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EDITORIAL
Edson Ribeiro Pinto, presidente da FENAVENPRO

A aposentadoria a qual temos direito
O PAÍS APRESENTA alguns aspectos favoráveis de

mínimo, repondo as diferenças na base (e isto sequer

crescimento; alguma blindagem, com reservas; rela-

precisa de Lei, visto que apenas cumpre a Constitui-

tivo equilíbrio das contas públicas; e razoável controle

ção: princípio de isonomia). Aliás, neste ponto, res-

da inflação, em fatos, que, não há dúvida, ainda inci-

ponsável também o Judiciário para a indigência geral

pientes, mas auxiliam trabalhadores e aposentados.

dos aposentados, visto que a reposição da diferença
na base, até um mínimo, é imposição isonômica cons-

No caso, vale registrar reiterada e persistente recupe-

titucional, não demandando lei alguma.

ração das perdas do salário mínimo para empregados
ativos, com reajustes significativos acima da inflação,

Companheiros! É lamentável que um País, que vem

tentando o governo cumprir, neste ponto, a passos

obtendo resultados positivos e alardeado pelo governo

lentos, a determinação constitucional de que o salário

como sucesso de gestão, não divida com os aposen-

mínimo deve obedecer a valores essenciais à susten-

tados o bolo do crescimento na mesma proporção

tação pessoal e alimentar do cidadão.

que tem feito com o salário mínimo.

Sem dúvida, tem também o governo, tentado socorrer

Esperamos que o presidente Lula volte os olhos aos

os mais necessitados com a Bolsa-Família, embora

aposentados. Instrua suas lideranças no Congresso

infimamente, e, com imperfeições (em especial sem

a aprovarem Projetos, em andamento, iguais aos do

apontar como sair deste assistencialismo), auxiliado

salário mínimo, ou, ao menos por faixas de reajustes,

no essencial, além de ajudar o desenvolvimento do

até a altura de cinco mínimos.

mercado em pequenas comunidades (o que favorece
riamente – suas contribuições e amargando péssimas

Esperamos também que, até lá, determine ao seu mi-

administrações, efeitos de assaltos aos cofres previ-

nistro da Previdência o cumprimento da Constituição,

Débito social e financeiro:
herança para os aposentados

denciários (de políticos e de fraudadores) etc.

em obediência ao princípio de isonomia, repondo as

Há, no entanto, uma herança draconiana dos governos

A própria Lei Previdenciária determina a revisão dos

passados, que o atual ainda não conseguiu se livrar e

benefícios quando, não obstante os reajustes legais,

não tenta, nem aos poucos, resgatá-la: trata-se do dé-

há evidente achatamento no seu poder de compra,

Companheiros! As eleições vêm aí... É nesse momen-

bito social e financeiro imenso com os aposentados.

como ocorre. Mas, isto o governo não cumpre. Nem

to que devemos refletir o que de fato se espera de um

de forma incipiente. Nem aos poucos. Nada! Deve-

governo dito dos trabalhadores.

o emprego em geral).

diferenças de reajuste, na base dos benefícios, até a

De fato... Os aposentados têm sido relegados pelo

mos até ignorar os pequenos e irrisórios reajustes aci-

governo à condição de estorvo, de um custo irrecupe-

ma da inflação medida. A defasagem é evidente...

rável, quando na verdade, já contribuíram com o suor
de seu rosto, pagando religiosamente – e compulso-

altura do mínimo.

Ativos de hoje,
aposentados de amanhã!

Para iniciar, já ajudaria que este reajuste fosse, até o

Eleições 2008 :: Trabalhadores! Fiquem atentos...

Neste ano eleitoral, redobrem a atenção!
Elejam candidatos comprometidos com os projetos da classe
trabalhadora e do movimento sindical. Para a FENAVENPRO o
momento é de avançar nas lutas e
não de voltar para trás e os avanços
precisam ser garantidos nas eleições
do próximo 5 DE OUTUBRO.
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11 Confederações Nacionais de Trabalhadores entram
com Ação no STF contra Portaria assinada por ministro
UM GRUPO FORMADO por 11 Confederações Nacionais de Trabalhadores (CNTC, CNTI, CONTRATUH, CONTEC, CNTEEC, CSPB, CNTTT, CNTA, CNPL, CONTTMAF, CNTS), deram entrada no Supremo Tribunal Federal
a uma Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4120, que requer a nulidade da Portaria 186/08, publicada
no dia 10 de abril do corrente ano pelo Ministério do Trabalho e Emprego, alterando as regras para o Registro
Sindical. O principal argumento das entidades sindicais é que o Ministério extrapolou sua atribuição, uma vez que
o documento editado teria características de Lei.

Abaixo à Portaria 186
“É preciso lutar pelo fim da Portaria 186 do
Ministério do Trabalho, pois trata-se de prática
anti-sindical porque contribui para a pulverização
das entidades de grau superior na estrutura sindical”.
A afirmação é de Edson Ribeiro Pinto,

A Portaria 186 prevê, entre outros pontos, a possibilidade da criação de mais Confederações, Federações, e
Sindicatos como já vem ocorrendo em algumas regiões do Brasil, tentando assim quebrar a unicidade sindical,
o que é inconstitucional. “Esse pluralismo vai promover uma baderna sindical, com proliferação de Sindicatos e
disputa de poder”, afirmou José Augusto da Silva Filho, diretor-secretário da CNTC - Confederação Nacional
dos Trabalhadores no Comércio.
De acordo com a Ação que tramita no STF, a Constituição veda, no Artigo 8o, a criação de mais uma organização
sindical na mesma base territorial. O ministro Carlos Alberto Menezes Direito será o relator da matéria.

presidente da FENAVENPRO.
O dirigente sindical disse ainda que a entidade e seus
28 Filiados reafirmam posição em defesa da unicidade
sindical em todos os níveis, e das categorias diferenciadas, mantendo-se o Artigo 8º da Constituição.
Edson manifestou preocupação com a ameaça que a
Portaria 186 representa para o conjunto do sistema
confederativo, por considerá-la inconstitucional e ilegal.

PDL susta efeitos
da Portaria 186
A FENAVENPRO informa que o Projeto de Decreto Legislativo nº 857, de autoria do deputado Nelson Marquezelli, susta a Portaria no 186 do MTE. A iniciativa
do parlamentar, em apresentar o PDL, se deve ao abuso normativo do Poder Executivo e a reação das 12
Confederações Nacionais de Trabalhadores, em ajuizar
Ação Direta de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal.

Deputados: Aprovem o PDL nº 857 no Congresso Nacional. O trabalhador agradece.

julho : agosto 2008 | ano 13 | no

45

3

SINDVENDAS – GO

Prefeito e
vice de Goiás prestigiam
Dia do Propagandista
MAIS UM ANO que os propagandistas goianos recebem a visita de
pessoas ilustres na Sede Campestre
do SindVendas, em Estância, Vargem Grande, em Goiânia. Desta vez,
o prefeito da capital, Iriz Rezende
(camisa azul) e o vice, Paulo Garcia (camisa branca), prestigiaram o
Dia Estadual do Propagandista,
levando seu abraço aos profissionais
da indústria farmacêutica. O presidente do SindVendas,
Paulo Guardalupe, recepcionou os convidados.

14.JULHO

Dia Estadual do
Propagandista

SINPROFAR – PA

SINPROVERGS – RIO GRANDE DO SUL

Propagandistas paraenses Propagandistas gaúchos
dão show de bola
mantêm tradição
PARA COMEMORAR O Dia do Propagandista no Es-

O JANTAR COMEMORATIVO pelo Dia do Propagandis-

tado do Pará, o SINPROFAR programou Torneios de

ta, organizado anualmente pelo Filiado da FENAVEN-

Futebol entre representantes da indústria farmacêu-

PRO no Estado do Rio Grande do Sul, contou com cerca

tica de diversos Laboratórios. Dois times masculinos

de 400 pessoas, e segundo o presidente da entidade,

disputaram o Troféu, mas o ponto alto da festa, reali-

Paulo Abdalah, “mais uma vez coroada de êxito”.

zada no Arena Bom de Bola, foram as propagandistas
paraenses. “As atletas deram show de bola na disputa

A presença maciça da categoria na Churrascaria Laça-

entre as equipes Favoritas x Mutantes” afirmou Álvaro

dor, no bairro São Geraldo, em Porto Alegre, demons-

Nascimento, presidente do Sindicato.

trou a representatividade do SINPROVERGS junto aos
profissionais gaúchos da propaganda médica.

No final do Torneio a diretoria do SINPROFAR ofereO SindVendas ofereceu, além de brindes para sortear entre cerca de
500 pessoas que compareceram ao evento, vários entretenimentos.
Até a criançada se divertiu a valer com gincanas, cama elástica, touro
mecânico etc. O representante do Aché Laboratórios, Nilo, ganhou a
camiseta oficial do Goiás.
Em nome dos propagandistas
de Goiás, o diretor do SindVendas,
Alberto Ferreira, pioneiro da
propaganda médica no Estado,
agradeceu a homenagem oferecida
pelo presidente do Sindicato.
O ex-secretário de Administração de
Goiás, Agenor Mariano, ex-propagandista do Laboratório Novartis disse:
“Tudo que desenvolvi na Secretaria
aprendi na indústria farmacêutica”.
Os patrocinadores da festa – Empresa LigMed e Distribuidora Santa Cruz –assinaram
contrato com o SindVendas para a construção das piscinas na Sede Campestre. Na
ocasião, Trevisan, gerente regional da Distribuidora comentou: “Nunca vi um Sindicato
de trabalhadores tão forte e unido”.

ceu aos convidados um churrasco regado à pagode, e
samba no pé.

dor viajante); Raul Carrion (deputado estadual PCdoB);
Maria do Rosário ( deputada federal PT e candidata à
prefeita de Porto Alegre; médicos, juízes e executivos
da indústria farmacêutica.

Após jogo duríssimo, com empate no tempo normal, a equipe
Catapora sagrou-se campeã por 4 x 3 sobre a Rotavírus.

Homenagem
A equipe das Favoritas (camiseta azul) venceu a adversária
Mutantes pelo placar de 3 x 2 nas penalidades.

Quero agradecer ao Sr. Lélio, e Célio, da LigMed, pela

A torcida cheia de fôlego vibrou com as equipes que suaram
as camisas na disputa pelo Troféu de vencedor.

