauto do
Vendedor e do site www.vendedores.com.br

Caro leitor:
As entidades sindicais só existem por causa das categorias profissionais que representam, isto é, vivem
em função delas e para atendê-las bem. As ações de
nossos 27 Filiados não são espalhafatosas, guiadas
por holofotes ou carros de som, nem por movimentos
embandeirados, mas, ao longo do tempo têm sido eficientes nos resultados das reinvidicações do vendedor
viajante e do propagandista.
Vale lembrar, que nos Acordos Coletivos, alcançamos
reajustes acima da média dos índices e mantemos
conquistas específicas e próprias de nossas categorias,
diga-se de passagem, em todas as frentes.

Trabalhador: sindicalize-se
Em razão dos serviços prestados pelos Sindicatos
existentes no País, à disposição de todo o trabalhador
brasileiro, há a necessidade de engrossar o número
daqueles que representam a categoria. Por mais ativos
que sejam os diretores das entidades, sem respaldo e
incentivo da classe trabalhadora, as ações se tornam
ineficazes e inócuas.

Quanto maior o número de associados, maior a força
negociativa da classe, maior a representação política,
em diversos cenários; maior a respeitabilidade obtida
e, portanto, maior a possibilidade de ser ouvido, de
contestar ações negativas, de defender posições.

Apelo ao trabalhador brasileiro
A FENAVENPRO conclama ao trabalhador brasileiro,
especialmente as categorias que representa - vendedor
viajante e propagandista de produtos farmacêuticos - que não recuse os descontos sindicais.
É fundamental o empregado fiscalizar a empresa onde
trabalha no que tange as contribuições sindicais para
impedir que elas sejam encaminhadas a outro Sindicato,
que não àquele que o representa e não lhe oferece
serviço algum, direto ou indireto. Fique alerta e exija
a anotação na Carteira Profissional do nome de seu
Sindicato!

Associe-se! Fortaleça seu Sindicato!
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Arquivadas Medidas Provisórias
da Reforma Sindical

Como são
analisadas as
MPs que chegam
ao Congresso
Atualmente, as MPs têm 60 dias para serem votadas
no Congresso. O prazo é prorrogado automaticamente
por mais 60 dias, mas elas passam a trancar a pauta de
votações depois de 45 dias, ou seja, vencido o prazo de
tramitação, as Medidas Provisórias ganham prioridade
de votação sobre outras propostas.

Dirigentes sindicais de várias
categorias profissionais
concentraram-se
no Congresso Nacional e
após a votação
comemoraram a
vitória.

Caso a MP não seja votada em 120 dias, ela perde
a eficácia e não pode ser reeditada no mesmo ano
legislativo. Na maioria dos casos, esses primeiros 45
dias se esgotam na Câmara e as MPs já chegam ao
Senado com o prazo de tramitação vencido, trancando
automaticamente a pauta.

As Medidas Provisórias 293 e 294/06, que regulamentavam as Centrais e criavam o
CNRT - Conselho Nacional de Relações do Trabalho, foram à votação no plenário da Câmara
dos Deputados no último dia 4 de setembro e, rejeitadas pelos deputados, após um acordo
de lideranças para liberar a pauta.

A última modificação no rito das MPs aconteceu em
2001 com a Emenda Constitucional 32 e um dos objetivos, na ocasião era limitar as reedições das mesmas.
Quando venciam os prazos, o Governo publicava nova
Medida com o mesmo conteúdo e as MPs vigoravam
por anos mesmo sem serem votadas.

O Fórum Sindical dos Trabalhadores (FST) e a Nova Central Sindical dos Trabalhadores
(NCST), mobilizaram mais de dois mil dirigentes sindicais do sistema confederativo (Confederações Nacionais, Federações e Sindicatos de trabalhadores), que fizeram plantão no Congresso
Nacional para convencer os parlamentares a rejeitarem as MP’s.

Para agilizar a apreciação das MPs, as votações também
começaram a ocorrer de modo separado no Senado
e na Câmara. Antes, elas eram votadas em sessões
conjuntas no Congresso.

Segundo o diretor da FENAVENPRO, Olímpio Coutinho, resta aguardar 2007, quando as
MP’s deverão ser reeditadas, conforme informou o atual ministro do Trabalho e Emprego, Luiz
Marinho.

Fonte: Agência Brasil, Repórter da Agência Brasil

O deputado federal Miro Teixeira,
líder do PDT na Câmara, reeleito no Rio,
atendeu as reivindicações dos sindicalistas
e orientou a bancada do Partido a votar contra as MP’s.

O combatente deputado federal reeleito por
São Paulo, Arnaldo Faria de Sá (PTB), defendeu
durante todo o seu mandato a preservação do sistema confederativo e foi ovacionado pelos sindicalistas.

ADI de Confederações
arquivada pelo STF
O Supremo Tribunal Federal arquivou a Ação Direta de Inconstitucionalidade 3761, proposta por
oito Confederações Nacionais de Trabalhadores,
que alegavam violação constitucional por parte das
Medidas Provisórias 293 e 294/06. A ministra
Cármen Lúcia Antunes Rocha afirmou, “que a
ADI foi prejudicada por perda de objeto, ou seja, o
pedido perdeu a razão de existir”.
De acordo com a relatora, as MPs questionadas
foram rejeitadas pelo plenário da Câmara dos Deputados. “As referidas normas não mais subsistem
no ordenamento jurídico”, atestou. Cármen Lúcia relembrou uma das decisões que geraram essa
jurisprudência no STF. “Uma vez cessada a vigência
da Medida Provisória, opera-se, excepcionalmente,
a extinção de ADI”, exemplificou, com a decisão do
O secretário-geral da CNTC e coordenador do FST,
José Carlos Schulte, homenageado pelos
sindicalistas declarou: “Apesar da vitória não podemos
nos desmobilizar. A luta continua porque
a matéria poderá voltar à apreciação do Congresso”.

Os diretores dos Filiados da FENAVENPRO, em Goiás e Minas,
Paulo Guardalupe (SINDVENDAS) e
Rúbio de Oliveira (PROPAGAVENDE), agradeceram
ao deputado Faria de Sá pela firme participação
no plenário contra as Medidas Provisórias.
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ministro Gilmar Mendes, na ADI 3548.
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106ª Reunião do Conselho de Representantes da FENAVENPRO

Reforma Sindical, Desemprego e Terceirização
preocupam Sindicalistas
De acordo com o Estatuto Federativo, as 26 delegações de Sindicatos Filiados a 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
no salão de convenções de um hotel no
Largo do Machado, zona sul do Rio, nos dias
30 e 31 de agosto do corrente ano.
Após a leitura do Edital publicado no Diário
Oficial da União, no dia 6/07/06, feita por
Adão Severo Pinto, um dos membros do
Conselho que compôs a mesa; a discussão
e aprovação da Ata da reunião de Conselho
de 2005; a aprovação por unanimidade das
contas do exercício de 2005 com superávit
e a proposta da previsão orçamentária
para 2007, o presidente da FENAVENPRO
abriu os trabalhos: “ É com grande alegria que reencontramos os
companheiros oriundos de diversos pontos do País, para ao longo
desses dois dias debatermos os problemas que afligem o trabalhador
brasileiro, em especial, nossas categorias espalhadas por todo o
território nacional”.
Edson destacou ainda a importância da imprensa sindical alternativa
já que a mídia não oferece espaço ao movimento sindical. Sobre
o site da FENAVENPRO, em breve no ar, totalmente reformulado,
ele ponderou: “Nosso objetivo é que os internautas conheçam mais
nossos Filiados e, também, fiquem bem informados quando recorrerem a este veículo de comunicação tão poderoso”,
acrescentou o sindicalista.

A designer Tathiana Marceli,
responsável pelo site da FENAVENPRO, apresentou à plenária o projeto em execução.

Os membros do Conselho, além
de manifestarem preocupação
com a
Reforma Sindical proposta pelo
Governo, com o desemprego
que assola o País e com o
trabalho informal, comentaram
sobre
os projetos que tramitam
no Congresso Nacional
contra o trabalhador.

Conselho Fiscal aprova balanço
financeiro da FENAVENPRO

Os membros do Conselho Fiscal da FENAVENPRO, José Guimarães Alves (RJ), Álvaro
Nascimento Filho (PA) e José da Silva Cordeiro (SC), acompanhados do contador da
entidade, Jorge Leal, aprovaram as contas do exercício de 2005, com superávit e a
proposta da previsão orçamentária para 2007.
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106ª Reunião do Conselho de Representantes da FENAVENPRO

“O sindicalismo com Getúlio Vargas”
A convidada do evento,
Marilena Ramos, profes
sora de História da UERJ,
após discorrer sobre a história do Brasil desde 1906,
debateu com os sindicalistas
a obra do presidente Getúlio
Vargas, que considera condição primordial para organizar a resistência ao Governo
Lula que deseja destruir a
CLT: “Não podemos permitir
a destruição da mais avan
çada legislação de proteção
ao trabalho promulgada por
Vargas”.
Marilena destacou alguns
acontecimentos históricos que marcaram as lutas do
trabalhador brasileiro até 1930: “Duas Atas lançam a
base do sindicalismo, os trabalhadores se organizam
em Ligas para protestar contra a jornada de trabalho,
a Previdência evolui, historiadores se interessam pelas
lutas sociais, os Sindicatos acontecem, o Partido comunista se organiza e o crescimento assusta o Brasil”,
complementou a historiadora.
A mestra lembrou ainda à platéia, que em 1923 surgiram dois jornais alternativos importantes que divulgavam
as aflições da classe operária: A Voz do Trabalhador e
a Classe Operária.

Período pós 1930
Discorrendo sobre a história a pesquisadora comentou
sobre o início da Revolução de 30 no Rio Grande do Sul,
liderada por Getúlio Vargas, que chega ao poder como
uma das figuras mais marcantes da história política do
Brasil. O presidente assume o Governo Provisório depois de enfrentar a oposição da elite paulista, com um
Congresso Nacional dissolvido por Decreto.
Em maio de 1933, eleições para a Constituinte e, em
novembro do mesmo ano, instalada. Oito meses depois,
em julho de 1934, promulgada a terceira Constituição
do País e Getúlio Vargas eleito presidente pela Constituinte. Em novembro de 1935, a Intentona Comunista
o levou a propor estado de sítio por 30 dias.

Estado Novo

“Eleições Majoritárias 2006”
a entrada em vigor da CLT,
as mulheres passaram a ter
o trabalho regulamentado e,
entre outros direitos, licençamaternidade de 12 semanas
e creches construídas pela
Previdência Social.

