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Fórum Sindical
dos Trabalhadores

56 anos de lutas e conquistas. Parabéns!
Caro leitor:

- Regional Rio
Encontro em defesa
da unicidade sindical,
do emprego e dos
direitos trabalhistas
reuniu, em novembro,
mais de 400 dirigentes
sindicais no auditório da
ABI, centro do
Rio de Janeiro

Que em 2009 possamos estar novamente juntos pra enfrentar as
novas mudanças que vem por aí e caminhar com Deus em busca de
um mundo melhor cheio de Paz, Saúde, Compreensão e Amor.
Desejamos que as novas experiências lhes sejam construtivas,
saudáveis e harmoniosas e disposição pra apreender o novo...

Feliz 2009!

Posse diretoria FENAVENPRO
Empossada nova diretoria da FENAVENPRO
para o quadriênio 2008-2012

Componentes da mesa: João Rodrigues Filho (CNTS); Artur Bueno de Camargo (CNTA); Aprígio Guimarães
(CNTI); Lourenço Prado (CONTEC); Sebastião José da Silva (FST/RJ e NCST-RJ);José Augusto (coordenador
nacional do FST); Fernando Bandeira (Fed. Vigilantes RJ); Luiz Sérgio da Rosa Lopes (CNPL e FEDCONT );
Cleber Guimarães (Fed Comerciários RJ);Elias Bernardino da Silva Junior (CTB Nacional e FENATEST); Levi
Fernandes Pinto (CNTC);Deuzélio Oliveira (Fed. Alimentação RJ); Mariah (Sind Comerciários Macaé); Maria
Helena Santos (Sind. Ag. Autônomos RJ); Reginaldo Allemand ( SEPROVES).
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Fator Previdenciário

Medicamentos Genéricos

Congresso Nacional deve aprovar aumento de
aposentadorias. Decisão desagrada Governo e
polêmica continua

A importância dos produtos no Brasil
foi debatida em Congresso por
propagandistas-vendedores de produtos
farmacêuticos da América Latina

7
10 e 11

Desmembramento de Sindicatos
Assunto em destaque na 108a Reunião do
Conselho de Representantes da FENAVENPRO.
Sindicalistas repudiam a idéia do Governo

Congresso Nacional
Unificado da Classe Trabalhadora
Evento previsto para março de 2009
12
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EDITORIAL
Edson Ribeiro Pinto, presidente da FENAVENPRO

Caros componentes da mesa,
senhoras, senhores e companheiros:

Processo eleitoral
FENAVENPRO
O PROCESSO PARA composição da diretoria, conselho
fiscal e delegados representantes da FENAVENPRO

A HISTÓRIA DESTA casa tem sido escrita

turbulência prejudica Bolsas”; “Na Euro-

com muita luta, com uma participação

pa, Bolsas fecham no menor nível desde

maiúscula nos movimentos trabalhistas
e sindicais deste país. Numa ponta, cui-

2005”.
• 19 de setembro: “Bolsas mantêm dis-

bro na Sede da entidade, à rua Álvaro Alvim, 21, 4º,

dando de atender aos legítimos anseios

paradas. Em Londres, alta é a maior em 20
anos”; “Tesouro dos EUA e FED anunciam

centro, Rio de Janeiro. Tratando-se de Chapa Única,

medidas para reduzir risco de quebra de
instituições e animam mercados. Bovespa

& 1º, do art. 3º, do Regimento Eleitoral.

dispara 9,55%”.

Apuração de votos

de melhoria da classe trabalhadora, e na
outra, batalhando contra a aprovação de
legislações equivocadas, que representam
sempre uma ameaça aos direitos que a
classe trabalhadora conquistou nos últimos

• 28 de setembro – “Bovespa cai quase
7%; dólar dispara mais de 3%”; “Na Eu-

50 anos.

A luta federativa não é
uma luta de palanque

•

E, sim de bastidores. Não é uma luta de rua – é de gabinetes.
Não é uma luta de contraposição – é de esclarecimento. E é
nesta luta, geralmente pouco ruidosa, mas que exige muito de
trabalho, comprometimento e dedicação, que a FENAVENPRO
tem conseguido vitórias expressivas para as categorias diferenciadas dos vendedores viajantes e propagandistas de produtos farmacêuticos.