Goiás.
Estou feliz por ter sido sorteado com o Notebook, e, posso garantir, foi um dos melhores presentes que já ganhei.
Porém, mais feliz ainda, por fazer parte de toda essa
força de vendas, com certeza, só tem a gerar ótimos resultados com a parceira LigMed. Quero deixar bem claro,
que a empresa pode, e deve contar, com toda a força de
vendas da EUROFARMA, pois nosso objetivo é sempre
superar as expectativas.
A todos da LigMed, e aos parceiros do SindVendas,
meus parabéns pelo magnífico evento proporcionado a
todos os profissionais de vendas.
Wellington Carvalho Trindade
Propagandista Vendedor (EUROFARMA)
wellington__adm@yahoo.com.br
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Edson Pinto (presidente da FENAVENPRO); Carlos
Giacoboni (presidente do SIVEVI-RS - co-irmão vende-

Força de vendas!
parceria neste evento, superando, em muito, minhas expectativas, tanto com a presença dos colegas, quanto
na organização, que, sem dúvida, é mérito também, do
Sr. Paulo (presidente do SindVendas), que deu um show,
trazendo personalidades tão importantes do Estado de

Diversas autoridades prestigiaram o evento, entre elas

Jantar de confraternização
Os propagandistas
fecharam o 14 de julho
com chave de ouro. O
ponto de encontro foi no
Beto Grill, em Nazaré,
bairro nobre de Belém.

O médico ortopedistatraumatologista, Rui de
Azevedo Baino, recebeu do
presidente do SINPROVERGS, Paulo Abdalah, o Titulo
de Sócio Benemérito do
Sindicato, por serviços prestados à categoria. O diretorpresidente do Laboratório
Gayer, Alexandre Gayer, compartilhou da homenagem.

PROPAGAVENDE – MG

Mais uma vez a FENAVENPRO e seus 28 Filiados se sentem orgulhosos em homenagear os propagandistas pela passagem de mais um dia 14 de julho. Em um mercado de rápidas mudanças como o
farmacêutico, a propaganda médica é o que faz a diferença na conquista do médico. Parabenizamos
esses profissionais que a cada dia se tornam mais bem preparados para atuar em um mercado em
constante transformação e a cada visita, um novo desafio e uma nova meta a conquistar.

SEPROVES – ESPÍRITO SANTO

Sede Campestre em festa
recebe propagandista

Confira os eventos realizados por nossos Filiados em todo o Brasil para homenagear o
propagandista de medicamentos.
SINPROVERJ – RIO DE JANEIRO

Troféu Profissional do Ano 2008

A Sede Campestre do SEPROVES,
localizada numa área de 17 mil
m2, em Barra do Jucu,Vila Velha,
recebeu cerca de 200 pessoas que
comemoraram o Dia Estadual do
Propagandista com o profissional
homenageado.

O SINDICATO DOS Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Estado
do Rio de Janeiro, realizou no Tijuca Tênis Clube, zona norte do Rio, dia 26 de julho, o evento mais esperado pelos profissionais da propaganda médica: a entrega do Troféu Profissional do Ano aos melhores por área de atuação. O interessante da
homenagem é que os vencedores são escolhidos pelos próprios colegas em suas áreas de trabalho.
A idéia do SINPROVERJ em promover o encontro, que já virou tradição entre a classe, vai além do espírito de confraternização.
O objetivo principal da diretoria do Sindicato é valorizar os propagandistas que interagem no dia a dia com médicos, farmacêuticos e distribuidores.
Na abertura do evento o
presidente do SINPROVERJ,
Luiz Fernando Nunes, orgulhoso em ser propagandista desejou aos colegas de profissão coragem ao enfrentar os desafios
numa carreira promissora e em
constante transformação. Ele
disse ainda que mesmo com os
mecanismos tão eficientes que
dispomos hoje, nenhum deles
substitui a palavra, a presença
e o relacionamento do propagandista com os médicos.

Homenageados

O salão de festas do
Tijuca Tênis Clube
lotou de convidados
que foram prestigiar
a entrega do Oscar
da propaganda
médica.

BAIXADA FLUMINENSE |

Antonio Carlos Baptista (MERCK

Os convidados, ao som das músicas
selecionadas pelo DJ Jean, saborearam um delicioso churrasco. Atividades não faltaram para alegrar o
propagandista, amigos e familiares.
Os esportistas não dispensaram a
“pelada”, e o dia de sol favoreceu o
mergulho na piscina.
O presidente do Sindicato,
Reginaldo Damião (camiseta),
festejou o sucesso do evento, que
contou com a colaboração de todos
os diretores do SEPROVES: “Onde
há união, o trabalho se torna mais
dinâmico, efetivo e praticamente
sem erros”.

SINDEVAL - ALAGOAS

Alegria e descontração
no Dia do Propagandista

SHARP & DHOME)

O presidente e
diretor social do
SINDEVAL,
João Carlos e Valmar,
colaboraram nos
preparativos do
evento mais
esperado pelos
propagandistas
alagoanos.

CENTRO | Patrícia

Elaine dos Santos Rodrigues (BIOLAB)
Fernandes Nóbrega (EUROFARMA)
MADUREIRA | José Luiz Pereira (DIFFUCAP CHEMOBRAS)
IPANEMA | Renata Bergfeld (SANOFI-AVENTIS)
COPACABANA | Raphael

LARGO DO MACHADO |

Maílson Emerick (MERCK SHARP &

DHOME)
LEOPOLDINA |

Julio César Pinheiro de Oliveira (SCHERING-

PLOUGH)

Osmar Augusto Machado de Souza (FARMASA)
de Souza Ferreira (EUROFARMA)
REGIÃO SUL FLUMINENSE | Carlos Dias Araújo (NOVARTIS)
TIJUCA | Rita de Cássia e Silva Mansur (BIOLAB)
NITERÓI |

Os apresentadores da festa também propagandistas
(laterais da foto), Antonio Carlos (Merck Sharp &
Dhome) e Leonor (Bayer), participaram mais uma
vez da entrega do Troféu Profissional do Ano que já
faz parte do calendário do SINPROVERJ.

Personalidade do Ano 2008
Os veteranos da propaganda médica do Rio e Niterói
são lembrados todos os
anos pelo SINPROVERJ. O
contemplado de 2008 com
a placa comemorativa foi
Antonio Batista da Fonseca (Distribuidora Marajó)
entregue pelo ex-propagandista, Elcino Alves do Carmo,
homenageado em 2007.

REGIÃO SERRANA | Andréa

ZONA OESTE | Marco

O sítio Varrelinha, em Maceió,
recebeu cerca de 350 pessoas
entre diretores e associados do
SINDEVAL, familiares e amigos, que animaram a festa em
homenagem ao propagandista.

Aurélio Barcellos Caire (BAYER)

Sorteio de brindes
A FENAVENPRO, através da Vip Tour, ofereceu dois finais de semana
em Hotéis Fazenda na região serrana do Rio, e dois passeios de saveiro pela baía de Guanabara, para sorteio entre os homenageados da
noite. A assessora da diretoria da entidade, Claudia Gondim, e a diretora da empresa de turismo, Suzana Fragoso, entregaram os brindes.

A criançada adorou
as brincadeiras
do palhaço
contratado pelo
SINDEVAL.

Diretores, associados e
amigos do SINDEVAL,
entre eles o vereador de
Maceió, Eduardo Canuto,
curtiram momentos de
descontração.

A beira da piscina foi cenário
para a foto que marcou o
encontro inesquecível, realizado pelo SINDEVAL, em
homenagem aos propagandistas alagoanos.
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Nova Central Sindical de Trabalhadores - RJ
por Tania Maria de Oliveira, jornalista e assessora
de comunicação social da FENAVENPRO

Seminário Estadual | Reportagem

O que muda na atuação dos Sindicatos
com a regulamentação das Centrais Sindicais
PARA MOSTRAR COMO será o desenvolvimento das ações das Centrais sindicais com a publicação da Lei 11.648/08, em vigor
desde 1º de abril, que reconhece legalmente as Centrais sindicais como entidades gerais de representação dos trabalhadores,
a NCST-RJ organizou um Seminário Estadual que contou com cerca de 100 representantes de diversas categorias de trabalhadores, entre elas os vendedores viajantes e propagandistas de produtos farmacêuticos.

Dirigentes debatem
medidas do Governo
contra trabalhador
A REUNIÃO MENSAL do Conselho Deliberativo da
NCST-RJ, realizada na Sub-Sede da CNTC, no centro
do Rio, no último 26 de agosto, contou com a participação do presidente da NCST-Nacional, José Calixto
Ramos, convidado a debater com representantes de

Os convidados palestrantes foram o presidente da Nova Central-Nacional, José Calixto, e o assessor jurídico do Sindicato dos
Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Barra Mansa, Hércules Anton de Almeida, que ressaltaram: “Com a regulamentação
das Centrais que passam a ter um papel extremamente importante no movimento sindical, surge uma nova esperança para as
entidades sindicais que estavam sem tutela. Elas ficarão mais fortalecidas para lutar por seus interesses”, complementaram.
Com o fortalecimento e reconhecimento das Centrais segundo o sindicalista e o assessor jurídico, elas podem participar dos
debates das reformas estruturais; na organização dos trabalhadores nos locais de trabalho; apontar soluções; manter e ampliar
os direitos da classe trabalhadora: “Elas terão ainda a tarefa de unificar a luta dos trabalhadores para interferir nos rumos
políticos, econômicos e sociais do País”, assinalaram.

diversas categorias de trabalhadores do Rio, a Portaria 186 do MTE e o Anteprojeto de Lei que substitui a
contribuição sindical pela negocial.
Na ocasião, Calixto salientou que a Portaria 186 fere a
unicidade sindical consagrada na CLT, e na Constituição
Federal, e afirmou: “Ela pode proporcionar a criação de
novos Sindicatos e Federações, sem a devida representatividade”. Quanto ao Anteprojeto de Lei, que substitui

Estrutura das Centrais após a legalização
“Agora que as Centrais conquistaram esta vitória histórica, o trabalho é de mobilização das categorias através das Confederações, Federações e Sindicatos”, afirmaram os palestrantes. Na opinião deles fazer um bom trabalho nas bases vai contribuir
e muito para melhorar a vida do trabalhador. O reconhecimento das Centrais prevê critérios de representatividade, ou seja, as
entidades precisarão comprovar que tem base. “Este é um ponto extremamente positivo no projeto. Temos agora que aprofundar a nossa unidade”, afirmaram.

o imposto sindical obrigatório pelo negocial, Calixto fez
um histórico desde a sua criação, e ressaltou que nos
encontros que participou com o ministro do Trabalho,
Carlos Lupi, e outras Centrais sindicais, para discutirem o tema, manifestou discordâncias, e apresentou
sugestões de emendas, “nunca acatadas”, lamentou o

Portaria 186
O movimento sindical ficou surpreso com a edição da Portaria 186/08, que trata do registro das entidades sindicais. Avançou em alguns pontos para os Sindicatos, mas retrocedeu no processo de reconhecimento das Federações e Confederações,
abrindo espaço à pluralidade e ameaçando a unicidade.
Na opinião de Calixto e Hércules a Portaria 186 foi editada sem consulta prévia ao movimento sindical e deve ser reeditada
sem prejudicar as entidades de grau superior: “Não aceitamos a forma arbitrária como a questão foi imposta às representações
dos trabalhadores por meio da Portaria, que longe de tratar apenas do registro sindical, desorganiza e desmoraliza as representações dos trabalhadores” lamentaram os palestrantes.
“Só há força se houver união, pois hoje estamos expostos à boa vontade do Governo”, concluíram os convidados da Nova
Central-Regional Rio. Tanto o jurista quanto o dirigente sindical afirmaram que a Nova Central-Nacional, já se consolida
entre as três maiores do País, e asseguraram à plenária que a representação é de cerca de 10 milhões de trabalhadores.

sindicalista.