A professora enumerou mais
benefícios públicos criados
na Era Vargas gerando emprego e salários para o povo
brasileiro: “A construção de
hidroelétricas e siderúrgicas
e da maior rede de saúde do
Brasil; a criação de escolas,
creches, bibliotecas e cursos
técnicos profissionalizantes;
do SAPS (Serviço de Alimentação e Previdência Social); do Sistema S (Senai, Senac, Sesi e Sesc), etc”.
Na área sindical Marilena citou: “Foi criado o imposto
sindical viabilizando a existência dos Sindicatos e a
legislação sindical reconhecendo a categoria profissional”, festejou.
A professora disse ainda, que em abril de 1945, Vargas
deu anistia aos presos políticos brasileiros e, em outubro
do mesmo ano foi deposto, exercendo a presidência
da República, José Linhares, presidente do Supremo
Tribunal Federal, substituído, em janeiro de 1946, pelo
general Eurico Gaspar Dutra.
Farto das acusações, Vargas recolheu-se à sua fazenda
em São Borja (RS), num exílio voluntário, “não para se
afastar da política como muitos esperavam”, lembrou
Marilena e, sim, “para se recompor e sair vencedor no
pleito de 1950”. E Vargas voltou, não como líder político, mas como líder de massas assumindo novamente a
presidência da República, em 31 de janeiro de 1951.

“Neste quatro anos de Governo Lula, assistimos
uma sucessão de desmandos e numerosos escândalos
que deixaram-nos atônitos e perplexos e chegaram
até a abalar as instituições”. A afirmação é de
Olimpio Coutinho, diretor da FENAVENPRO, que
ministrou a palestra “Eleições Majoritárias 2006”.
Entre os escândalos mencionados pelo palestrante,
“mensalões e sanguessugas”, que originaram CPMIs
no Congresso Nacional, foram os que mais despertaram polêmicas.
Coutinho frisou, que nas eleições de 2002 eram
poucas as opções de escolha para o trabalhador: “Ou
votávamos na continuidade do modelo neoliberal de
FHC ou acreditávamos em um novo modelo oriundo
de um trabalhador-sindicalista que nos acenava com
mudanças”, mas lamentou: “Fomos enganados na
segunda escolha”.
Justificando a decepção Coutinho ressaltou uma
das promessas não cumpridas de Lula durante a
campanha: “O presidente prometeu criar 10 milhões
de empregos e não chegou nem próximo dos cinco
milhões”. Outras mazelas do Governo apontadas
pelo sindicalista são os juros exorbitantes e extorsivos; as Medidas Provisórias que trancam a pauta
no Congresso e os serviços essenciais à população
totalmente abandonados.
Ao finalizar a palestra Coutinho destacou a importância do voto consciente e alertou os membros do
Conselho da FENAVENPRO: “A campanha eleitoral
está nas ruas e os esqueletos vão ser retirados dos
armários”.

A palestra aconteceu no dia 30/08/06, antes das eleições
de 1º de outubro que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva,
presidente da República.

Após a vitória de Getúlio Vargas, rotulado por alguns
de “pai dos pobres”, iniciou-se uma série de governos
cuja marca segundo historiadores foi o “populismo” e
o “nacionalismo”. Nem mesmo o suicídio de Vargas em
agosto de 1954 e a posse do vice-presidente Café Filho
mudaram essa tendência, que prosseguiu com a vitória
do governador mineiro Juscelino Kubitschek, em 1955,
com seu desenvolvimentismo dos anos 50 em cinco.

Em novembro de 1937, aprovado o estado de guerra
pelo Congresso que suspendeu garantias constitucionais, Vargas decreta o Estado Novo, outorga a quarta
Constituição do país e dissolve o Congresso Nacional.

Marilena concluiu a palestra, reportando-se à infância:
“Que saudade do tempo em que as nossas famílias usufruíam todos os direitos oferecidos pelo poder público”!.
A professora finalizou:

A palestrante destacou, que a oposição a Vargas
cresceu no início da década de 40, e, em resposta, ele
promulgou, em 1943, a Consolidação das Leis Trabalhistas: “A partir daí foi instituído um novo patamar para
as relações de trabalho no País e temos que reavivar
na memória tudo de bom que Vargas fez em prol do
trabalhador brasileiro”.

“Vargas é o Brasil!”

Eleitor: consulte
pela internet as
prestações de contas
dos parlamentares
www.tse.gov.br

Marilena ressaltou que em novembro de 1943, com
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O 1º de outubro foi declarado Dia Pan-americano do
Viajante, em março, no 1º Congresso Pan-americano de
Viajantes Agentes e Representantes do Comércio, celebrado
em Buenos Aires, entre 25 de setembro e 2 de outubro de
1937.

Lei 3.207, de 18 de julho de 1957
Regulamenta as atividades
do Vendedor Viajante do Comércio

Neste Congresso, além de delegados pertencentes a diferentes organizações da Argentina,
participaram representantes do Brasil, Chile,
México e Uruguai, com objetivo de analisar
e intercambiar experiências dos problemas trabalhistas da
América Latina. A realização deste encontro contribuiu para
fortalecer o avanço em direção a regulamentação legal para
proteger o profissional.

Homenagens de Filiados da FENAVENPRO ao Vendedor Viajante
Rio Grande do Sul

SIVEVI celebra Dia do Viajante

fotos: SIVEVI

Os associados
do SIVEVI,
Luiz Fernando e
Paulo Juarez agradeceram aos diretores do Sindicato,
Manoel Alcides e
Adão Severo, os
brindes doados
por empresas
que patrocinaram
o evento.

Cerca de 300 pessoas lotaram uma Churrascaria, em Porto Alegre, para festejar o
Dia do Viajante. Apesar dos graves problemas de trabalho que a categoria atravessa,
o Sindicato mantém a mesma vibração de quando o vendedor viajante ainda era
chamado de caixeiro viajante.
Segundo o presidente do SIVEVI, Carlos Giacoboni, apesar do cenário econômico e
social do Brasil de hoje não ser o mais favorável para o desenvolvimento da capacidade produtiva de todos os setores, os resultados positivos alcançados pela categoria
fazem com que a entidade possa se manifestar com orgulho: “Sem dúvida, que a
nossa visão coletiva, contribui para melhorar as condições desses profissionais”,
desabafou o líder sindical.

Minas Gerais

PROPAGAVENDE felicita Vendedor Viajante
“A você, vendedor viajante, que trabalha por
este País afora, impulsionando a economia e a
nossa qualidade vida, receba as felicitações e o
nosso carinho pelo seu dia. Todos nós sabemos
que, enquanto houver madrugada, haverá sempre um vendedor viajante”.
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Internacional

OPINIÃO | ANÁLISE POLÍTICA
por Paulo Antenor de Oliveira, pres. do Sindireceita
Sind. Nac. dos Técnicos da Receita Federal – pa@sindireceita.org.br

A hora e a vez de
repensar o sindicalismo
Nos últimos anos os Sindicatos, principalmente os de servidores públicos, não têm
conseguido passar para a sociedade uma imagem de importância do serviço público
e de seus servidores. Sem querer abarcar todas as causas da imagem negativa do
serviço público, entendemos que vale a pena comentar alguns dos principais motivos
do fracasso das entidades sindicais de servidores públicos.
A greve, que é um instrumento legítimo, tem sido utilizada para qualquer fim e a
qualquer hora, não se levando em consideração a sociedade. Isso é um erro, pois
três são os principais pilares da democracia, a sociedade organizada, a mídia e o
parlamento. Se, na época da ditadura, os movimentos de paralisação eram vistos
como afronta ao regime de força, hoje, são vistos como causadores de prejuízo para
a sociedade.
E isso é simples de entender. O que choca mais: a falta de reajuste para o servidor
ou a situação do velhinho que ficou horas na fila de atendimento e que depende
de uma aposentadoria muito, menor que a remuneração do servidor paralisado? É
evidente supor que a sociedade organizada, a mídia e o parlamento vão se sensibilizar
mais com aquele velhinho.
Então como fazer para demonstrar a esses setores a importância do que se reivindica?
A resposta está em deixar de defender apenas interesses corporativistas e colocar-se
ao lado da sociedade na busca de seus legítimos interesses.
Não se trata aqui de defender que uma entidade do fisco vá apoiar a salvação dasd
baleias africanas, mas de interesses sociais ligados a sua área de atuação. A título
de exemplo, atualmente, o Sindireceita tem duas campanhas, uma voltada a favor
da formalidade e contra a pirataria e outra a favor da edição de um código nacional
de defesa do contribuinte para que haja equilíbrio na relação fisco-contribuinte. Essa
última campanha, por sinal, vítima de ataques de outras entidades do fisco, defensoras ferrenhas de um corporativismo cego e surdo. É fácil argumentar a favor de um,
código de defesa do contribuinte, pois, na medida que os contribuintes são melhores
atendidos, as atividades dos agentes do fisco serão facilitadas e valorizadas, ou seja,
o reconhecimento dos profissionais envolvidos será decorrência natural.
Se um Sindicato não deve aparecer somente quando faz greve por aumento salarial,
também na deve aparecer quando um de seus representantes candidata-se a um
cargo eletivo. Ou seja, os dirigentes sindicais têm que se preocupar mais com os
trabalhadores que representam do que com o apoio a partido ao qual estão atrelados.
A ligação estreita de sindicatos com partidos políticos tem sido extremamente nociva
para seus representados. Os sindicatos deveriam atuar de forma independente.
Resumimos então algumas características que deveriam nortear um novo sindicalismo: independência, politização sem partidarização, preocupação com a sociedade (a
chamada responsabilidade social), autenticidade com a mídia, atuação no parlamento
e legitimidade no trato dos interesses dos representados.

Vendedores Viajantes

Seminário Internacional
do Setor Profissional
Uni-Américas/Agentes Viajantes
Vendedores: Presente e Futuro da Atividade na Região foi o tema em debate
pelos participantes do Seminário, que discutiram entre outros temas o trabalho
não regulamentado; respeito aos direitos trabalhistas; profissionalização da gestão
comercial e a sindicalização frente à globalização.
O presidente da FENAVENPRO e vice-presidente da Uni-Américas Agentes Viajantes (Brasil), Edson Pinto, impossibilitado de comparecer ao evento, em função
de outros compromissos profissionais, destacou alguns dos objetivos da entidade:
“Desenvolver a interação com colegas de outros pontos da América e aprofundar a
capacitação e profissionalização de todos que integram o Setor de Viajantes”.
A FENAVENPRO, representada no evento pelo seu vice-presidente, Carlos Giacoboni
e pelo presidente do Sindicato dos Propagandistas-Vendedores do Rio Grande do Sul
(SINPROVERGS), Paulo Abdalah, procura através da UNI, as ações necessárias e o
apoio político para que se concretizem as propostas do Setor.