“Não concordamos com o Anteprojeto
e defendemos nossas posições”
Das seis Centrais reconhecidas, apenas a NCST e a
CTB, discordaram do Anteprojeto. Calixto lembrou, que
na última reunião realizada no MTE, em 21 de agosto, defendeu os princípios da Nova Central Sindical de
Trabalhadores e apresentou suas considerações: “Somos a favor da manutenção do sistema confederativo;
da unicidade sindical; do custeio sindical obrigatório
em Lei e da organização dos Sindicatos por categoria
profissional. Estes são os princípios que motivaram a
criação da NCST e não abriremos mão de nenhum
deles”, complementou.
Para Calixto, a substituição da contribuição sindical

Dirigentes da Nova Central: Fernando Bandeira (vigilantes); Maria
Helena Santos (agentes autônomos); Fernando Cascavel (servidor
público municipal); José Calixto (industriário) Hércules Anton de
Almeida (advogado); Juracy (saúde municipal); Sebastião José (rodoviário) e David de Souza (construção civil).

pela negocial, além dos problemas apontados pela
O auditório da Sede da CNTC, centro do Rio, lotou de dirigentes
sindicais que comentaram: “Esperamos que este novo cenário
de reconhecimento legal das Centrais aumente os benefícios
da classe trabalhadora”.

NCST no Anteprojeto do Governo, vai propiciar, com
certeza, um contencioso jurídico que poderá de acordo
com o presidente da Nova Central “levar ao desmonte
das entidades sindicais, já fragilizadas pelos ataques e
interdições às suas legítimas fontes de custeio, como
é o caso das restrições impostas ao recebimento da
contribuição assistencial”, ressaltou.
Calixto disse ainda que a Nova Central jamais poderia
dar apoio a uma proposta de instituição da contribuição
negocial que afronta e coloca em risco as grandes conquistas da classe trabalhadora e da organização sindical

“A regulamentação das Centrais reflete
o avanço do movimento sindical que,
nos últimos tempos, tem encaminhado
de forma unitária a luta pelo desenvolvimento, recuperação do salário mínimo,
valorização da Previdência Social etc”,
salientou Calixto, presidente
da NCST-Nacional.

“O reconhecimento jurídico é uma
conquista histórica que levou mais
de 20 anos de luta e organização e
foi comemorado pelos sindicalistas
como um avanço da democracia no
País” frisou o advogado Hércules
Anton de Almeida.
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“Precisamos consolidar no Brasil a
organização no local de trabalho, o fim
das práticas anti-sindicais e o contrato
coletivo nacional, entre tantas propostas
sobre as quais construímos consenso”,
defendeu o rodoviário Sebastião José da
Silva, presidente da NCST-RJ.

brasileira. “Também não podemos admitir a exclusão dos
servidores públicos, aos quais não é assegurado o direito à negociação coletiva; dos profissionais liberais; dos
autônomos; e das categorias diferenciadas, prejudicadas
profundamente nos termos em que foram redigidas as
disposições do Anteprojeto do governo”.

Centrais Sindicais
Ministro do Trabalho anuncia
entidades legalizadas

OPINIÃO

O MINISTRO DO Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, anunciou
durante reunião com lideranças das Centrais sindicais, no
último 5 de agosto, a lista das seis entidades que cumpriram
os critérios exigidos pela Lei nº 11.648, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 31 de março, e obtiveram legalização para seu funcionamento.
Movimento sindical do Rio se mobiliza contra a Portaria 186 do Ministério do Trabalho e apóia Ação de Inconstitucionalidade impetrada
no STF pelas Confederações de Trabalhadores.
Calixto: “O Anteprojeto que substitui a
contribuição sindical, pela negocial, seguiu
para a Casa Civil, onde serão examinadas
as alterações. Caso não sejam consideradas as emendas propostas pela NCST
esperamos a colaboração de todas as
entidades filiadas para o corpo a corpo
com os deputados”.
“Diante de tantas dificuldades que o movimento sindical atravessa a maior vitória no
meu Estado foi conseguir colocar um sindicalista na Superintendência Regional do
Trabalho”, desabafou Lauro Queiroz Rabelo, presidente do SOMTIMES (Sindicato dos
Oficiais Marceneiros e Trabalhadores nas
Indústrias Moveleiras do Espírito Santo), ao
comentar sobre a atuação de Enésio Paiva
Soares, atual superintendente Regional do
Trabalho no ES.

Colaborou Maria Helena Santos (NCST-RJ)

Apoio ao PLS 248

PASSADOS TRÊS MESES da publicação da Lei 11.658/08, o
movimento sindical ainda não se deu conta do papel estraté-

Dieese percorre Sindicatos
para orientar negociação

Desde o Governo Sarney,
amparadas no artigo 10
da Constituição, as Centrais sindicais ocupavam importantes espaços
de diálogo social, mas
isto decorria mais da vontade política dos governantes, do
que propriamente de obrigação de ordem legal.

POR CAUSA DA inflação em alta, bem acima dos índices do ano
passado – o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC),
que baliza os reajustes salariais, está em 7,56% nos últimos 12
meses, contra 4,19% do mesmo período de 2007 -, o Dieese
fez um estudo e decidiu realizar debates em todo o Brasil, orientando os Sindicatos que têm data-base no segundo semestre
nas negociações salariais.

FONTE: JORNAL O GLOBO (19.08.08)

A POSIÇÃO DA Nova Central é, também, de integral apoio
ao PLS 248, do senador Paulo Paim, que regulamenta
a contribuição assistencial destinada ao financiamento
das negociações coletivas das entidades sindicais.
Neste sentido, ponderou Calixto, conclamamos o movimento sindical brasileiro, em especial as entidades
sindicais filiadas à NCST, para reforçamos a nossa
unidade em defesa da organização sindical brasileira,
consagrada na CLT e na Constituição da República,
manifestando a nossa posição de rejeição à fragmentação, ao divisionismo e ao pluralismo.
“A importância da nossa luta é para fortalecer o papel da

Relator aprova redução
da jornada de trabalho
O DESFECHO DA grande campanha pela redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem
redução de salário, organizada pelo movimento sindical,
foi com chave de ouro. A proposta recebeu parecer favorável do relator da matéria, deputado Vicentinho (PT-SP),
que apresentou à Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) da Câmara um substitutivo
em favor do Projeto de Lei 4.653/94, do ex-deputado
e atual senador Paulo Paim (PT-RS). Para justificar sua
posição favorável à proposta, Vicentinho destacou que “a
utilização excessiva do trabalho extraordinário, além de
causar evidentes prejuízos à sociedade, ante o aumento
do desemprego, causa também graves danos à saúde
do trabalhador”.

classe trabalhadora na perspectiva de um novo projeto
de desenvolvimento nacional, que tenha como centro a
valorização do trabalho, a soberania, e o respeito aos
direitos duramente conquistados”, finalizou Calixto.

Um abaixo-assinado, com 1,5 milhão de assinaturas,
pedindo a redução da jornada máxima permitida de trabalho sem redução dos salários foi entregue, em junho, a
Arlindo Chinaglia, presidente da Câmara dos Deputados.

Manter compromissos e princípios,
por nenhum direito a menos!

O papel estratégico das
Centrais pós-reconhecimento

Para obterem o certificado de legalização do Ministério a
CGTB, CTB, CUT, Força Sindical, NCST e UGT cumpriram os
seguintes critérios: 1) filiação de no mínimo cem Sindicatos
distribuídos nas cinco regiões do Brasil; 2) filiação de Sindicatos em no mínimo cinco setores de atividade; e 3) filiação
de no mínimo 5% dos sindicalizados em âmbito nacional no
primeiro ano, devendo atingir 7% em dois anos. O instrumento que prevaleceu para a definição deste número foi o CNES
(Cadastro Nacional de Entidades Sindicais), que indica cerca
de 6 milhões de trabalhadores sindicalizados (sendo 5% cerca de 300 mil). Com a legalização, as Centrais terão acesso
a 10% da contribuição sindical destinada aos Sindicatos filiados; um montante de cerca de R$ 55 milhões, que serão
divididos, proporcionalmente, entre as Centrais.

Numa iniciativa inédita do Departamento, técnicos dão munição
para os sindicalistas negociarem com os patrões. No segundo
semestre, estão as datas-base das categorias mais organizadas,
como petroleiros, bancários, metalúrgicos, químicos e comerciários. Para sustentar a luta por ganhos reais, o documento de
16 páginas produzido pelo Dieese mostra que a produtividade
do trabalho subiu mais que os salários no período, provando que
há espaço para reajustes acima da inflação.

Nova Central Sindical de Trabalhadores em reunião no MTE
mantém posição contrária à proposta de contribuição negocial.

por Antônio Augusto de Queiroz ,
analista político e diretor de Documentação do DIAP

NOTA DA REDAÇÃO: ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO O RELATÓRIO
AINDA NÃO TINHA DATA MARCADA PARA SER VOTADO NA CTASP.
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gico que passam a jogar
as Centrais sindicais
brasileiras na formulação
das políticas públicas no
âmbito das relações de
trabalho, tanto do setor
público, quanto da iniciativa privada. Sua importância e influência, por
força das novas atribuições legais, transcendem
ao Governo Lula.

Com a publicação da Lei 11.658, as Centrais sindicais –
que já gozavam de legitimidade e representatividade – ganharam poder político expresso na prerrogativa de coordenar
a representação geral dos trabalhadores por intermédio de
suas filiadas, além de participar de negociações em fóruns,
colegiados de órgãos públicos e de demais instâncias tripartites, nas quais estejam em discussão assuntos de interesse
geral dos trabalhadores.
Aparentemente, trata-se de simples coordenação, por intermédio de entidades filiadas, mas a leitura correta é outra.
Caberá às Centrais sindicais indicar, entre os seus filiados,
aqueles que terão a responsabilidade de discutir, formular e
negociar nas instâncias com poder de decisão em matéria
trabalhista, previdenciária e sindicais, inclusive no que diz
respeito aos servidores públicos.
Isto significa que se filiar a uma Central sindical passou a
ser uma condição quase que indispensável para ter voz e voto
nas instâncias de formulação de políticas públicas que realmente importam, independentemente do governante do dia.
É verdade que para os temas corporativos, que envolvam a
relação bilateral – entre entidade sindical e empresa ou entre
entidades sindicais representativas das categorias econômicas e profissionais – a prerrogativa continua sendo dos sindicatos, federações e confederações específicas.
Mas a grande política e os temas gerais – salário mínimo,
previdência, legislação trabalhista e sindical, imposto de
renda, política de saúde, educação, segurança, etc. – estão
reservados às Centrais, que, aliás, têm dado exemplo de
maturidade e unidade política.
Com este texto não se pretende recomendar esta ou aquela Central, mas apenas chamar a atenção para um dado
da realidade. As Centrais sindicais serão protagonistas na
formulação de políticas públicas no mundo do trabalho,
tanto pela legitimidade e representatividade, quanto por
imperativo legal.
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Piauí

Propagandistas de Produtos Farmacêuticos | sinprovesp@uol.com.br

sevvpropi@click21.com.br

SINPROVESP realiza XXIII Encontro de Aposentados 2008
O ENCONTRO REALIZADO pelo Sindicato, em homenagem aos veteranos propagandistas da indústria farmacêutica, já virou
tradição entre a categoria que atua no Estado de São Paulo. A confraternização deste ano numa churrascaria no bairro do
Morumbi reuniu cerca de 350 ex-profissionais, onde num clima de alegria e respeito, relembraram emocionados os “bons
tempos”: “Visitávamos diariamente os consultórios médicos, com as nossas inseparáveis maletas cheias de amostras grátis e
informações científicas na ponta da língua, divulgando os produtos” recordaram. Confira momentos marcantes do encontro:

A alegria e descontração do evento contagiaram os convidados e
a equipe de funcionários do SINPROVESP.

Ao lado do presidente do
SINPROVESP os contemplados
com uma máquina de fazer pão
e uma TV 29 “, Alberto Serra e
Milton Visconti, agradeceram
aos laboratórios Novartis e Aventis pelos presentes oferecidos.

Os brindes para sorteio foram doados pelo
Sindicato dos Vendedores-Viajantes de São
Paulo (SINDVEND) - co-irmão do SINPROVESP - e por alguns laboratórios em reconhecimento aos aposentados pelos serviços prestados as empresas.

O presidente do
SINPROVESP,
Sérgio Alves, numa
demonstração de
carinho e humildade
por Clovis Metzker,
companheiro de
muitas jornadas.

Vendedores-Viajantes | secretaria@sindicatodosvendedores.com.br | www.sindicatodosvendedores.com.br

Nuclave: cursos e palestras para o
2º semestre 2008

Arraiá do SINDVEND
agitou Colônia de Férias

O NÚCLEO DE Aperfeiçoamento em Vendas do Sindicato
dos Vendedores-Viajantes de São Paulo oferece cursos
livres de curta duração, palestras, oficinas e seminários, além
de um serviço de atendimento corporativo para o segmento
de empresas. Os consultores e palestrantes do Núcleo são
todos graduados com mais de 20 anos de experiência na
área de Recursos Humanos, Marketing, Psicologia, Gestão
Comercial e Organizacional, Administração de Empresas, Comércio Exterior, etc. Confira a programação do 2º semestre
no portal do SINDVEND (www.vendedores.com.br)

OS ORGANIZADORES DA festa junina dos vendedores viajantes de São Paulo, realizada na Colônia de Férias do Sindicato
da categoria, em Praia Grande, litoral santista, decoraram o
local com bandeirinhas coloridas, balões e palha de coqueiro,
para recepcionar os convidados que festejaram os santos do
mês, comemorados nos dias 28 e 29 de junho: Santo Antonio, São João e São Pedro.

Treinamento In Company
A Bellfone Telecomunicações, sentindo a necessidade de
treinar e qualificar os funcionários de todas as unidades de
negócios contratou os serviços do Nuclave para orientar a
sua equipe em “Como planejar e efetivar a sua venda”.
O objetivo da palestra é familiarizar o profissional de vendas
com os conceitos de planejamento pessoal e estratégico, assim como sobre a importância do trabalho cinegético dessas
áreas para a efetivação do pedido..
Os gestores da empresa, Júnior, Geraldo, Tatiana e Cláudio
Ducca, avaliaram o treinamento:
“O Nuclave nos trouxe uma solução em qualificação para área
comercial que, além de agregar
valor às atividades pertinentes
ao Departamento, proporcionou
uma integração e, sobretudo a
aproximação dos colaboradores
envolvidos nestas atividades”.

No espaço ao ar livre não faltou a tradicional fogueira, barracas de comidas e bebidas típicas, passeio na roça e troca de
dama. Os freqüentadores do “Arraiá”, entre eles o presidente
da FENAVENPRO e do SINDVEND-SP, Edson Ribeiro Pinto,
divertiram-se a valer com música caipira, forrós, quadrilhas,
casamentos matutos, leilões e bingos.

TRT reconhece SEVVPROPI
legítimo representante piauiense
O FILIADO DA FENAVENPRO no Estado
Piauí conseguiu mais uma vitória na Justiça do Trabalho. Por seis votos a um o TRT
- 22ª Região reconheceu o SEVVPROPI
como legítimo e único representante da
categoria diferenciada de vendedor viajante do comércio regida pela Lei 3.207
/57 na base territorial mencionada.
O presidente do Sindicato, José Ribamar
Pessoa, disse a reportagem do Jornal da FENAVENPRO que
a vitória alcançada, além de contar com apoio irrestrito da
Federação tem um sabor próprio e todo especial: “Ela acompanhou a história de luta do SEVVPROPI ao longo de vários
anos”. O sindicalista destacou ainda o aporte incansável de
Iberê Jofili Lopes assessor jurídico do SEVVPROPI: “Inúmeras
vezes visitamos gabinetes de juízes e desembargadores para
aclarar fatos relevantes conduzidos de forma obscura pelo
réu em questão o Sindicato dos comerciários”. Pessoa acredita que deu um grande passo para manter forte a estrutura
sindical que na sua opinião “beira a pluralidade”. Otimista frisou: “Esta conquista nos estimula a cada vez mais investir no
bem-estar do trabalhador tão abandonado e renegado pelos
nossos governantes”.
Pessoa apelou a FENAVENPRO que continue apoiando seus
28 Filiados em todo território nacional: “Juntos seremos mais
fortes para preservar a unicidade sindical e combater a oposição ao sindicalismo limpo e transparente” finalizou.
NOTA DA REDAÇÃO: AGRADECEMOS OS ELOGIOS DISPENSADOS AO JORNAL DA FENAVENPRO Nº 44( MAR: ABR 2008).

Rio Grande do Norte
sindicato@sinprovern.org.br

Suplentes de dirigentes sindicais
não conseguem estabilidade
DOIS MEMBROS SUPLENTES da diretoria do SINPROVERN
foram dispensados, imotivadamente, sem aviso prévio do laboratório Astrazeneca do Brasil Ltda. que não respeitou
a estabilidade provisória dos sindicalistas conferida pelo Art.
543 parágrafo terceiro da CLT.
A 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho dos Estado do
Rio Grande do Norte modificou a decisão do Tribunal Regional
do Trabalho da 21ª Região, que reconheceu a estabilidade
dos sindicalistas, alegando que eles foram demitidos porque
não estavam no abrigo da estabilidade provisória, uma vez
que a diretoria do Sindicato se compõe de nove membros e o
Art. 522 da CLT estende a estabilidade a até sete membros.
A Astrazaneca recorreu. A decisão foi mantida pelo TRT – 21ª
Região. A empresa apresentou recurso ao TST que acolheu
à argumentação, ao entender que a decisão regional que foi
contrária ao disposto no artigo acima mencionado leva a crer
que gozam de estabilidade apenas os integrantes da diretoria, até o limite máximo de sete – não atingindo os suplentes,
ainda que sejam estes dos sete primeiros dirigentes. “Uma
vez que o Regional registrou expressamente que a diretoria
do SINPROVERN se compõe de nove membros, excedendo,
portanto, o limite legal, não caberia, portanto, a estabilidade
provisória” esclareceu o ministro Lelio Bentes Corrêa, relator
do processo. Ele acrescentou que este é o entendimento da
jurisprudência pacificada do TST (Súmula nº 369, inciso II).
Por unanimidade, a Turma deu provimento ao recurso da Astrazeneca e julgou a ação improcedente.
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Minas Gerais

Rondônia

Distrito Federal

sindicato@propagavende.com.br | www.propagavende.com.br

serviprofaro@viacabo.com.br

sempreviajavend@globo.com

BH vai sediar 1º Encontro
Estadual de Entidades Sindicais
REPRESENTANTES DO PROPAGAVENDE
REP
e d
da FENAVENPRO, de cerca de
20C
20Confederações, Federações e Sindicatos, e de 8 Centrais sindicais,
dic
par
participaram de reunião organizada
pe Fórum Sindical dos Trabalhapelo
do
dores/MG na sede da Federação
do
dos Trabalhadores na Indústria da
Construção e do Mobiliário do EstaC
do de Minas Gerais, centro de Belo
d
Horizonte, no dia 17 de julho. Os
H
sindicalistas discutiram a pauta do 1º Encontro Estadual das Entidades Sindicais, deliberado pelo FST-Nacional,
agendado para o próximo 11 de setembro, no auditório da
CDL/BH- Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, Av.
João Pinheiro, 495. A estimativa dos organizadores é que cerca de mil pessoas compareçam no evento.
O coordenador do FST-MG, José Theodoro da Silva, ressaltou os itens que serão debatidos no evento: Portaria 186
do TEM; redução da jornada de trabalho e Convenções 151
e 158 da OIT.
Participaram do Encontro os sindicalistas Rúbio Alves de Oliveira, Francisco das Chagas Martins (Bóson) e José Serpa
Sobrinho representando o PROPAGAVENDE e a FENAVENPRO.

PROPAGAVENDE promove
2ª Campanha de Vacinação 2008
O SINDICATO PROMOVEU a 2ª Campanha de Vacinação
2008 contra varicela (catapora) e hepatite “A”, destinada a
crianças a partir de 12 meses e adolescentes até 15 anos.
Na opinião do presidente do Sindicato, Paulo Quintão, o
bem mais precioso que possuímos é a saúde: “A prevenção
de doenças é para nós, representantes dos associados um
dever e uma obrigação”. Campanhas de saúde fazem parte
da programação anual do PROPAGAVENDE.
FONTE: ÓRGÃO INFORMATIVO DO PROPAGAVENDE - PROVIVE -– JULHO 2008

Ceará
sinprovence@secrel.com.br | www.sinprovence.com.br

SINPROVENCE inaugura
sala de informática
ASSOCIADOS E DEPENDENTES do SINPROVENCE já estão
usufruindo da sala de
informática do Sindicato, funcionando
a todo vapor, de segunda a sexta-feira,
de 8h às 18h.