O Seminário aconteceu na
Sede do Instituto Superior
de Viajantes, Cidade Autônoma de Buenos Aires, Argentina, em 7 de setembro
passado.

Propagandistas de Produtos Farmacêuticos

Reunião Secretariado ULAViM
A União Latino-americana de Visitadores Médicos é um organismo internacional
de desenvolvimento, aperfeiçoamento, profissionalização e defesa dos visitadores
médicos, chamados no Brasil de propagandistas-vendedores de produtos farmacêuticos.
O Brasil é um dos países que faz parte da ULAViM, representado pela FENAVENPRO,
cujo presidente, Edson Pinto, é o 1º vice-presidente da entidade internacional. O
sindicalista frisou a importância da ULAViM: “ No contexto do sindicalismo atual ela
é fundamental para enfrentarmos a nova conjuntura econômica mundial que atinge
em cheio os setores da indústria farmacêutica”.
Edson que participou da reunião anual do secretariado da organização no Campo
Recreativo AAPM de Moreno, Argentina, nos dias 10, 11 e 12 de novembro, entregou
aos membros da diretoria um relatório fundamentado em dois temas: a importância
dos medicamentos genéricos e as mudanças trabalhistas na legislação nacional.

“Lei Maria da Penha”
A Lei nº 11.340/06, conhecida como “Lei Maria da Penha”, entrou em vigor no
dia 22 de setembro de 2006 Ela altera o regramento penal para agravar as sanções
e agilizar o procedimento dos crimes contra a mulher resultante de violências doméstica ou familiar. O juiz do Trabalho da 13a Região, Eduardo Henrique Brennand
Dornelas Câmara, analisa as modificações introduzidas pela norma, pertinentes ao
Direito do Trabalho. A Lei prevê, dentre as medidas protetivas de urgência, a garantia
da manutenção do vínculo empregatício no caso de necessidade de afastamento de
suas atividades laboriais regulares.
Fonte: Jornal Trabalhista Consulex nº 1145, de 13/11/06.

Comissão diretória ULAViM – Brasil
1º vice-presidente – Edson Ribeiro Pinto (FENAVENPRO)
Secretário pró-tesoureiro – Olimpio Coutinho Filho (FENAVENPRO)
Membros titulares
Reginaldo Damião (SEPROVES-ES)
Moacir Machado Cunha (SINPROVERN-RN)
José Cordeiro da Silva (SINPROVESC-SC)
José Guimarães (FENAVENPRO)
Luiz Fernando Nunes (SINPROVERJ-RJ)
Comissão revisora de contas
Fiscal presidente – Paulo Abdalah (SINPROVERGS-RS)
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A coordenação executiva da Nova Central Sindical de Trabalhadores no Rio organiza
mensalmente plenárias, reuniões e seminários entre representantes das Confederações,
Federações e Sindicatos que compõem a entidade. O objetivo dos encontros, além de
integrar os trabalhadores de diversas categorias profissionais é mantê-los atualizados e
informados sobre as atividades que acontecem no Congresso Nacional.
24 de agosto

9 de outubro

Jornalista relança
livro sobre Vargas

Sindicalistas avaliam
resultado das Eleições 2006

O jornalista e escritor, José Augusto Ribeiro, passou
por muitas redações e publicou diversos livros. Em rápidos
intervalos trabalhou no Governo do presidente João Goulart
e como assessor de imprensa, na campanha do presidente Tancredo Neves, quando candidato a presidente
da República e na campanha eleitoral de Leonel Brizola
à presidência, em 1994.

A diretoria da NCST-RJ se reuniu na Sede da entidade, centro do Rio, para avaliar o
1º turno das Eleições 2006. Com o resultado da eleição de novos deputados federais
e senadores, os sindicalistas avaliaram o cenário político no Congresso Nacional.
Os diretores debateram, também, com os demais representantes da Nova Central,
as atividades do Seminário programado para os dias 9 e 10 de novembro, em comemoração ao aniversário de um ano da entidade.

O autor de A Era Vargas, dividida em três volumes, relançou a obra na
plenária da Nova Central Sindical do Rio realizada na Sub-Sede da CNTC, Cinelândia,
centro da cidade. Ribeiro ministrou a palestra “Getúlio Vargas e os trabalhadores”
para centenas de sindicalistas que ouviram atentamente suas palavras.

23 de outubro

18 de setembro

Mobilização contra
Medidas Provisórias do Governo
Os representantes das entida
des e membros da diretoria que
participam do Fórum Sindical dos
Trabalhadores-RJ e da Nova Central Sindical dos TrabalhadoresRJ e representantes no Estado da
direção da Nova Central Nacional,
realizaram uma plenária conjunta
na Sede da Federação dos Comer
ciários RJ, no centro da cidade.
O objetivo do encontro foi traçar estratégias de mobilização dos trabalhadores na Câmara dos Deputados,
contra as Medidas Provisórias 293 e
294, rejeitadas pelos parlamentares
no último dia 4 de setembro.
Nota da redação: Leia reportagem
completa da mobilização na página 3
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Diretoria executiva da NCST-Rio
planeja Seminário
O encontro aconteceu na Sede da FENAVENPRO, com objetivo de traçar um
planejamento do Seminário que irá comemorar o aniversário de um ano de fundação
da entidade.
Para o diretor da Federação, Olimpio Coutinho, se depender da comissão organizadora o evento será um sucesso: “Estamos nos empenhando o máximo para
comemorar este primeiro ano de existência da Nova Central do Rio ao lado de
centenas de representantes dos trabalhadores das mais diversas categorias profissionais do nosso Estado”.
Nota da redação: Reportagem do evento nas páginas 9 a 12.

NSCT :: Rio de Janeiro

NCST-RJ :: 1 ano de lutas e realizações em defesa dos trabalhadores
Para comemorar o primeiro aniversário da NCST-RJ, criada em 3 de novembro de 2005, a comissão organizadora realizou um Seminário que durou
dois dias e contou com a presença de diversos segmentos da sociedade
e trabalhadores dos setores de alimentação, comércio, crédito, indústria,
saúde, segurança, serviço público, etc.
A reportagem do Jornal da FENAVENPRO registrou o evento. Confira.
9 de novembro

9 de novembro

Abertura

1o Tema

Centenas de trabalhadores lotaram o auditório do Centro Cultural dos Rodoviários (Sede da Nova Central RJ), rua Camerino, 66, centro do Rio.

“Os trabalhadores e o desenvolvimento nacional”

“Comemoramos um ano de existência
e já temos uma jornada de lutas”. A
afirmação é do presidente da NCSTRio, Sebastião José da Silva. O
rodoviário frisou que o Seminário, não
era apenas um evento festivo, mas um
momento de reflexão para a classe
trabalhadora.
Ele disse ainda que este primeiro ano
de vida foi importante, mas salientou:
“Precisamos continuar unidos e mobilizados para enfrentarmos as próximas batalhas que certamente virão com o cenário
nefasto à classe trabalhadora e ao movimento sindical”.

José Walter Bautista Vidal, baiano,
68, se auto define pensador de esquerda
e anticolonialista. Esse intelectual brasileiro
autor de 14 livros sobre a questão da política
energética lançará, em breve, mais uma obra
onde tenta desvendar os mistérios que impedem o pleno desenvolvimento do país.
O físico debateu com os sindicalistas o fim
da Era do Petróleo e dentro desse contexto
afirmou: “O nosso papel no desenvolvimento
do mundo é componente crucial, porque a
única maneira de evitar esse colapso é o
continente tropical brasileiro e nós não temos consciência disso e nem estamos
preparados para isso”.
Bautista Vidal avaliou a política energética do Governo Lula: “Eu acho, que é uma
política de uns 40 anos atrás e não tem nada a ver com a situação do momento do
Brasil e do mundo. É bem verdade que o governo FHC destruiu todo o sistema hidrelétrico integrado e limpo do mundo que o país possuía, com as privatizações. Mais
de 80% da distribuição de energia foi internacionalizada”, lamentou o cientista.

Componentes da mesa: À direita: deputado estadual José Bonifácio (PDT-RJ); Tenorinho;
José Calixto (CNTI e NCST-Nacional); Sebastião José (NCST-RJ); Omar José Gomes (CNTTT) e Antonio da Costa Miranda (NCST-MG).

“O fim da
era dos combustíveis fósseis”
Por José Walter Bautista Vidal

Vive a humanidade o fim de era que durou 200 anos de uso extensivo de combustíveis fósseis: carvão mineral, petróleo e demais fósseis, que levam eras geológicas
para se formarem. No mundo moderno, nações hegemônicas situadas em regiões
temperadas e frias do planeta, pobres em energias renováveis e limpas, impuseram
ao mundo as formas fósseis armazenadas em campos de petróleo: os super-gigantes
(suas dezenas), que representam 50% do petróleo descoberto; os gigantes (duas
centenas), representam 25% das reservas e os restantes 25% com cerca de 20
mil campos.
O crescente consumo de petróleo no mundo vem exaurindo as reservas existentes.
A situação de países importantes no poder mundial é desesperadora pelas imensas
necessidades de combustíveis fósseis para suas economias. Os EUA com apenas
6% da população mundial, consomem 25% da energia disponível. Tinham na origem
cerca de 190 bilhões de barris de petróleo. Restam hoje, porém menos de 20 bilhões,
o que daria hoje para pouco mais de três anos de consumo.

O presidente da NCST-Nacional, José Calixto
Ramos, parabenizou a regional e frisou que a
participação efetiva dos trabalhadores cariocas
no evento demonstra a unidade do Estado:
“Sem dúvida que este auditório lotado prova a
coesão da massa trabalhadora contra a tentativa de aniquilamento das instituições sindicais”.

Para o presidente da Nova Central
Sindical dos Trabalhadores -MG, Antonio da Costa Miranda,
“A organização da Regional Rio é um
exemplo da participação consciente do
trabalhador e do movimento sindical
brasileiro”.

O declínio das reservas do Alaska, da Inglaterra e outras acentuam as carências estruturais atuais que têm provocado um aumento acentuado dos preços internacionais
do barril de petróleo. Contribuíram para isso problemas crescentes no Iraque, o golpe
de estado na Venezuela e a crescente onda de terrorismo, com acontecimentos em
Madri, Arábia Saudita e outros.

continua >>>
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>>> continuação

Segundo previsões de especialistas, o preço do barril
chegaria em 2006 a US$ 50,00 e a US$ 100,00 até
o fim da década. Nos últimos dias, porém passou dos
US$ 55,00 o barril! Observadores internacionais identificam questões estruturais em vez de conjunturais para
esses aumentos.
Tensões internacionais indicam aumento de conflitos
em torno da questão petróleo. Potências nucleares
que dependem de petróleo em suas economias irão
intensificar o aumento do controle de acesso garantido
ao combustível no Oriente Médio e em outras partes.
A perspectiva de garantir formas alternativas aos derivados do petróleo como o etanol e o biodiesel são
alternativas para os grandes consumidores, como o
Japão. Apesar do tremendo esforço realizado por países como a Alemanha, que interrompeu seu programa
nuclear que já abastecia 30% de sua energia elétrica,
tornou-se a principal potência mundial em energia eólica. A questão realmente crítica mundial, porém são
os combustíveis líquidos somente equacionados pelas
regiões tropicais.
Nessas circunstâncias, a única alternativa mundial
são as energias renováveis e limpas. Nesse contexto,
o Brasil desponta como grande fornecedor, único dos
trópicos com a maior proporção de água doce, essencial
na formação dos hidratos de carbono pela fotossíntese
das plantas. À medida que o Brasil oferece vantagens
comparativas excepcionais na produção desses combustíveis renováveis e limpos, sua economia tem de
preparar-se para desempenhar crucial papel no futuro
energético do mundo.
Na atualidade, o Brasil produz álcool etílico sem qualquer subsídio pela metade do preço do segundo produtor, os EUA. Esse país, por isso, impõe um subsídio
de 100% sobre o seu álcool obtido a partir do milho, o
que desmoraliza qualquer falaciosa propaganda de livre
mercado sempre alardeado pelos norte-americanos. Em
São Paulo, o etanol vem sendo vendido nas bombas
por 40% do preço da gasolina.
A alta qualidade do etanol como combustível – maior
potência e não poluidor – e o seu baixo preço fica
desqualificado com a colocação no mercado, do
carro combustível-gasolina-etanol-, desenhado para
as propriedades termodinâmicas da gasolina, o que
corresponde à perda de cerca de 40% da potência
energética do álcool. Assim, o consumidor brasileiro
está sendo deteriorado pelo engano de abastecer seu
veículo com combustível mais barato, quando o ganho
aparente é perdido com a redução da potência do
combustível nacional. É suspeito, que não se aproveite
essa potência mais elevada e o baixo preço do etanol
para beneficiar o consumidor com veículo com motor
desenhado para as propriedades termodinâmicas do
etanol, como ocorreu até metade da década dos 80,
quando os carros a álcool chegaram a alcançar 96%
dos motores novos.
Essa prática de desqualificação do combustível etanol,
embora aumente um pouco a venda de carros a álcool
desmoraliza o etanol como o combustível mundial do
futuro. Essa drástica redução de uso – de 96% em 1987
para menos de 1% em 2003 – deveu-se à irresponsável
falta de álcool provocada por medidas governamentais
na área financeira de corte do crédito para os pequenos produtores de cana e a exportações indevidas por
produtores de álcool desonestos.
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2o Tema
Desenvolvimento de uma Nação
por Olimpio Coutinho – diretor da FENAVENPRO
O crescimento de um país está diretamente ligado
ao desenvolvimento de seu povo. Para que haja qualidade de vida o Governo, tanto federal, quanto estadual ou municipal, deveria investir em alguns itens
prioritários, entre eles o diretor da FENAVENPRO,
Olimpio Coutinho, citou: “O crescimento do PIB;
melhoria no sistema habitacional, construindo casas
populares com água potável encanada, esgotamento
sanitário, gás e eletricidade; urbanizar, pavimentar e
iluminar os logradouros públicos e oferecer serviços
públicos essenciais à população, como escolas, hospitais, assistência sanitária, transportes coletivos e
segurança”.
Coutinho lembrou, que tanto as metrópoles, Rio
de Janeiro e São Paulo, como as grandes cidades e
capitais de pouco mais de dois milhões de habitantes
(Belém, Recife, Salvador, Belo Horizonte e Porto
Alegre) e, à maioria dos 5.200 municípios brasileiros,
não possuem a estrutura acima mencionada e, alguns
até, ainda convivem com palafitas, mocambos e
favelas onde imperam a fome e a miséria.
“O Brasil atravessa uma crise sem precedentes. O
aumento populacional sem previsão propicia o crescimento da natalidade, cria a mortalidade infantil, e
provoca o grave problema de crianças abandonadas e
analfabetas, prostituição e trabalho escravo infantil”,
assinalou Coutinho. Sem falar na maior tragédia
nacional: o desemprego, atingindo proporções gigantescas, lamentou o sindicalista.
Coutinho destacou que são milhões de brasileiros
desempregados que vivem marginalizados ou sobrevivem de atividades diversas, chamadas “alternativas”,
ou seja, sem Carteira Profissional assinada, sem
descontos sociais e sem direitos trabalhistas: “ E
os salários quando existem, são ínfimos e aquém das
necessidades do trabalhador”, ressaltou.
Quanto à política econômica, Coutinho salientou
alguns itens agravantes que afetam a economia
interna e abalam a Previdência Social: “ Os juros
altíssimos, os tributos exorbitantes, os recursos mal
repassados, incorretamente empregados e desviados
para outros fins”, lamentou o sindicalista.
NR: Coutinho foi o mediador da 1a mesa de debates.

“Trabalho Informal e
Reforma Trabalhista”

por Antonio Augusto Queiroz ,diretor do DIAP –
Dep. Intersindical de Assessoria Parlamentar

“O debate é oportuno, conveniente e necessário, mas
o tema é complexo e requer reflexão profunda”, avaliou
Antonio Queiroz. Para o jornalista trata-se de problema
de difícil solução e com implicações econômicas, sociais
e jurídicas muito graves: “A sua superação, se é que seja
possível, passa por mudanças na legislação trabalhista,
mas sem necessidade de flexibilização, redução ou
desregulamentação de direitos”, acrescentou.
Queiroz explicou que há diversos aspectos que precisam ser esclarecidos e o primeiro – trabalho informal
- é de natureza conceitual. O segundo diz respeito
às várias modalidades desse conceito e seus efeitos
perversos sobre os trabalhadores. O terceiro se refere
à informalidade formal, ou seja, contratos por intermédio de ONGs ou através de cooperativas e o quarto diz
respeito à informalidade plena (empresa contratante e
trabalhador contratado). Já o quinto envolve a contratação de “serviços” e não de “pessoas”, mediante a
contratação da empresa terceirizada.
O analista definiu o que é, os tipos, quem utiliza e quais
as causas do trabalho informal. Ele comentou ainda
porque as empresas formais praticam essa modalidade
e as fontes de direitos trabalhistas no Brasil. Queiroz
sugeriu como resolver o problema da informalidade
sem prejudicar o trabalhador e garantiu: “ Desregulamentação ou flexibilização não resolve” e exemplificou
a Espanha e a Argentina.
Para resolver o problema da informalidade sem prejudicar o trabalhador Queiroz apresentou algumas opções:
“Liberdade de negociação, desoneração da folha ou
redução dos encargos trabalhistas, simplificação da
vida das empresas reduzindo tributos e facilitando empréstimos e financiamentos e, finalizando, crescimento
econômico”.
NR: Queiroz apresentou a Radiografia do Novo Congresso
Nacional disponível no site do DIAP www.diap.org.br

NSCT :: Rio de Janeiro

3ª Palestra

“Emprego, unicidade e
direitos são a base da
Nova Central”

por Moacyr Roberto Tesch Auersvald, presidente da
CONTRATUH - Confederação Nacional dos Trabalhadores
em Turismo e Hospitalidade
“Com a construção da Nova Central Sindical, teremos uma forte trincheira em defesa dos trabalhadores,
da unicidade, da contribuição confederativa e de um
grande projeto de geração de empregos”, afirmou
Moacyr.
O sindicalista frisou que a unidade é fundamental
nesse momento em que o FMI e o capital estrangeiro
tentam rasgar conquistas históricas da classe trabalhadora brasileira, pressionando parlamentares
para retroceder direitos
sociais e alertou: “A
proposta de reforma sindical do governo é um
absurdo e uma forma de
esfacelar o sindicalismo.
Volta a lei da selva”,
lamentou.
Moacyr apresentou
uma pesquisa que
aponta os resultados da
exploração do emprego
e as causas efetivas do
desemprego no Brasil,
entre elas a política de
juros, cambial, tributária
e monetária: “Com juros
extorsivos, desequilíbrio
cambial, carga tributária elevada, rigidez no
controle da inflação, etc. fica inviável e desestimulante
investir no País”, desabafou.
As características dos empregos como baixos salários e
as causas da informalidade também foram assinaladas
por Moacyr que apontou algumas soluções: “Acredito
que desburocratizando a abertura e fechamento de
empresas, criando incentivos fiscais, incentivando as
exportações com qualidade e tecnologia já é um bom
início”, concluiu.

NCST-RJ

em defesa da ampla
legimitidade dos
Sindicatos e contra as
práticas anti-sindicais

“A verdade sobre a
Previdência Social”