Lula prestigia SEMPREVIAJAVEND
em comemoração do Dia do Trabalho

Laboratório Medley
reintegra sindicalista
MEMBRO DO CONSELHO fiscal efetivo do SERVIPROFARO
foi demitido arbitrariamente, em abril, do Laboratório Medley
S.A Indústria Farmacêutica que não respeitou a estabilidade
provisória conferida pelo Art. 543 parágrafo 3º da CLT. Graças
a uma Ação de reintegração protocolada pelo Sindicato no
TRT da 14ª Região – RO, o propagandista de produtos farmacêuticos Raimundo Erivan Carvalho da Silva, voltou a exercer
suas atividades com todos os direitos e vantagens inerentes
à categoria.
O presidente do Sindicato, Antônio de Oliveira, destacou o
empenho do juiz substituto da 5ª Vara do Trabalho de Porto
Velho-RO, Edílson Carlos de Souza Cortez, ao reconhecer que
o réu faz jus à estabilidade no emprego, e o empregador no
caso o Laboratório Medley, com a dispensa, impede o exercício regular da atividade sindical. Nas últimas eleições sindicais do SERVIPROFARO - quadriênio 2008/2012 -, realizada
em 15 de maio para renovação da diretoria efetiva, conselho
fiscal, e delegados federativos Edílson foi reeleito.

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul
sindvend@terra.com.br

Presidente do SINDIVENDAS
candidato a vereador
A DIRETORIA DO Sindicato comunicou
a FENAVENPRO o afastamento do presidente do Filiado em MS e MT, Elias
Rosa de Moraes, no período de 1º de
abril a 10 de outubro de 2008, em virtude de o sindicalista concorrer a uma
cadeira na Câmara Municipal de Campo Grande, MS, nas próximas eleições.
O afastamento foi aprovado por unanimidade em Assembléia da categoria.

Pernambuco - Caruaru

EM COMEMORAÇÃO AO Dia do Trabalho (1º de maio), o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro
do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, em audiência no dia 30
de abril, no Palácio do Planalto, lançaram a nova Carteira de
Trabalho informatizada. O primeiro trabalhador a receber o
documento foi o presidente Lula.
A cerimônia contou com a presença da presidente do SEMPREVIAJAVEND, Maria Aparecida Lopes, que comentou: “O novo
cartão será fundamental para a integração, agilidade e melhoria
no atendimento ao cidadão. A tarja magnética e demais características do cartão vão agregar mais segurança aos processos
operacionais e melhorar o acesso às informações trabalhistas”.
As Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego no
Distrito Federal, em São Paulo e no Rio de Janeiro serão as
primeiras a emitir a nova Carteira de Trabalho informatizada. Gradativamente, conforme o final do estoque da carteira
antiga, será implantada nacionalmente o novo modelo. Previsão é que a partir de agosto de 2008 o novo modelo atinja
todos os 26 estados e o Distrito Federal.

Paraná

sinprocapecaruaru@hotmail.com

SINPROCAPE inaugura
Sede Social

sinvenpar@swi.com.br

A INAUGURAÇÃO DA Sede Social própria do SINPROCAPE,
localizada na rua Benjamin Larena, Divinópolis, foi bem concorrida. Prestigiaram o evento funcionários e associados do
Sindicato; o presidente do co-irmão SINVEPRO-PE, em Recife, Flávio Carvalho; o candidato a prefeito de Caruaru, e seu
vice, respectivamente, deputado estadual José Queiroz e Jorge
Gomes; o médico ortopedista, Daniel Soares e esposa, entre
outras autoridades. Na ocasião, os diretores do SINPROCAPE
prestaram homenagem ao fundador da entidade, Pedro Tiago de
Moura, através de uma placa afixada na parede da nova Sede,
com os nomes dos membros da primeira diretoria da entidade.
Ao término da solenidade, convidados saborearam um gostoso coquetel, embalados pela voz de Bartô, cantor nordestino de Caruaru.

Obras no SINVENPAR a todo vapor

A CONCLUSÃO DAS obras no prédio de 1200m2, em
terreno de 707m2, no centro de Curitiba, onde será
instalada a Sede Administrativa do Filiado da FENA-

O novo espaço sonho
antigo de toda a diretoria da entidade
conta com computadores de última geração, impressoras modernas, scanner,
material multimídia, etc. que oferecem aos freqüentadores,
além da realização social e pessoal um caminho de acesso à
informação e ao conhecimento.

VENPRO, está previsto para o início de 2009.
De acordo com o presidente do SINVENPAR, Augusto
Garcia, o objetivo da reforma é oferecer aos vendedores viajantes e propagandistas mais conforto no atendimento: “Reuniremos em um só local a secretaria, e
os Departamentos médico, odontológico e jurídico”.
CONTINUA >>>
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Notícias dos Filiados da FENAVENPRO
Alagoas

Rio de Janeiro
Propagandistas | sinproverj@globo.com | www.sinproverj.com.br
SINPROVERJ: 50 ANOS

sindeval.al@gmail.com

SINDEVAL: 25 anos

O CINQÜENTENÁRIO DO legítimo representante dos propagandistas de produtos farmacêuticos no Estado do Rio de Janeiro foi comemorado de forma simples, mas
simbólica. O SINPROVERJ ofereceu aos convidados um jantar num hotel na zona sul
da cidade, em 28 de maio último, onde compareceram cerca de 200 pessoas.
Durante a solenidade houve a entrega de uma placa comemorativa, em forma de
O Auditório do SINDEVAL lotou de convidados que prestigiaram o
Jubileu de Prata do Sindicato, fundado em 26 de maio de 1983. A
abertura do evento ficou por conta do presidente do Sindicato, João
Carlos, entre o convidado de honra, Milton Hênio (médico pediatra),
e Eduardo Canuto, (vereador de Maceió pelo PV).
Os ex-presidentes do
SINDEVAL, Ernando
Cavalcante e Edson
Apolinário, agradeceram
emocionados os Certificados de Honra ao Mérito,
por reconhecimento aos
relevantes serviços prestados à entidade.

selo, aos ex-presidentes da entidade desde a sua fundação, em 19.04.1958; aos
representantes da “Turma da Velha Guarda” do Rio e de São Gonçalo e amigos do
SINPROVERJ; aos diretores da FENAVENPRO e à entidade; e ao responsável pela
regulamentação da profissão, através da Lei nº 6.224, de 17.07.1975.
Ao final do congraçamento os diretores do SINPROVERJ brindaram a
união de uma diretoria coesa que luta em prol dos trabalhadores.
Após a abertura do evento, com os convidados
cantando o Hino Nacional e o Hino do Viajante, o
presidente do Sindicato, Luiz Fernando Nunes,
em seu discurso, lembrou a atuação dos expresidentes do SINPROVERJ que o antecederam
“Não podemos esquecer àqueles homens que
no passado, à frente de nossa entidade,
plantaram e semearam o campo que nós, hoje,
com muita luta, colhemos frutos”.

SINDEVAL promove
Campanha Dia da Saúde
CUMPRINDO SUA RESPONSABILIDADE social, a diretoria e associados do SINDEVAL, junto à associação de moradores do
Conjunto Habitacional Graciliano Ramos, na periferia de Maceió,
promoveram em junho, a “Campanha Dia da Saúde”, em prol
da população carente do Conjunto. Cerca de 200 pessoas participaram do Projeto “Graciliano Ramos é uma Graça”, com
direito a atendimento médico, psicológico e nutricional; atividades culturais; palestras e distribuição de medicamentos doados
por laboratórios (conforme prescrição médica).

Homenageados
EX-PRESIDENTES

FENAVENPRO

Arlindo Silva (falecido) | 1960 a 1964
Luiz Viana (falecido) | 1964 a 1966
Solino Perez | 1966 a 1968
Claudinor Perez | 1968 a 1971
Olimpio Coutinho Filho | 1971 a 1986

Remédios doados

O presidente da FENAVENPRO,
Edson Ribeiro Pinto, ao receber a
homenagem das mãos do presidente
do SINPROVERJ pelo apoio recebido
da Federação durante os 50 anos
frisou: “Luiz você é merecedor destes
momentos pela condução brilhante
desta entidade exemplo para o sindicalismo brasileiro, para os Sindicatos
que compõe o universo da nossa
Federação e para a
categoria que orgulhosamente
representamos. Parabéns”.

DIRETORES DA FENAVENPRO
Palestra com a
psicóloga Giselle de Oliveira

José Guimarães Alves

Antonio Paulo Andreazzi

1986 a 1989

1958 à 1960

REPRESENTANTES DA
“TURMA DA VELHA GUARDA”
Nelson Águia, Manoel Pereira dos Santos e Leônidas Nicolay
(Velha Guarda de São Gonçalo)

À esquerda: Ayrton Rodrigues de Almeida (RJ), José Soares de
Souza Filho (RJ), Reginaldo Allemand Damião (ES), Edson Ribeiro
Pinto (SP), Paulo Abdalah (Conselho Fiscal), Carlos Simoni Giacoboni (RS) e José Guimarães Alves (Conselho Fiscal). Em pé: Luiz
Fernando Nunes (RJ) e Augusto Garcia (PR).

Atendimento pela farmacêutica Midian, a ginecologista Angélica Avelino, o dermatologista, Eudes Cavalcanti, e Valmir, pediatra.

O 1º secretário da Confederação
Nacional de Trabalhadores no Comércio
(CNTC) e Coordenador do Fórum
Sindical dos Trabalhadores – Nacional
(FST), José Augusto da Silva Filho,
homenageou o SINPROVERJ e a
FENAVENPRO, em nome do Fórum.

Encerramento do evento.
Missão cumprida

Sentados à mesa, Fernando
Bandeira (presidente do
Sindicato dos Vigilantes e diretor da NCST); José Augusto e esposa; e Sebastião
José da Silva (presidente da
NCST-RJ) e esposa.

Cobertura jornalística pela afiliada
da TV Record em Maceió
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“Com imensa honra fui
adotado por esta categoria”

AMIGOS

As palavras são do professor Alcir
Pimenta, autor da Lei 6224, de
14.07.195, que regulamentou a
profissão de propagandista de produtos farmacêuticos. O ex-deputado
federal, em seu brilhante discurso,
elogiou a categoria, e emocionado
acrescentou: “É com o coração
transbordante da mais viva alegria,
que recebi esta placa tão linda das
mãos de amigos tão queridos os quais fazem parte da minha
história de vida como político e intelectual”.

Visita
Cerimônia de Posse
do SEMPREVIAJAVEND FENAVENPRO recebe
Superintendente
Distrito Federal
[2008 a 2012]
Regional do Trabalho
no Espírito Santo
FOI ELEITA, POR unanimidade, com 78,2% dos votos válidos,

Maria Aparecida Alves Lopes, como presidente do Sindi-

cato dos Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio,
Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores

EM VISITA INFORMAL a Sede da FENAVENPRO, no dia 25 de

de Produtos Farmacêuticos do Distrito Federal, representan-

Espírito Santo - e atual superintendente regional do Trabalho
no Estado, Enésio Paiva Soares, afirmou aos funcionários e

do a Chapa nº 1, proclamada vencedora do pleito.

maio, o ex-presidente do SEPROVES - Filiado da entidade no

diretores que o recepcionaram que, após a transformação das
114 Sub-delegacias do Trabalho espalhadas em todos os Estados brasileiros e no Distrito Federal, em Superintendências,
a relação com o gabinete do ministro do Trabalho e Emprego,
Carlos Lupi, ficou mais transparente: “Com a ligação direta à
gestão das políticas públicas do Ministério, e a modernização
da nomenclatura, com certeza, a classe trabalhadora e a população capixaba serão bem melhor atendidas”, comemorou o
superintendente.

A cerimônia de posse da diretoria do SEMPREVIAJAVEND,
aconteceu na Sede da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, em Brasília, no último dia 2 de jullho, e
contou com a presença de diversas autoridades, entre elas
representantes do Governo do Distrito Federal, de Partidos
políticos e sindicalistas: Adair Macedo (assessor da Diretoria
de Apoio Operacional da vice-governadoria); bispo Rodovalho
(secretário de Trabalho); Saulo Diniz e Adriano Amaral e (secretário Adjunto e sub-secretario de Desenvolvimento e Turismo);
Roberto Bittencourt (1º Secretario do Mr8) Marcos Campanela
(secretário da Executiva do PMDB/DF), Waldir Ferreira (CGTB)
e Jane Ferreira (Federação de Mulheres do DF).

Enésio (terno e gravata) entre funcionários da FENAVENPRO disse
que em sua gestão o trabalho de fiscalização às terceirizações
selvagens tem sido intensificado. À esquerda: José Guimarães Alves
(pres. Conselho Fiscal); Paulo e Elizabeth; Tania Maria (assessora de
comunicação social) e Elmar.

Trabalho Escravo

Fiscais do Trabalho
flagram condições
precárias no ES
O GRUPO MÓVEL da Superintendência Regional do Trabalho do
Espírito Santo anunciou ter encontrado 2.500 trabalhadores de
uma Usina de cana em condições degradantes. Segundo o grupo, 89 foram resgatados. As blitze ocorreram nos municípios de
Conceição da Barra e Pedro Canário, em unidades sob responsabilidade da Infinit Bio-Energy. A empresa nega que tenha cometido fraude nos avisos prévios e diz que foi ela quem chamou
a Superintendência apenas para avalizar os desligamentos.

Diretoria eleita do SEMPREVIAJAVEND
para o próximo quadriênio.
Ao empossar Maria Aparecida, o 1º secretário
da CNTC, José Augusto da Silva Filho,
desejou sucesso aos novos diretores
no mandato que se estende até 2012.

FONTE: DIAP E FOLHA DE SÃO PAULO

Nova Central Sindical de Trabalhadores

Internacional

FENAVENPRO recebe diretor
da Unión Latino-americana
de Visitadores Médicos
O diretor da U.L.A.Vi.M, e da Associación Agentes de Propaganda Médica (AAPM), Alberto Irigoyen, visitou a Sede da FENAVENPRO, em 22 de julho, e foi recepcionado por diretores
e funcionários.
Na ocasião, os membros das entidades discutiram como ampliar e tornar mais efetiva a prática da solidariedade sindical
internacional; debateram os problemas enfrentados pelos propagandistas na indústria farmacêutica; e acertaram que o XII e
XIII Congresso da U.L.A.Vi.M., será realizado de 6 a 9 de outubro
próximo, na Colônia de Férias do Sindicato dos Vendedores-Viajantes de São Paulo, em Praia Grande, litoral santista.

À esquerda: O presidente da FENAVENPRO e 1º vice da U.L.A.Vi .M,
Edson Ribeiro Pinto, e os diretores Luiz Fernando Nunes e Ayrton
de Almeida, deram boas vindas a Alberto Irigoyen (camisa amarela).
O presidente do Conselho Fiscal, José Guimarães Alves, também
participou do encontro.

Federação Argentina
de Viajantes celebra
70 anos
A ENTIDADE, PRIMEIRA Organização Federativa de Profissionais de Vendas, foi fundada em 1º de outubro de 1938, e
mais tarde, com a fusão à Federação Gremial de Viajantes da
República Argentina, deu lugar à atual FUVA – Federação
Única de Viajantes da Argentina.
No próximo 1o de outubro a entidade comemora o seu 70o
aniversário e já programou uma série de eventos, dos quais
se destaca a “Festa do Viajante”, a realizar-se no dia 10 de
outubro, no salão Palais Rouge, em Jerônimo Salgueiro da Cidade Autônoma de Buenos Aires. Segundo os organizadores
a festa com jantar, baile, show e prêmios contará com a presença de mais de 600 Viajantes Vendedores de todo o país, e
de mais de 40 dirigentes nacionais e internacionais.

Combate ao
trabalho escravo

A FENAVENPRO e seus 28 Filiados parabenizam a FUVA pelo seu aniversário.

A NCST-NACIONAL e várias entidades da
sociedade civil se reuniram em Brasília e
lançaram a Frente Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, que busca pressionar os deputados a votar na Proposta de Emenda Constitucional 438/01, do ex-senador Ademir
Andrade (PSB-PA), que prevê o confisco de terra onde forem
encontrados trabalhadores em situação análoga à de escravo.

Jornada Mundial pelo
Trabalho Decente
O MOVIMENTO SINDICAL internacional vai organizar a
Jornada Mundial pelo Trabalho Decente, no próximo 7
de outubro. Essa data constitui uma oportunidade única

De acordo com o Grupo Especial de Fiscalização Móvel do
Ministério do Trabalho e Emprego, em funcionamento desde
2002, que combate o trabalho escravo e degradante no
Brasil, foram mais de 30 mil trabalhadores libertados pelos
fiscais.
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para que os Sindicatos e outras organizações interessadas na promoção do Trabalho Decente, em todo o mundo, unam as suas forças numa ampla mobilização.
FONTE: AMÉRICAS INFO – BOLETIM INFORMATIVO DA CONFEDERAÇÃO SINDICAL
DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DAS AMÉRICAS
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Mundo do trabalho

JURÍDICO

FOI IMPLANTADA ESTE ano a versão 2.5 do Sistema CNES

Convenção 158:
tramitação na Câmara

– Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, com novas ferra-

A COMISSÃO DE Trabalho da Câmara dos Deputados será o

mentas de consultas, navegação e trâmite no sistema.

próximo passo da Mensagem Presidencial 59/08, que ratifica

O novo CNES consolida as informações das entidades sindi-

a Convenção 158 da OIT e impõe regras para a demissão
sem motivo. A rejeição da Mensagem Presidencial na Comis-

cais de forma clara, permitindo verificar se as mesmas es-

são de Relações Exteriores por 20 votos a um demonstrou

tão ativas ou não junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

que o Governo abandona os trabalhadores ao não se empe-

Nesse novo sistema, somente estarão ativas as entidades
que procederam à atualização sindical.

nhar na aprovação da Convenção 158.

Novidades no Registro Sindical

Outro aspecto criticado pelo movimento sindical foi a tática
O atendimento pode ser feito através do endereço eletrônico

errada da base aliada, ao abandonar ou não comparecer à

atendimento.srt@mte.gov.br ou pelos telefones (61) 3317-

sessão que aprovou o parecer contrário do relator deputado

6792 / 6798.

Júlio Delgado (PSB-MG).

Regulamentar a terceirização

A intenção dos dirigentes sindicais, e do Governo, em ratificar

O FOCO DA Secretaria de Relações do Trabalho para este ano
se refere à questão da regulamentação da terceirização, já
que é um dos assuntos que exige um novo marco normativo
e regulatório para o seu exercício.

a norma internacional do trabalho, além de proteger o emprego, é proporcionar mais respeito aos trabalhadores, ao exigir
do empregador no ato de demissão a apresentação de uma
justificativa para a dispensa.

Será apresentada uma proposta de texto legislativo para
análise e debates com as entidades representativas de trabalhadores e empregadores, o que deverá assegurar maior
proteção aos trabalhadores terceirizados e segurança jurídica
aos empregadores.

DESTAQUE

FONTE: INFORMATIVO DO GABINETE DA SRT

Núcleo Assuntos Estratégicos, Roberto Mangabeira

Mangabeira Unger quer
mudanças nas leis trabalhistas
EM AUDIÊNCIA PÚBLICA na Comissão de Assuntos
Sociais (CAS) do Senado, o ministro Extraordinário do
Unger, apresentou um panorama das discussões sobre

Subcomissão prepara Relatório
A Subcomissão de Terceirização que funciona junto à Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados deverá apresentar Relatório sobre o tema. O
colegiado percorreu vários Estados com o objetivo
de verificar as diferentes situações a que são submetidos os trabalhadores terceirizados. Para a Comissão as terceirizações só devem ser realizadas em
áreas que não são atividades fins da empresa.

mudanças no cenário trabalhista do Brasil: “Classificoas como as mais abrangentes e ambiciosas na relação
capital e trabalho desde Getúlio Vargas”.
O ministro pediu o apoio do Congresso Nacional para
que o Parlamento brasileiro seja o palco para o início
de uma ampla discussão nacional sobre o tema e suas
implicações.

MTE cria Comissão de Prevenção e Acidente de Trabalho
O Ministério do Trabalho e Emprego, Previdência Social e Saúde criaram no mês de maio, uma Portaria que institui a Comissão
Tripartite de Saúde e Segurança do Trabalho, com objetivo de estudar medidas a fim de elaborar um plano de ações para prevenir acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.
A Comissão será formada, além de servidores das três pastas, por representantes dos trabalhadores e dos empresários que
irão trabalhar em questões como planejamento e aperfeiçoamento do sistema nacional de segurança e saúde no trabalho; na
elaboração de um programa nacional.
Pretende-se, ainda, reunir instrumentos para que o país adote, no futuro, a Convenção 187 da Organização Internacional do
Trabalho (OIT) que se destina a promover uma cultura de prevenção para segurança e saúde no trabalho. O Japão foi o primeiro
país a ratificar, seguido da Coréia do Sul.