por Marcelo de Oliveira – vice-presidente da ANFIP –
Assoc. Nac. Auditores Fiscais da Previdência Social
Uma vez mais os ditames da política econômica fizeram
do orçamento da Seguridade Social a principal fonte de
superávit do governo federal em 2005, prejudicando
ações prioritárias para a população nas áreas de saúde,
assistência e previ
dência soc ial. “O
superávit das contas da Seg ur id a
de Social cresceu
em 2005”, afirmou
Marcelo Oliveira,
que ap ont ou R$
56,9 bilhões contra
R$ 42,5 bilhões em
2004.
Segundo o auditor
essa evolução não
se deu apenas em
valores nominais:
“Proporcionalmente
ao PIB, variou de
2,41% em 2004, para 2,94% este ano”. Esse crescimento combina aumento das receitas da Seguridade
Social com medidas que impediram a correspondente
evolução da prestação de serviços. Marcelo demonstrou com dados que o sistema cujas receitas superam
as despesas é superavitário, contrariando o discurso de
que as contas da Previdência Social seriam responsáveis
pelas dificuldades orçamentárias do país: “A Seguridade Social continua sendo utilizada como instrumento
do ajuste fiscal das contas públicas. A Desvinculação
de Recursos da União (DRU) subtraiu mais de R$ 32
bilhões de receitas de contribuições sociais, mas ainda
assim, permaneceu superavitária”, ponderou.
“Mesmo depois de todo o desvio bilionário de recursos
da saúde, assistência e previdência social, sobraram
R$ 24,8 bilhões”, ressaltou Marcelo. Na opinião do
auditor está na hora de utilizar o excedente de arrecadação da Seguridade para ampliar espaços de
cidadania: “Primeiro, melhorando ações e prestação de
serviços públicos de saúde e expandindo a cobertura
de assistência social; segundo, facilitando o processo
de inclusão previdenciária e terceiro, proporcionando
maiores reajustes para os aposentados”.
Entre 1994 e 2005, de acordo com o livro da ANFIP “Análise da Seguridade Social em 2005”-, editado em
abril de 2006, a quantidade de benefícios pagos pela
Previdência aumentou 54,6%, passando de 15,2 milhões para 23,5 milhões. Segundo dados do IBGE, para
cada beneficiário da Previdência Social, há, em média,
2,5 pessoas beneficiadas indiretamente, Assim, em
2005, a Previdência beneficiou aproximadamente 82
milhões de pessoas, de forma direta e indireta, ou seja,
44,4% da população brasileira. “Ousamos afirmam que
os gastos sociais não tipificam o problema das contas
públicas no Brasil”, finalizou Marcelo.
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“A solução da
Previdência está
fora da Previdência.
É preciso outro
modelo econômico”
A afirmação é do deputado federal Sérgio Miranda
(PDT-MG) que sugeriu um novo modelo econômico
para a Previdência baseado no desenvolvimento. O
parlamentar disse ainda que as entidades representativas dos trabalhadores devem se empenhar cada vez
mais em acompanhar as questões de proteção social
e defesa dos direi
tos previdenciários
para reverter este
modelo perverso de
financeirização.
Miranda argumen
tou que a Previdência Social depende, entre out ros
fatores de questões
demog ráficas, de
natalidade, de falsos terceirizados
e do mercado de
trabalho. As conse
qüências são acha
tam ento salarial,
informalidade e déficit na Previdência:
“Se o Brasil crescesse, em média,
5,3% ao ano, não
teríamos esses problemas”, ressaltou.
O deputado considerou que existem muitos interessados
na Reforma e na privatização da Previdência Social.
Para Miranda o maior interessado é o setor financeiro:
“Vai ter, sim, Reforma da Previdência porque ela não
é prioridade do Governo, nem dos Partidos da base de
sustentação nem dos de oposição”, adiantou.
Entre as propostas defendidas pelo deputado a principal
é o movimento sindical se armar de conceitos, estudar
e se aprofundar no tema para entrar na luta contra
a Reforma da Previdência: “Proponho um acordo da
Nova Central com a ANFIP, para a entidade ministrar
um curso básico aos sindicalistas, caso contrário, se
esse modelo econômico não mudar seremos todos
trucidados”, lamentou.
Miranda lembrou que a Previdência Social pertence à
sociedade brasileira e conclamou: “Todos os segmentos
devem se unir para aperfeiçoá-la, tornando-a cada vez
mais universal, pública e eficaz”, finalizou.
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5o Tema

“Geração de emprego,
desenvolvimento
do Estado e
serviço público”

“Sistema confederativo “O Projeto do FST é um
e Reforma Sindical”
conjunto de idéias,
Em defesa da organização sindical brasileira, conde aperfeiçoamento
forme as disposições da CLT - Consolidação das Leis
do Trabalho e da Constituição Federal no seu Art. 8 o
da estrutura sindical”
presidente da Nova Central Sindical dos Trabalha-

O tema em debate ficou por conta de três deputados
do Rio reeleitos - Miro Teixeira e Paulo Ramos, ambos
do PDT e Leonardo Picciani (PMDB) - comprometidos
ao longo do mandato com as causas trabalhistas e
preocupados com o desemprego
alarmante, arrocho monetário e
taxas de juros entre as mais altas
do planeta. Segundo os parla
mentares o estoque da dívida
ativa nos Estados se eleva cada
vez mais, em decorrência da alta
carga tributária que impossibilita às empresas pagarem seus
impostos.

dores – Nacional, José Calixto Ramos, iniciou sua
palestra sobre o sistema confederativo.

dep.est.
Paulo Ramos (PDT)

dep.fed. Leonardo Picciani (PMDB)

A inadimplência dos governos
com seus fornecedores agrava
ainda mais o quadro falimentar
e, os juros elevados, inviabilizam
o investimento no setor produtivo,
principalmente, segundo eles,
“no segmento das pequenas e
médias indústrias que tem efeito
reprodutor de emprego”.
Na opinião dos três parlamentares
cabe aos governos, criar incentivos e isenções tributárias para as
empresas se instalarem, viabilizar
as que já existem e parcelar as
dívidas das que têm débitos com
o governo: “Não adianta só atrair
novas empresas sem apresentar
soluções para as que já estão no
Estado”, complementaram.

o

“Não podemos aceitar que, em nome de uma falsa
modernidade, sejam retirados e transgredidos direitos
fundamentais dos trabalhadores, para beneficiar este
ou aquele grupo, esta ou aquela agremiação”, afirmou
Calixto. Segundo o sindicalista a Nova Central quer
e defende a atualização da CLT e a regulamentação
do Art. 8o e o reconhecimento das Centrais, mas, por
princípio, defende a história da estrutura sindical vigente
e as conquistas do sistema confederativo.
Por estas razões Calixto acrescentou que a Nova
Central é solidária com as Confederações, Federações
e Sindicatos de trabalhadores ameaçados por uma Reforma Sindical, que tem por objetivo fortalecer somente
as Centrais: “O Governo quer acabar definitivamente
com o sistema confederativo, impor o monopólio das
Centrais sobre os Sindicatos e estabelecer na prática
da atividade sindical, a prevalência do negociado sobre
o legislado”, ressaltou.
Calixto salientou que o trabalhador não pode aceitar,
agora, a volta daquela situação de uma falsa “liberdade”, pois, ao enfraquecer as entidades sindicais e flexibilizar as leis trabalhistas, o Governo faz um enorme recuo
ao passado:” Ao invés do novo, o que se propõe é o
retrocesso e a liquidação de uma estrutura sindical que
tanto contribuiu e ainda contribui para o crescimento do
Brasil, inclusive projetando e formando entre os seus
quadros o atual presidente da República”, finalizou.

Os deputados chamaram a atenção que além de políticas públicas
é necessário, também, que o
Estado atraia investimentos, corte
despesas, invista na qualificação
do trabalhador, já que existem
dep.fed.
boas perspectivas de crescimento
Miro Teixeira (PDT)
e exemplificaram: “O Rio, que
eliminou ou reduziu as alíquotas
de ICMS a economia cresceu acima da maioria dos
outros Estados, em função do petróleo e de toda a sua
cadeia produtiva”.

O líder sindical lembrou que o movimento sindical brasileiro é fruto de uma longa e vitoriosa trajetória, cujo
marco culminante foi a Constituição de 1988, através da
qual consagrou-se o princípio da unicidade sindical, sob
o signo da liberdade, da autonomia e da independência
na organização dos Sindicatos.
Schulte disse ainda que o Projeto do FST, composto
por 17 Confederações Nacionais de Trabalhadores, centenas de Federações e Sindicatos e cinco Centrais é o
melhor que existe e o mais democrático e se contrapõe
ao do Governo, que embute o sistema de pluralidade,
esfacela as entidades, pulveriza a luta dos trabalhadores
e introduz princípios neoliberais.
“O que consta no projeto é o resultado de todo o esforço concentrado dos integrantes do FST”, destacou
Schulte, que prometeu trabalhar em conjunto com
a NCST, em defesa do sistema confederativo e do PL
454/XXX. O coordenador do Fórum alertou à plenária:
“Daqui pra frente temos que estar preparados para o
enfrentamento com o Governo que é capaz de qualquer
coisa pra destruir nossas bases!”, concluiu.

“O setor naval, com alíquota zero, trabalha a pleno
emprego”, garantiram e acrescentaram: “A siderúrgica
Thiyssen CSA vai se instalar em santa Cruz, gerando
US$ 2 bilhões em divisas e a Petrobrás investirá cerca
de US$ 6,5 bilhões na construção do Pólo Petroquímico
de Itaboraí, criando ambiente promissor para economia
do Estado do Rio nos próximos anos, concluíram.

www.ncst.org.br
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A afirmação é do coordenador do Fórum Sindical
dos Trabalhadores e secretário da CNTC, José Carlos Schulte, que defendeu o Projeto de Lei nº 454/
XXX, elaborado pelo FST para a Reforma Sindical,
apresentado no Congresso Nacional: “Ele sublinha a
manutenção da unicidade, do sistema confederativo,
da contribuição compulsória assegurada na CLT, a manutenção do artigo 8º da Constituição e zela, também,
pela integralidade do quadro de atividades e profissões,
servidores públicos, inclusive, a que se refere o artigo
577 da CLT”, complementou.

Notícias dos Filiados da FENAVENPRO
Rio Grande do Norte

Santa Catarina

Área de lazer do SINDVESC
oferece conforto e lazer

Justiça reintegra sindicalistas do RN

por Moacir Machado da Cunha – presidente do SINPROVERN
A reclamação trabalhista apresentada pelos companheiros, Roberto Luiz Torres Teixeira e Ernane Dias
de Araújo Junior, contra a Astrazeneca do Brasil Ltda., foi julgada conforme sentença divulgada no último dia
20 de junho. A empresa foi condenada a reintegrar os colegas aos cargos que, anteriormente ocupavam.
A diretoria do SINPROVERN, diante de tamanha ofensa praticada pela Astrazeneca, com a decisão judicial
sentiu-se finalmente aliviada. A categoria comemorou o respeito à Constituição brasileira, pois a empresa de
forma arbitrária e discriminatória, tentou impedir os direitos dos diretores do Sindicato à representação sindical.
Mais uma grande vitória para o movimento sindical!

A Sede Campestre do SINDVESC, em Florianópolis,
localizada no distrito de Rio Vermelho, leva o nome de
“Izolda Nemoyane Ribeiro Pinto”, homenagem a Edson
Ribeiro Pinto, presidente da FENAVENPRO.
Os associados do SINDIVESC encontram em uma área
verde de 7.500m², além de confortáveis instalações,
com chalés e apartamentos, opções de entretenimento
e lazer, entre elas churrasqueira, campo de futebol e
piscinas para adultos e crianças. Vale conferir.

Sonho do SINPROVERN se torna realidade
As obras de construção da Sede Campestre do SINPROVERN, localizada no município de Parnamerim, Grande Natal, a 10km da capital,
seguem a todo vapor, e o sonho da diretoria do Sindicato, aos poucos
se torna realidade. O projeto contou com a ajuda financeira da FENAVENPRO e apoio político de Assis Oliveira, companheiro incansável das
categorias que o Sindicato representa.

Moacir agradece a Edson, presidente da FENAVENPRO, as contribuições concedidas pela
entidade à obra da Sede Campestre.

O presidente do SINPROVERN, Moacir Cunha, comentou: “Mesmo com
nossas limitações financeiras, conseguimos superar as dificuldades e, em
breve, entregaremos para os vendedores e propagandistas potiguares a
nossa tão sonhada área de lazer”.

FOTOS: SINPROVERN

A beleza da Sede Campestre, com três
hectares de extensão, pode ser avaliada pela entrada do prédio.

Pará
História de propagandista:
Piteira e a Freira

Colaboração enviada por Jocivaldo de Lima - jlimasc@bol.com.br
Na época em que eu era viajante e trabalhava no Laboratório Roche, ocorreu um fato curioso, aliás, mais
um envolvendo o querido colega (falecido) Piteira.
Em viajem a cidade de Santarém-PA, para visitar os
médicos do local, eu e mais três colegas de profissão,
inclusive o Piteira, ao entrarmos no avião, sem querer
o mesmo pisou na batina de uma freira. Em seguida,
educadamente, pediu desculpas à irmã de caridade, que
pelo jeito não aceitou. Então, nosso amigo fez questão
de sentar ao seu lado.
Aí, começamos a desconfiar que algo pudesse acontecer naquele vôo, pois o saudoso Piteira não levava
desaforo pra casa. Durante o serviço de bordo, foi
oferecida uma salada de frutas, a qual o nosso amigo
comeu da forma mais mal educada e nojenta possível.
Depois, com ânsias de vômito, ameaçava utilizar o saco
destinado a estes impulsos e num vai e vem incontrolável, voltava a engolir o alimento.

O campo de futebol, com metragem oficial,
cujo gramado será um dos melhores da
capital, certamente será o espaço mais concorrido pelos associados do SINPROVERN,
familiares e amigos.
No parque aquático
falta a grade de proteção do deck
mais um detalhe do projeto.

Irritada, ao mesmo tempo que a irmã o chamava de
imundo e nojento, pedia a comissária que a trocasse de
lugar. Ao término do vôo, Piteira nos confidenciou que
sua atitude proposital foi por não gostar de freira.

Vendedor Viajante
e Propagandista:

Novo Site do SINPROVERN
por Roger Cecílio

Se você tem uma história

O SINPROVERN tem o prazer de
entregar a todos os seus associados e visitantes um novo site, com
muitas novidades e mais conteúdo e
praticidade! O site pode ser visitado
tanto através de dois endereços
www.sinprovern.org.br e/ou www.
propavende.com.br Navegue e envie
sua opinião.

interessante para contar envie
para jornal@openlink.com.br
e o Jornal da FENAVENPRO publica no espaço Filiados.
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Notícias dos Filiados da FENAVENPRO
Rio Grande do Sul

Pernambuco

Homenagens especiais

“Integração familiar e desarmamento infantil”

O SIVEVI-RS, através de seu Órgão Informativo, homenageou três pessoas consideradas pelo Sindicato muito
especiais e que receberam do presidente da entidade, Carlos
Giacoboni, palavras elogiosas: “Existem pessoas as quais
devemos homenagear por toda a vida”.

Foi o tema da palestra educativa, ministrada pelo professor Joseilton Romero,
cujo objetivo, além de esclarecer à família dos vendedores viajantes e propagandistas
sobre a importância da orientação dos pais na educação dos filhos, alertá-la sobre as
conseqüências dos brinquedos perigosos, armas virtuais, programas de TV e games,
que incentivam a violência.

O vendedor viajante mais antigo do Rio Grande do Sul,
senhor Valdy, 76, ainda na ativa, é um dos mais antigos
associados do Sindicato. Com 60 anos de estrada, começou
a vender suas mercadorias na região de Jaguari, Santiago,
São Francisco de Assis, São Vicente do Sul e Mata. Primeiro
a cavalo, depois de charrete, em seguida num Ford 29.

“Foram tempos em que a profissão
era exercida com grande dificuldade”, disse o vendedor viajante gaúcho, que percorreu longas distâncias, em
estradas precárias.

O secretário do SINVEPRO, Marcelo Fernandes, que junto à diretoria do Sindicato,
realizou o evento avaliou: “Bastante positivo. Quando organizamos o encontro pensamos em abordar o tema para orientar tanto as nossas famílias, quanto de nossos
associados e amigos”.

O professor Joseilton
apresentou à platéia
brinquedos didáticos
e pedagógicos, em
substituição aos
mais agressivos.

fotos: sinvepro

Valdy José Borsa

Maria Erondina da Silva
A funcionária da delegacia do
SIVEVI-RS, em Santa Maria,
recebeu do diretor do Sindicato,
Adão Severo Pinto, placa come
morativa por 10 anos de serviços
prestados ao Sindicato.
fotos: sivevi

A palestra despertou
bastante interesse aos
convidados que lotaram
o auditório do SINVEPRO.

Marciano Bernardes
da Silva

Rio de Janeiro

O funcionário, entre diretores do
Sindicato e a família, trabalha
desde 1996 na secretaria do
SIVEVI-RS, além de ser o responsável pelo Departamento de
Informática da entidade.

Cardiologista do VENRIO é diretor geral do
Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro

Espírito Santo
Diretoria da FENAVENPRO aprova filiação
de Sindicato de Caruaru
Os diretores da FENAVENPRO reuniram-se na Sede Campestre do SEPROVES,
Filiado no Espírito Santo, em Vila Velha, no dia 20 de outubro passado e discutiram
assuntos de interesse das categorias que representa. O tema em destaque foi à
filiação do SINPROCAPE - Sindicato dos Empregados Vendedores e Viajantes
do Comércio, Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de
Produtos Farmacêuticos de Caruaru, em Pernambuco, aprovada pela Federação
e ratificada pelo Egrégio Conselho de
Representantes.
Segundo o presidente da FENAVENPRO, Edson Pinto, em contato com
o presidente do mais novo Filiado,
Carlos Antonio Queiroz, o mesmo “com
prometeu-se a respeitar e reconhecer
a existência dos Sindicatos filiados
estaduais e, nem a se opor que sejam impugnados Sindicatos municipais que não
estejam reconhecidos pelo Poder Judiciário”.
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O cardiologista Walter Labanca Arantes,
68, há 29 anos no Sindicato dos Vendedores
Viajantes do Comércio do Rio, é o novo diretor
geral do Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro, localizado no bairro do Humaitá,
zona sul da cidade. O médico, com 42 anos de
profissão e 35 de trabalho no Instituto do Coração, tomou posse no último 11 de setembro
no auditório da entidade.
Labanca de origem nordestina do Estado da
Paraíba é portador de um extenso e invejável
currículo. O médico estudou na França e recebeu do governo francês a Comenda da Ordem
do Mérito Nacional e é cirurgião cardiovascular
do Hospital da Lagoa, primeiro centro a realizar
cirurgia cardíaca aberta.

“Estou consciente do cargo
que assumi e sereno porque serei
um diretor à altura de todas
as necessidades do Instituto Estadual de
Cardiologia Aloysio de Castro”,
Os caminhos da vida conduziram Labanca para
disse o otimista e confiante Labanca.

o Instituto de Cardiologia, que ele considera “o
templo da saúde, onde trabalham os notáveis
da cardiologia”, mas existem desafiadoras metas a cumprir, entre elas modernizar
as instalações físicas do centro cirúrgico; melhorar a qualidade de atendimento
funcional e médico, em geral para a população carente e estimular o programa de
controle da infecção hospitalar.

Parabéns, doutor Labanca!

Notícias dos Filiados da FENAVENPRO

São Paulo
Baile da Primavera anima
propagandistas paulistas
O SINPROVESP realiza no mês de setembro, o Baile
da Primavera, onde os convidados festejam a entrada
da estação das flores. Neste ano a equipe do Sindicato
como cortesia ofereceu a todas as damas uma rosa
vermelha.

Minas gerais
PROPAGAVENDE – MG: 56 anos
Assembléia Legislativa homenageia Sindicato
O Sindicato dos Vendedores e Viajantes do Comércio e Propagandistas
de Produtos Farmacêuticos de Minas Gerais comemorou 56 anos de fundação, em 25 de agosto e recebeu da Assembléia Legislativa do Estado, por
iniciativa do deputado Miguel Martini (PHS), homenagem especial.

fotos: sinprovesp

O autor do requerimento, patrono do PROPAGAVENDE e autor da Lei que
instituiu o Dia Estadual do Propagandista em Minas Gerais, Martini abriu a
cerimônia salientando a sensibilidade social e o espírito solidário do Sindicato:
“56 anos de história institucional não se comemoram apenas lembrando
a data fundacional, sobretudo, tratando-se dessa entidade tão profícua
em iniciativas e serviços, em prol de seus membros e da coletividade”,
ressaltou o parlamentar.
Para o presidente do PROPAGAVENDE, Milton Zschaber, a homenagem recebida na Assembléia Legislativa de
Minas Gerais consolida o respeito e a crença do meio sindical no Poder Legislativo: “Esta Casa e seus representantes estarão sempre vivos na memória de nossas categorias”, afirmou.
Ao discorrer sobre a história do Sindicato, Zschaber comentou que foi a partir do espírito empreendedor dos associados e dirigentes que sempre trabalharam com fé e entusiasmo que o PROPAGAVENDE conquistou, além de
um patrimônio respeitável, valores
morais e culturais.

fotos: PROPAGAVENDE

Cerca de 500 convidados marcaram presença na festa que já
virou tradição entre os propagandistas de São Paulo.

A solenidade contou com a presença de diretores e associados
do PROPAGAVENDE, familiares e
convidados.
Animados os pés de valsa se divertiram a valer.

Placa comemorativa
A placa em homenagem ao PROPAGAVENDE, representado pelo seu presidente Milton Zschaber, foi oferecida
pelos deputados Miguel Martini e João Leite. Um dos
trechos destaca: “Perseverança, determinação, idealismo
e união são algumas das qualidades que fazem do PROPAGAVENDE um modelo bem sucedido de entidade de
representação de classe”.

“O PROPAGAVENDE serve de modelo
para os demais Filiados da FENAVENPRO”
As funcionárias do SINPROVESP, Meire, Fabiana e Maria, receberam do sócio aposentado Mozart de Luna, uma rosa como
lembrança.

Ceará
Instituído o Dia Estadual do
Vendedor Viajante cearense
Por iniciativa do SINPROVENCE o governador do
Estado do Ceará, Lúcio Gonçalo de Alcântara, sancionou
a Lei nº 13.777, de 24/05/06, de autoria do deputado
Heitor Férrer (PDT), que instituiu o Dia Estadual dos
Empregados Vendedores Viajantes ou Pracistas, a
ser comemorado anualmente no dia 18 de julho.