1º secretário da CNTC é Prêmio Destaque do Grupo CIPA 2007
Pela terceira vez, José Augusto da Silva Filho, diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e da Federação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho (FENATEST),
coordenador do FST-Nacional e conselheiro do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) foi contemplado com o “Premio Destaque 2007”, 22ª edição, realizado anualmente pelo Grupo CIPA.
Na ocasião o homenageado ressaltou: “Além de receber este prêmio por mérito,
significa pra mim mais responsabilidades e comprometimentos com as questões
ambientais, com a segurança e saúde no trabalho e um compromisso maior com
a minha categoria e com a classe trabalhadora deste País”.
O evento aconteceu no Museu Biológico do Instituto Butantan, em São Paulo,
em 25 de março passado, e, além de José Augusto, mais cinco personalidades
dos setores de segurança e saúde no trabalho foram destaques em 2007.
FONTE E FOTO: JORNAL DA CNTC – EDIÇÃO 565 – MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO 2008
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Hildebrando Barbosa de Carvalho,
assessor jurídico da FENAVENPRO | jurídico@fenavenpro.org.br

Unicidade e
fortalecimento sindical
DESDE TEMPOS IMEMORIAIS o
ser humano aprendeu a conviver
em coletividade, sobretudo ao constatar que a união faz a força, para
fazer face às intempéries da vida.
O sindicalismo é devido a centenas de homens e mulheres que
se sacrificaram por um ideal,
fruto das classes operárias organizadas, que reconheceram a
conveniência da necessidade do auxilio mútuo em busca de
melhores condições de trabalho e de justa remuneração.
Para o desenvolvimento de um movimento sindical democrático são necessárias duas coisas: a existência de um sistema
capitalista evoluído e o fortalecimento dos Sindicatos, organizados por categorias profissionais diferenciadas, que sintetizem os descontentamentos dos assalariados relacionando-os
com uma causa comum.
A união dos trabalhadores e, o conseqüente fortalecimento de
suas entidades sindicais de base, se justifica para se contrapor
ao constante avanço de um capitalismo forte e globalizado.
Desde a realização do III Congresso Operário Brasileiro, realizado no Rio de Janeiro, em 1920 e, pelos últimos 80 anos,
temos que os trabalhadores apóiam a unicidade sindical.
A unidade parte do sentido de que os trabalhadores, de cada localidade, se organizem por ofício ou indústria, em sindicatos de
resistência, considerando que em hipótese alguma deverá ser
permitida a existência de mais de um Sindicato de determinado
grupo ou categoria profissional numa mesma base territorial. Tal
posicionamento restou erigido a patamar constitucional, ao
ser inserido no Artigo 8º, inciso II, da CF/88.
Os Vendedores e Viajantes do Comércio, Propagandistas,
Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos, movidos por um bem comum, unificaram suas
categorias e seus Sindicatos, buscando, e obtendo, melhores
condições de trabalho e de dignidade humana.
Com esta visão corporativa se constituíram Sindicatos fortes,
com legítima representação dos trabalhadores, notadamente, para fazer frente às tentativas de desregulamentação dos
direitos sociais e trabalhistas. Muitas foram as lutas para ver
mantidas as contribuições financeiras que se traduzem no sustentáculo das entidades obreiras.
Alguns grupos de aventureiros, despidos do maior dos preceitos do verdadeiro sindicalismo, propagam a desunião e
o desmembramento, de categorias e entidades, procurando
enfraquecê-las, visando a obter “benefícios” individuais e
mesquinhos, em detrimento da coletividade. Efetivamente tais
“aventuras” não devem prosperar, principalmente em tempos
atuais, no qual se procura, e se propaga, diuturnamente, uma
incessante busca pela “reforma sindical”.
Somente com entidades sindicais fortes, e unidas, manteremos a legítima representação das categorias profissionais por
nós representadas, caso contrário, estaremos “contribuindo”,
de forma desastrosa, para sucumbirmos perante maiores
pressões e, desta forma renegando o princípio máximo do
verdadeiro sindicalismo.

A União faz a Força!

Assessoria jurídica
da CNTC analisa o
Anteprojeto

Polêmica:

contribuição negocial X contribuição sindical
Eis a questão...

A ASSESSORIA JURÍDICA da Confederação Nacional

DURANTE A SOLENIDADE promovida pelo Ministério

dos Trabalhadores no Comércio adiantou alguns pon-

do Trabalho e Emprego, em 5 de agosto, para anunciar

tos do Anteprojeto que preocupam os sindicalistas: risco da pluralidade de acordo com a redação do caput
do Artigo 7º do Projeto; a forma de distribuição dos

quais as Centrais seriam habilitadas para o recebimento da contribuição sindical (CUT, Força Sindical, UGT,

recursos como prevê o Parágrafo único do Artigo 7º;

NCST, CGTB e CTB) o ministro Carlos Lupi, apresen-

as dúvidas em contemplar os autônomos e profissio-

tou o Anteprojeto de Lei que institui a contribuição

nais liberais; a omissão em relação às categorias inorganizadas; a garantia de negociação coletiva para os
servidores públicos; a definição do que se entende por
“remuneração” etc.

negocial, em substituição à contribuição sindical
oficial e a contribuição assistencial e confederativa.

Ainda há, também, o risco de a nova Lei, uma vez apro-

CUT leva a Lupi proposta
de 1% do salário

vada, dificultar a arrecadação entre os Sindicatos e invia-

A proposta de 1% do salário anual do trabalhador,

bilizar a distribuição para as entidades de grau superior.

equivalente a 13% de um salário mensal foi levada ao

Acesse www.diap.org.br e obtenha a íntegra do Ante-

encontro com o ministro do Trabalho pela CUT, mas

projeto de Lei.

ele preferiu deixar ao Legislativo a decisão de quanto
os trabalhadores vão pagar: “Vamos enviar o Projeto
sem definir o valor porque não há consenso entre as
Centrais”, disse Lupi.

A CUT impôs como condição que só aceitaria acatar
o atendimento dos requisitos de representatividade
levantados pelo MTE para legalizar as demais Centrais, se as mesmas assinassem um Termo de Compromisso apoiando o Anteprojeto de instituição da
contribuição negocial, o qual revogava todos os
Antonio Alves de Almeida, presidente da CNTC:
“Solicitamos aos nossos Filiados que enviem sugestões para estabelecermos estratégias políticosindicais dentro do Congresso Nacional”.

Reforma Sindical

dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, o
que foi acatado pelas demais.

NCST, CTB e UGT
discordam da proposta do MTE
Antes de seguir para o Congresso Nacional que vai

Fique de olho:

unicidade e
contribuição
sindical em jogo
A PROPOSTA DE Emenda Constitucional 71/95, de

definir a alíquota da nova contribuição, o Anteprojeto passará pela consulta jurídica do Ministério do
Trabalho. As Centrais, com exceção da Nova Central
Sindical dos Trabalhadores (NCST), Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), e UGT (União
Geral dos Trabalhadores) não apóiam a substituição do
imposto – cujo valor corresponde, hoje, a um dia de

autoria do deputado Jovair Arantes (PTB-GO), que re-

trabalho por ano, o que corresponde a 3,33% de um

formula a estrutura sindical e exclui o princípio da uni-

salário, descontado a cada mês de março de quem

cidade e a contribuição sindical compulsória, está

tem Carteira assinada.

na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.
Caso seja aprovada da CCJ, a matéria será analisada

Apesar do ministro Lupi ter concedido 10 dias para

em Comissão especial e depois votada em dois turnos

que as Centrais apresentem sugestões, com relação

no plenário da Casa. O relator, deputado Moreira Men-

ao Anteprojeto de Lei, fontes informaram que o mes-

des (PPS-RO), apresenta parecer pela admissibilidade

mo já seguiu para a Casa Civil da Presidência da Re-

da Proposta.

pública como Projeto de Lei Ordinária.
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Fórum Sindical dos Trabalhadores
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1º Encontro Nacional
do Fórum Sindical dos Trabalhadores
O EVENTO REALIZADO pelo FST que reúne Confederações e Federações de trabalhadores, e Centrais sindicais, com representatividade em todo o território
nacional, aconteceu na Academia de Tênis, em Brasília, no dia 13 de maio,

Pesquisa aponta:

“Sindicatos de
Trabalhadores
têm confiança
da população”

e teve como tema central “A defesa da unicidade sindical, do emprego e dos

DE ACORDO COM a pesquisa “Barômetro de Confiança

direitos trabalhistas”. Ao final do Encontro foi aprovada por unanimidade a

nas Instituições Brasileiras”, feita pela Associação dos

“Carta de Brasília”, com resoluções, proposições e propostas do Fórum.

Magistrados Brasileiros, e pelo Instituto de Pesquisas

FONTE: JORNAL DA CNTC – EDIÇÃO 565 – MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO 2008

Sociais, Política e Econômicas (Ipespe), entre 29 de maio
e 2 de junho, com 1500 pessoas, em todo o País, que

A mesa composta para

opinaram sobre 17 entidades, os Sindicatos de Trabalha-

discutir o temário

dores ocupam o 7º lugar do ranking nacional.

da estrutura sindical
brasileira contou com diri-

Para Edson Ribeiro Pinto, presidente da FENAVENPRO,

gentes sindicais,

e do SINDVEND - Sindicato dos Vendedores Viajantes do

parlamentares, e membros

Estado de São Paulo, a avaliação positiva atribuída aos

do Diap, do Ipea, da OIT

Sindicatos pelos entrevistados deve-se, além da forma

e do Centro de Estudos

transparente e honesta que as instituições são conduzidas

Sociais e Sindicais.

por seus dirigentes, vale destacar a atuação significativa
das entidades, em prol das categorias que representam.

O coordenador do FST,
José Augusto da Silva Filho,
ao lado do senador
Paulo Paim afirmou: “O
Encontro foi importante para
a defesa do sistema confederativo, e de nossas principais
bandeiras, restabelecendo a
luta de forma preventiva, contras ameaças que permeiam
a classe trabalhadora, através
de propostas e projetos que
precarizam e retiram direitos”.

REPRODUÇÃO DO JORNAL DA FORÇA SINDICAL N.54 | JULHO.2008

Centenas de sindicalistas
lotaram o auditório em
Brasília, para debater entre
outros temas a redução da
jornada de trabalho, a defesa
da ratificação das Convenções
151 e 158 da OIT, a
Previdência Social, cooperativa
de trabalho e terceirizações,
o meio ambiente,
e a Reforma Agrária.