A afirmação é do presidente da FENAVENPRO, Edson Ribeiro Pinto, ao amigo homenageado e, também,
companheiro de lutas na vida sindical. Emocionado, o sindicalista ressaltou que o momento foi de extraordinário
significado para a Federação Nacional e para os 26 Sindicatos co-irmãos, que congregam cerca de 200mil vendedores viajantes e propagandistas no País.
Edson que acompanha de perto o trabalho sério e responsável
desenvolvido pelo PROPAGAVENDE, em benefício dos trabalhadores assinalou: “Esse órgão de representação das categorias
que representamos, junto com os nossos Filiados de São Paulo,
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Bahia, fundou, em 1952, a
FENAVENPRO”.
O líder sindical lembrou o início da profissão dos caixeiros viajantes
que abriam as artérias do país, de Norte a Sul, do Oiapoque ao
Chuí e destacou o importante papel do profissional de vendas: “A
palavra mudou, mas a essência é a mesma: levar modernidade e conforto aos pontos mais distantes do nosso
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Cerimônias de posse das diretorias
eleitas de Filiados da FENAVENPRO
São Paulo

Paraná

27/06/2006 a 26/07/2010

01/08/2006 a 31/07/2010

“As cláusulas de nosso Estatuto
“Com uma nova gestão que se
têm que ser seguidas e respeitadas” inicia, novos projetos serão
A afirmação de Sérgio Ferreira Alves, presidente eleito do Sindicato dos Proidealizados para o crescimento
pagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo foi durante a cerimônia de posse, realizada na
de nossa classe sindical”
Sede da entidade, em 23 de junho passado, aconteceu em uma Cantina no centro
de São Paulo, e contou com a presença de 100 convidados.

De forma empreendedora, concisa e comedida sempre com o objetivo de contribuir
para o crescimento das categorias que o SINVENPAR representa, os associados
deram ao digno companheiro Garcia a posição merecida.

FOTOS: SINPROVESP

FOTOS: SINvenpar

O sindicalista disse ainda que para compartilhar com ele da nova diretoria é fundamental o respeiato ao Estatuto do SINPROVESP, em defesa da categoria que
a entidade representa: “Todos nós lutamos por um só ideal disciplinadamente e
conscientemente para o bem estar de nossos profissionais”.

À frente do Sindicato dos Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio,
Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos no Estado do Paraná, Augusto Garcia comemorou a posse, junto à
sua diretoria, no último 28 de setembro.

A diretoria eleita do SINPROVESP vai continuar prestando serviços de elevada qualidade profissional a seus associados e dependentes.

Diretoria SINVENPAR para o próximo quadriênio honra e dignifica os vendedores
viajantes e propagandistas paranaenses.

Cerca de 110 convidados marcaram
presença no jantar
dançante de posse
da nova diretoria
do SINVENPAR,
realizado num restaurante em Santa
Felicidade, bairro
de Curitiba.

Ao receber a credencial do presidente da FENAVENPRO, Edson Pinto, o presidente eleito do SINPROVESP garantiu: “Eleitos que fomos teremos a responsabilidade de conduzir,
durante a gestão que hoje, se inicia, o destino do Sindicato”.

PL 6126/05 regulamenta
a negociação coletiva
de trabalho do servidor público
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Representantes dos
co-irmãos do SINVENPAR, nos Estados
do Rio de Janeiro e
Rio Grande do Sul,
prestigiaram a posse
dos companheiros do
Paraná.

Projeto de
Paulo Paim regulamenta
contribuição assistencial

Comissão de Trabalho
aprecia Projeto
que protege sindicalista

O senador Paulo Paim (PT-RS) apresentou no dia 31 de agosto o Projeto de Lei nº
248/06 para regulamentar o desconto das contribuições assistenciais destinadas
ao financiamento das negociações coletivas das entidades sindicais.

A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados agendou uma pauta de 25
Proposições a serem apreciadas.

O que motivou Paim a apresentar a proposição foi o conflito entre trabalhadores,
patrões, Ministério do Trabalho e fiscais do trabalho sobre a forma do desconto: “A
regulamentação vai apaziguar e terminar com os conflitos existentes hoje” disse o
parlamentar.
O Projeto que tem como relator
o senador Valdir Raupp (PMDBRO), tramita na Comissão de Assuntos Sociais do Senado e proíbe
alguns abusos, além de limitar
o desconto em no máximo 1%
sobre o salário dos trabalhadores.
Porém, essa decisão deverá ter
aval dos trabalhadores reunidos
em assembléia.
No próximo dia 30 de novembro,
às 10 horas, será realizada Audiência Pública, na Ala Alexandre Costa, do Senado
Federal, Sala 09, requerida por Paim, para discutir no âmbito da Subcomissão Permanente do Trabalho e Previdência, o PLS 248/06, de sua autoria.

TST estuda direito de oposição à contribuição
Por sugestão do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ronaldo
Leal, a Comissão de Jurisprudência do TST irá realizar um amplo estudo em torno do
recolhimento da contribuição assistencial pelos Sindicatos e, sobretudo, 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. O dispositivo trata das contribuições destinadas
aos Sindicatos de trabalhadores.

Proposta de reformulação do TST ao Precedente 119
O presidente do TST, em audiência concedida a representantes de entidades sindicais,
garantiu que será objeto de nova análise pela Seção de Dissídios Coletivos do TST,o
direito do trabalhador de se opor ao recolhimento da contribuição sindical.
O ministro Ronaldo Leal frisou que é preciso garantir a manifestação de oposição
do trabalhador, mas argumentou: “ Ela é legítima, mas a polêmica está em como
possibilitar a forma adequada a essa manifestação”.
Na tentativa de solucionar o problema, os sindicalistas aceitaram a sugestão de Leal
e redigiram, de forma rápida e consensual, uma nova proposta de redação para o
Precedente nº 119 do TST.

Em destaque o Projeto de Lei nº 5.710/01, do deputado Fernando Ferro (PT-PE),
que acrescenta dispositivo à CLT a fim de dispor sobre a indenização em caso de
rescisão do contrato de empregado eleito para cargo de dirigente sindical ou suplente.
O PL tem parecer favorável do relator, deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP).

Supersimples vai a sanção
do presidente Lula
Por unanimidade, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei Complementar 123/2004 de autoria do líder do PSDB, Jutahy Júnior (BA), que cria o Estatuto Geral da Micro e Pequena Empresa, após mais de dois anos de discussão
no Congresso Nacional. O Projeto, batizado pelos deputados de Supersimples, vai
agora a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Se assinada por Lula, a nova Lei entra em vigor no dia 1o de julho do ano que vem.
Inicialmente, a proposta deveria entrar em vigor já em janeiro, mas na votação no
Senado, o governo federal alegou que não haveria tempo para a implantação do
novo sistema.
o Projeto foi para o Senado, onde. De volta a Câmara, os deputados rejeitaram quatro
das mudanças feitas pelos senadores.
O relator do Projeto na Câmara, Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), acredita que o Supersimples vai trazer para a formalidade milhares de empresas que atualmente não
pagam impostos e vai gerar mais empregos com carteira assinada: “A nova Lei reduz
a carga tributária e acaba com a burocracia para as micro e pequenas empresas”.

Projeto no Senado
O PLC nº 123/04, no Senado PLC nº 100/2006, sofreu 34 alterações e teve sua
apreciação concluída pela Câmara dos Deputados, após os deputados rejeitarem
quatro mudanças feitas pelos senadores. Com o término da análise das emendas
do Senado, o projeto que marca o início da flexibilização dos direitos trabalhistas vai
à sanção presidencial.

Flexibilização
Segundo a Agência DIAP, para o senador Paulo Paim (PT/RS), o significado da proposição para os trabalhadores e a Previdência Social é ruim: “A idéia de fortalecer
a micro e pequena empresa é boa, porém, na perspectiva de gerar empregos o
Projeto é falho ao isentar contribuições previdenciárias e flexibilizar direitos trabalhistas”, lamentou.
Paim comentou com a Agência, que só há uma solução ao retrocesso na lei trabalhista, incorporado ao projeto: “O presidente Lula vetar os dispositivos que flexibilizam
os direitos dos trabalhadores”.

Sindicalize-se. Sindicato forte. Categoria respeitada.
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Projeto proíbe
criação de Cooperativas
para terceirização
A Câmara dos deputados analisa o Projeto de Lei nº 7009/06, que estabelece
normas para a organização e o funcionamento das Cooperativas de trabalho e institui o Pronacoop - Programa Nacional de Fomento às Cooperativas de Trabalho. De
autoria do poder Executivo, a proposta tem como objetivo impedir e proibir a criação
de Cooperativas para intermediação de mão de obra terceirizada.
O Governo justifica o Projeto afirmando que desde a publicação da Lei nº 8.949/94
( que declara a inexistência de vínculo empregatício entre as Cooperativas e seus
associados, e entre estes e os tomadores de serviços de Cooperativa), várias organizações desse tipo foram criadas para substituir postos formais de emprego e inserir
trabalhadores no mercado sem que tenham acesso aos direitos sociais.

Tramitação do Projeto
A proposição tramita em conjunto com o PL nº 4.622/04 e será analisada em regime
de prioridade pelas Comissões de Desenvolvimento Econômico Indústria e Comércio;
de Trabalho, Administração e Serviço Público; e de Constituição, Justiça e Cidadania,
antes de seguir para votação em plenário.

Os direitos do trabalhador temporário
A mão-de-obra temporária é contratada por meio de empresas que terceirizam o serviço a empresas que se tornam clientes. O trabalho temporário
é regido pela Lei nº 6.019, de 3/01/1974, e no capítulo sobre trabalho da
Constituição Federal de 1988. Vale registrar que a CLT é utilizada somente
nos casos em que a Lei para ela remete.
Pela Lei correspondente, o trabalhador temporário deve ter seu contrato
de trabalho anotado na CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social e
deve ficar atento aos seguintes direitos: remuneração equivalente aos demais empregados da empresa tomadora, ou cliente, e, em qualquer hipótese,
esse valor não pode ser inferior ao salário mínimo; ter jornada de trabalho
até oito horas diárias; horas extras com adicional de 50%, no mínimo; indenização por dispensa, sem justa causa ou término normal do contrato,

Nova Central Sindical dos Trabalhadores

Salário Mínimo
No ano de 2006, a Nova Central defendeu a fixação do valor de R$ 400,00 para o
salário mínimo, mas acabou prevalecendo o acordo do governo com outras Centrais
sindicais e o salário ficou nos atuais R$ 350,00. Para 2007, o reajuste do mínimo
deve ter como critério a recomposição do seu poder de compra, com uma correção
mínima em torno de 30%.
A mudança de valor se deve à redução das estimativas de inflação e crescimento
da economia neste ano, que servem de parâmetro para a correção do valor que vai
vigorar a partir abril de 2007.
Pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, o salário mínimo deve ser reajustado, no mínimo, pela variação do INPC e pelo crescimento do PIB per capita, o que resultaria
em um aumento de R$ 350,00 para 367,00. A proposta de modificação do valor foi
apresentada ao relator do Orçamento, senador Waldir Raupp, por Paulo Bernardo e
pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, em reunião no Ministério da Fazenda.
O senador, contudo, deixou a reunião afirmando que não pretende reduzir a previsão
original de R$ 375,00. Alegou que já existem pressões de Centrais para que se
chegue a pelo menos R$ 400,00: “Como vamos reduzir os R$ 375,00, com todas
essas pressões? Podemos até cortar (recursos) das emendas, mas reduzir o salário
mínimo não dá”, declarou Raupp.