Salário mínimo

Congresso aprova
aumento de 9% para
salário mínimo em 2009
O PROJETO DE LEI de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
2009, aprovado pelo Congresso Nacional, em 15 de julho
passado, prevê aumento do salário mínimo de R$ 415

Representantes da
FENAVENPRO no evento:
Paulo Guardalupe
(SindVendas-GO);
Reginaldo Damião
(SEPROVES-ES);
João Manuel (SIVEVI-RS);
Hélio Manfredini
(SINDVEND-SP)e
Luiz Edmundo
(SINPROVERJ).

para quase R$ 455 o que significa um crescimento de
pouco mais de 9%. O novo valor deve entrar em vigor a
partir do dia 1º de fevereiro, mas a medida ainda precisa
ser sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
De acordo com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o valor do mínimo
deveria ser R$ 2 mil. Para chegar a este valor, o Dieese
leva em conta o custo da cesta básica e outros gastos
considerados necessários.
FONTE: DIAP
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Fator Previdenciário
mobiliza o Senado

PONTO DE VISTA
João Batista Inocentini, presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados

Pelo fim do Fator Previdenciário

SINDICALISTAS E APOSENTADOS saíram
em defesa do Projeto de Lei 3299/08,

ENGANA-SE QUEM PENSA que o Fator Previdenciário prejudica só quem já está apo-

de autoria do senador Paulo Paim, du-

sentado. O maior interessado deveria ser o trabalhador que está na ativa e que deve

rante Audiência Pública, realizada na

pensar no seu futuro. “Esta é uma bomba que vai explodir no colo do movimento sin-

manhã do dia 10 de julho, na Comissão de Seguridade Social da Câmara.
Para o debate proposto pelo deputado
Fernando Coruja (PSC-SC), foram
convidados representantes do Ministério da Previdência Social, e de entidades da sociedade civil organizada que atuam
na pesquisa, estudos e defesa da Previdência pública brasileira.

dical que não luta para acabar com o Fator”, disse João Batista Inocentini, presidente
do Sindicato Nacional dos Aposentados, que sugeriu aos sindicalistas na plenária de
São Paulo, que inclua entre as bandeiras de luta, o fim do Fator Previdenciário.
Inocentini tem tentado sensibilizar os dirigentes sindicais para esta luta e admite que
enfrenta muitas dificuldades porque existe uma cultura de trabalhar apenas para resolver os desafios de curto prazo. “As pessoas deveriam prestar atenção quando um

Para o senador Paim o Projeto extingue o Fator Previdenciário para cálculo dos

aposentado reclama dos baixos rendimentos e agir para elas não enfrentarem os

benefícios da Previdência, e estende aos aposentados os índices de reajustes con-

mesmos problemas no futuro, mas não é isso que acontece. Normalmente, elas só

cedidos ao salário mínimo aprovado pelo Senado. Na opinião do deputado Coruja o

vão perceber quando enfrenta o problema na pele”, afirmou o sindicalista.

FP penaliza, sobretudo, aqueles que começam a trabalhar mais cedo e fazem parte
da parcela mais pobre da população brasileira.

O Fator Previdenciário é a expectativa de vida fixada a cada ano pelo governo. Para
resumir, hoje só recebe 100% do valor da aposentadoria, quem tiver 35 anos de con-

O coordenador do Fórum Sindical de Trabalhadores-Nacional, José Augusto da
Silva Filho, representando diversas lideranças sindicais que lotaram o Salão Negro
do Congresso Nacional assegurou aos parlamentares: “A mobilização continua pela
aprovação do Projeto na Câmara dos Deputados. Repudiamos as declarações de
integrantes do Governo, criticando a aprovação da matéria”.

tribuição, e 63 anos de idade. Desse patamar para baixo é aplicado o Fator Previdenciário. Por exemplo, se a pessoa tem direito a uma aposentadoria de R$ 2.100,00,
vai receber apenas R$ 1.500,00. Inocentini defende a proposta de fixar um teto para
o Fator Previdenciário, por exemplo, 60 anos, com 35 anos de contribuição. Se aos
50 anos, o trabalhador já tiver contribuído aos 35 anos, a cada ano que ele continuasse na ativa, reduziria um ano do Fator Previdenciário. Nesse sentido, aos 55 anos
ele conseguiria a aposentadoria com 100% do valor que teria direito.

Vice-presidente
da República recebe
membros do FST

Ministro do Trabalho
promete apoio ao FST
DIRIGENTES DE CONFEDERAÇÕES Nacionais de Trabalhadores que compõem o Fórum

Sindical dos Trabalhadores foram recebidos pelo Ministro do Trabalho e Emprego, Carlos
Lupi, em seu gabinete, no dia 3 de junho passado, para debater alterações na Portaria 186
do MTE, que fixa normas sobre os pedidos de Registro Sindical e alteração estatutária das
entidades sindicais. Em resposta, o ministro decidiu criar uma Comissão de trabalhadores e
outra de empregadores, para elaborar
as modificações no documento e sanar
os problemas.

COORDENADORES DO FÓRUM Sindical dos Trabalhadores entregaram ao vice-presidente da República, José Alencar Gomes da
Silva, a “Carta de Brasília”, documento aprovado durante o 1º
Encontro Nacional do FST, realizado em Brasília, no dia 13 de
maio. O objetivo da audiência realizada no gabinete de Alencar
dois dias após o Encontro Nacional foi pleitear seu apoio às propostas mencionada no documento.

Na ocasião, os sindicalistas manifestaram ao ministro preocupação com
os efeitos negativos que a Portaria
186 representa para o conjunto do
sistema confederativo, incentivando
a criação de entidades sindicais em
desrespeito à unicidade estabelecida na Constituição Federal. Eles entregaram a Lupi
documentos elaborados pelos advogados e dirigentes do FST, contendo sugestões das
Confederações com respectivas justificativas legais.
Para o coordenador nacional do FST, José Augusto, o ministro Lupi deve, em caráter
emergencial, verificar o erro cometido ao publicar a Portaria e providenciar as alterações
necessárias. Ele destacou ainda que se for preciso as entidades sindicais estão preparadas para realizar mobilizações e até procurar o STF, para garantir a estrutura sindical
brasileira. O ministro recebeu dos sindicalistas a “Carta de Brasília” e pediu um prazo
para avaliar as possíveis mudanças na Portaria 186.
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Diretores da
Instituído o Dia do
FENAVENPRO
Vendedor Viajante em São Paulo
apóiam Projeto que
amplia estabilidade
de dirigente sindical

OS VENDEDORES VIAJANTES de São Paulo, já podem comemorar! Através do Sindicato da categoria no Estado,
a Lei nº 13.048, de 3 de junho de 2008, instituiu o 1º de outubro - Dia do Vendedor Viajante.
Segundo o presidente do SINDVEND, Edson Ribeiro Pinto, a Lei é oriunda do Projeto de Lei nº 521, de 2007,
apresentado pelo deputado estadual Jorge Caruso (PMDB-SP): “A sensibilidade do parlamentar na elaboração
e fundamentação do Projeto foi importantíssima para aprovação junto a seus pares”. O sindicalista disse ainda que Caruso irá compor os
Anais da entidade e a Galeria dos Benfeitores
da categoria, sendo merecedor de todas as
homenagens dos profissionais de vendas.

ENTREVISTA
O Projeto de Lei nº 521/2007, que instituiu o Dia do Vendedor, em São Paulo, e
deu origem a Lei nº 13.048, de 3 de junho
Os diretores da FENAVENPRO, em reunião realizada

de 2008, foi resultado de intenso trabalho

na Sede da entidade, centro do Rio, no último 6 de

de esclarecimento do autor do PL, deputa-

agosto, debateu entre outros temas o Projeto de Lei

do estadual Jorge Caruso (PMDB-SP), junto

nº 177/07, de autoria do senador Paulo Paim, que

aos seus pares na Assembléia Legislativa do

amplia o direito à estabilidade no emprego dos diri-

Estado. De acordo com o parlamentar, em

gentes sindicais, para incluir os candidatos a membro

sua justificativa ao apresentar o Projeto, “a

do Conselho Fiscal da entidade sindical ou Associação

propositura busca levar à valorização dessa

profissional desde o registro da candidatura, até um

importante atividade, ao reconhecimento e à gratidão pela categoria pelos serviços prestados à diversos segmen-

ano após o final de seu mandato, caso seja eleito,
inclusive como suplente.

O deputado Caruso ao receber em seu gabinete na ALESP, os diretores do
SINDVEND, Helio Manfredini, Sérgio Auricchio, Edson Ribeiro Pinto e
Jorge Zósimo dos Santos, comentou: “Foi com muito orgulho que apresentei o
Projeto aos meus colegas porque tenho consciência que o vendedor viajante
contribui para o progresso em qualquer país do mundo.
O reconhecimento do Estado de São Paulo a este profissional
é mais do que justo”, complementou o parlamentar.

tos da sociedade”. A reportagem do Jornal da FENAVENPRO conversou com o deputado. Confira a entrevista:
FENAVENPRO: A Lei que instituiu o Dia do Vendedor em São Paulo é oriunda do seu Projeto. O que

o inspirou a apresentá-lo a seus pares na ALESP?
Jorge Caruso: Através de contato com a direção do Sindicato dos Vendedores Viajantes, na pessoa do Sr.
Manfredini, descobri que não existia em São Paulo uma data comemorativa para o vendedor. A partir daí,
surgiu à idéia de apresentar o Projeto, levando-se em conta que a data, já é consagrada a essa classe em
algumas cidades brasileiras.

Na sua opinião qual a importância do vendedor para o desenvolvimento na economia brasileira?
Quando pensamos em São Paulo, pensamos em vendedores de lojas, da área do comércio. Quando pensamos
no Estado e principalmente no interior, encontramos os vendedores de porta em porta, que levam produtos de
consumo aqueles moradores que não tem acesso às cidades, ou cujo acesso é difícil. E são esses vendedores,
os antigos caixeiros viajantes que impulsionam as vendas em muitas cidades.
Não posso deixar de citar os vendedores “in loco” (lojas), que hoje fazem de São Paulo, uma grande cidade de
serviços. É através da capacidade de milhares de vendedores, de seu convencimento, de seus conhecimentos, que milhões são negociados todos os dias, portanto é incalculável a importância dos vendedores para o
Ao responder o Ofício encaminhado pela FENAVENPRO, e por seus 28 Filiados, a todos os senadores da

comércio, ontem, hoje e sempre.

agradeceu a confiança depositada em seu trabalho, e

O senhor acredita que com o avanço da tecnologia, e o advento da internet, a profissão de vendedor
está com os dias contados?

também as inúmeras manifestações recebidas de organi-

Não. A profissão de vendedor sempre existirá. Mudarão as suas configurações, mas na essência, sempre tere-

zações sindicais do País com denúncias de demissão dos

mos um intermediário entre quem fabrica e quem consome, seja qual for o sistema de vendas adotado: porta

representantes dos Conselhos Fiscais dos Sindicatos.

em porta, lojas, internet, vendedores via catálogos, etc.

Em um dos parágrafos do texto Paim ressaltou: “Te-

Deixe sua mensagem para os vendedores viajantes de todo o Brasil.

República, em apoio ao seu Projeto, o senador Paim

mos dado o nosso sangue pela aprovação dessa e de
outras propostas que visam a melhoria das condições
de vida dos trabalhadores”, e finalizou: “Contamos
com o seu apoio nesta luta”.
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Acredito que são os vendedores viajantes que levam, em muitos lugares, os sonhos transformados em objetos, para muitas famílias. Creio que eles realmente são os “FAZEDORES DE SONHOS” nesses locais rurais
de difícil acesso.