Recadastramento das entidades sindicais à Nova Central
As entidades sindicais, filiadas à Nova Central Sindical dos Trabalhadores,
devem indicar a qualidade de filiada ao realizar o recadastramento junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. O procedimento é necessário e importante, para o
recebimento da contribuição sindical.
As entidades que não se recadastraram ou ainda não informaram a filiação à NCST,
basta enviar um ofício ao MTE, assinado pelo presidente ou pessoa credenciada junto
ao órgão, com os dados preenchidos. O documento, com firma reconhecida, deve
ser entregue a NCST, em Brasília, que o encaminhará ao MTE.
Informações pelo tel.: (61) 3274 1375 ou envie e-mail ncst@ncst.org.br
Acompanhe o recadastramento pelo site www.mte.gov.br

correspondente a 1/12 da remuneração; repouso semanal remunerado; férias
proporcionais; adicional noturno (quando for o caso); seguro acidente e
proteção previdenciária.
Para se ter uma idéia somente nos últimos três meses de 2005, de acordo com
os dados da RAIS - Relação Anual de Informações Sociais, do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), foram admitidos formalmente, 27,9% dos 912 mil
trabalhadores temporários contratados ao longo do ano. Nessa modalidade
temporária, cerca de 255 mil pessoas trabalharam de outubro a dezembro, o
que representa 53,9% dos 473 mil, de julho a dezembro.
A maioria desses trabalhadores de acordo com a Rais se concentra na Região
Sudeste e no setor terciário da economia. A renda média destes trabalhadores
ficou em torno de R$ 680, o que gerou injeção de massa salarial de R$ 160
milhões nos últimos três meses daquele ano.

Regulamentação do
estágio profissional
A Lei nº 6.494/77 instituiu as normas para contratação de estudantes na condição
de estagiários e foi regulamentada pelo Decreto nº 87.497/82, posteriormente
alterada pelo Decreto nº 2.080/96.
A legislação dispõe que o empregador pode “aceitar como estagiários alunos regularmente matriculados e que venham freqüentando, efetivamente, cursos vinculados
à estrutura do ensino público e particular, nos níveis superior, profissionalizante de
2o grau e supletivo”.
Os alunos devem comprovar estar freqüentando cursos de educação superior, de
ensino médio, de educação profissional de nível médio ou superior ou escolas de
educação especial.

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego
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Perfil socioeconômico
da futura Câmara dos Deputados

DIAP divulga perfil
sobre os titulares da
53ª Legislatura

O DIAP, após exaustivo levantamento, mapeou o perfil
sócio-econômico dos deputados eleitos em 2006. Pelo
levantamento, conclui-se que a futura Câmara dos
Deputados será composta predominantemente por
deputados com graduação superior, com idade entre 30
a 60 anos, com experiência política anterior em cargo
público, com formação em profissões liberais e fonte
de renda não-assalariada.

O DIAP já encaminhou para impressão a Radiografia
do Novo Congresso – Legislatura 2007-2011, publicação da série Estudos Políticos que reúne informações preliminares sobre os deputados e senadores que
irão conduzir os trabalhos da 53ª Legislatura.

por Antônio Augusto de Queiroz, jornalista, analista político e diretor de Documentação do DIAP – Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar

Diferentemente da conformação partidária, que pouco
mudou, o perfil sócio-econômico poderá alterar o
comportamento político e ideológico da nova Câmara.
Em termos de escolaridade, a futura Casa será das
mais instruídas. Pelos menos 413 (80,5%) dos 513
deputados, têm curso superior completo. Em relação
aos demais (100), pelo menos 37 (7,2%) têm formação
superior incompleta; 51 (10%) cursaram o ensino médio
e 12 (2,3%) o ensino fundamental. A julgar pelo grau
de instrução, a Câmara não fica nada a dever aos parlamentos de países mais desenvolvidos culturalmente.
No quesito idade, a Câmara também pode ser vista
como experiente, considerando que 493 deputados
têm idade superior a 31 anos. De acordo com a faixa
etária, o DIAP identificou 20 deputados com idade
entre 21 e 30 anos; 229 com idade entre 31 e 50
anos; 172 com idade entre 51 e 60 anos; e 92 com
idade superior a 61 anos.
Apesar da elevada renovação, da ordem de 48%, na
verdade houve uma circulação no poder. Dos 244
novos deputados, assim classificados aqueles que não
foram reeleitos, pelos menos 200 deles já exerceram
algum mandato ou cargo público em algumas das três
esferas de governo (federal, estadual ou municipal) ou
em algum dos poderes Legislativo e Executivo. Os efetivamente novos, entendidos como aqueles que nunca
exerceram qualquer função pública, estão restritos a
três categorias de eleitos: os comunicadores (apresentadores de TV, radialistas, artistas e cantadores), os
bispos e pastores evangélicos e finalmente os parentes
de políticos tradicionais.
Em termos de profissão, a categoria que lidera a composição da futura Câmara é formada por profissionais
liberais. São 265 ao todo, sendo 87 advogados, 54
médicos, 47 engenheiros, 20 economistas, 15 administradores, 10 jornalistas, 6 contadores, 4 sociólogos,
3 arquitetos, 3 farmacêuticos, 3 médicos-veterinários,
2 cirurgiões-dentistas, 2 assistentes sociais, 2 historiadores, 1 fisioterapeuta, 1 psicólogo, 1 enfermeiro,
1 biomédico, 1 geógrafo, 1 geólogo e 1 representante
comercial. A segunda maior representação na Câmara é
formada pelos empresários, no total de 121, distribuídos

do seguinte modo: 97 urbanos, sendo 83 empresários,
11 comerciantes e três industriais, mais 24 produtores
rurais, sendo 9 empresários, 8 pecuaristas, 6 agropecuaristas e 1 cacauicultor. O terceiro grupo profissional
é constituído dos assalariados urbanos, incluindo os
trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público,
que somam 87 deputados.
Por ocupação, eles estão assim distribuídos: 32 professores, 22 servidores públicos, 9 radialistas, 5 bancários,
3 delegados, 3 policiais, 2 técnicos em edificações, 2
promotores de justiça, 1 comerciário, 1 procurador de
Justiça, 1 procurador de estado, 1 gerente, 1 técnico em
contabilidade, 1 inspetor de polícia, 1 analista financeiro, 1 técnico agropecuário e 1 defensor público. O quarto grupo é constituído por operários urbanos e rurais,
no total de 19, assim distribuídos: 7 metalúrgicos, 7
agricultores, 1 técnico químico, l técnico em telecomunicações, 1 técnico em artes gráficas, 1 ferroviário e 1
industriário. O quinto e último grupo é de natureza diversa, formado 1 deputada de profissão indeterminada,
5 estudantes, 3 bispos evangélicos, 2 cantores,
2 padres, 2 sacerdotes, 2 líderes comunitários,
1 especialista em política de segurança pública,
1 atleta, 1 teólogo e 1 músico.
Regionalmente, três aspectos chamam a atenção na
nova composição da Câmara. O primeiro é o fato de o
PSDB, partido de perfil social-democrata, ter voltado
a ser um partido paulista, onde elegeu um quarto de
sua bancada. O segundo é a constatação de que o
PFL também manteve concentração estadual, sendo
a Bahia seu principal reduto. E terceiro é o fato de
os estados com forte vocação agrícola terem elegido
muitos parlamentares vinculados ao setor, fortalecendo
a bancada ruralista.
A conformação ideológica da nova Câmara, a julgar
pela formação e fonte de renda, tende a ser menos
social-democrata e mais liberal, o que aumenta a
pressão por reformas liberalizantes. A redução da
bancada de trabalhadores e o aumento das bancadas
de empresários e profissionais liberais, por exemplo,
abrem espaço para novas tentativas de propostas em
bases neoliberais, como a flexibilização da legislação
trabalhista, entre outras.

O caderno contém registro histórico e análise do pro
cesso eleitoral, pontuando seu eixo central e suas
principais características. Traça ainda um perfil socioeconômico da Câmara e do Senado Federal, além de
relatar detalhadamente a situação de cada um dos
atuais e novos parlamentares em suas respectivas
unidades da Federação.
Neste número da série Estudos Políticos, o leitor
encontrará informações sobre os índices de renovação
das duas Casas do Congresso, conhecerá a dança das
cadeiras, saberá quem ganhou e quem perdeu em
termos partidários, identificará os parlamentares mais
influentes que chegam ao Parlamento brasileiro, terá
informações sobre os parlamentares eleitos com seus
próprios votos, além da agenda prioritária do Governo
que depende do Congresso. As entidades filiadas ao
DIAP irão receber um exemplar da publicação, que já
está à venda e pode ser adquirida diretamente na sede
em Brasília, localizada no SBS Q. 1 Edifício Seguradoras
Salas 301 a 307, Asa Sul.

Reforma Política
O ministro Tarso Genro, da Coordenação Política,
participou de reunião na Ordem dos Advogados do Brasil
e disse que a Reforma Política prometida por Lula
será proposta para discussão e aprovação no primeiro
semestre de 2007 e defendeu a discussão sobre o
instituto da reeleição.
Além da discussão sobre reeleição para prefeito, gover
nador e presidente, outros três temas devem constar
da proposta: fidelidade partidária, financiamento público
de campanha e voto em lista.

Cláusula de barreira
Deputados foram ao Supremo Tribunal Federal para
pedir à ministra Ellen Gracie agilidade no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) que é contra
a cláusula de barreira. Os parlamentares conversaram,
também, com os ministros Cezar Peluso e Ricardo
Lewandowski.
Participaram da reunião os deputados Chico Alencar
(Psol-RJ), Jovino Candido (PV-SP) e o ex-ministro do
Esporte e Turismo, Agnelo Queiroz (PCdoB). Os parlamentares que saíram do encontro com uma resposta
positiva do STF se mostraram otimistas e comentaram
que o julgamento está agendado para o dia 7 de dezembro do corrente ano. Segundo Alencar, a ADI está
no Supremo desde 1995 aguardando julgamento.

Acesse www.mte.gov
e atualize os dados de seu Sindicato
outubro : novembro 2006 | ano 11 | no

41

19

20