•
•
•
•

Com o fim do regime militar, na década de 70, o sindicalismo
no Brasil começou uma era de fortalecimento e conquistas,
dentro do regime democrático que então se inaugurava. Surgiu um novo sindicalismo, e recebeu mesmo esse nome, porque deixava de ser assistencialista para ser reivindicatório.
Mas foi só na década de 90, com o fortalecimento da economia
no mundo todo e com a estabilização de nossa moeda, que as
classes trabalhadoras começaram a conquistar uma posição de
verdadeiras parceiras do processo econômico, e não mais de
meros instrumentos de produção a serviço dos patrões.
Neste processo, a participação dos Sindicatos, das Federações e Confederações foi decisiva e hoje os Sindicatos são
ouvidos e atendidos nas reivindicações que fazem. Agora,
estamos fechando na FENAVENPRO um período de quatro
anos, de muitas lutas e muitas vitórias, ao mesmo tempo,
abrindo um novo período de mais quatro anos, com perspectiva de muitas lutas e não sabemos de quantas vitórias.

Manchetes na mídia
previam recessão mundial
Uma série de manchetes econômicas publicadas pelo Jornal
O Estadão de São Paulo nos meses de setembro e outubro,
já previam recessão mundial:
•
15 de setembro: “Concordata do Lehman Brothers
derruba bolsas na Europa”, mas ninguém ligava muito para isso;
•

•

16 de setembro: Standard & Poors, o mais reputado
índice americano de investimentos, garantia: “Recessão
nos EUA será suave e deve acabar em 2009”.
17 de setembro: “Bovespa cai 6,74% e volta ao nível
de abril de 2007”; “Preocupação dos investidores com

transcorreu de forma democrática e transparente. A
eleição e apuração aconteceram no dia 22 de setem-

os Filiados votaram por correspondência, na forma do

Na presença do
presidente da Mesa
receptora de votos,
Jorge Sebastião
Leal, Claudia
Gondim e Paulo
Pimentel Cardoso,
os delegados representantes
dos Filiados da
FENAVENPRO
no Rio, Sebastião
Cordeiro de Lima
(VENRIO) e
Paulo Sérgio
Correa Dantas
(SINPROVERJ)
exerceram o direito
do voto.

ropa, as Bolsas fecham em forte queda. A
maior desde janeiro de 2005”.
1º de outubro – “A espera de plano Europa fecha em
alta. Bovespa vira e sobe”.
10 de outubro – “NY tem a pior semana da história; na
Bovespa, a perda é de 20%”.
13 de outubro – “Com ação coordenada, Bovespa sobe
14% e NY tem alta recorde”.
14 de outubro – “ Pior da crise já passou, dizem economistas na ‘TV Estadão’”.
16 de outubro – “Bolsa de Tóquio cai 11,41% e fecha
no menor valor em 21 anos!”.

Ameaça aos trabalhadores
Senhores, com esta brincadeira de sobe e desce, mais de
um trilhão de dólares são jogados para cima num dia, e para
baixo no outro, conforme o humor dos operadores das Bolsas
– numa loucura financeira que leva os investidores ao desespero. Só que isto não diz respeito apenas aos investidores...
Diz respeito também, diretamente aos nossos trabalhadores,
ameaçados não de perderem dinheiro porque não investem,
mas de perderem seus empregos, ou de verem reduzidos os
seus salários, ou terem as suas conquistas trabalhistas seriamente comprometidas. Sem dúvida, que os próximos tempos
serão de reavaliação dos processos da economia capitalista,
e não serão tempos fáceis.
Mais do que nunca, os trabalhadores dependem de seus líderes sindicais e de cada um de nós. Ao mesmo tempo em que
agradeço o voto de confiança que me mantém na presidência da FENAVENPRO por mais um mandato, quero reafirmar
minha certeza de que venceremos também esta batalha se
usarmos nossas melhores armas:

O advogado Sérgio Mauro de Oliveira, presidente da
mesa apuradora, contou os votos e declarou eleita a
Chapa encabeçada por Edson Ribeiro Pinto.
Na presença do mesário Luiz Edmundo Quintanilha de Barros,
e de funcionários da FENAVENPRO, ele parabenizou os eleitos e
anunciou o resultado: “Foram 27 votos, sendo 24 a favor e três nulos”.

“Trabalho, Comprometimento, Dedicação e
Criatividade, sobretudo Fidelidade aos princípios
pétreos que norteiam a FENAVENPRO”.
Obrigado.
Edson Ribeiro Pinto
Presidente da FENAVENPRO
*DISCURSO PROFERIDO NA POSSE DA DIRETORIA
DA FENAVENPRO/GESTÃO 2008-2012

O presidente reeleito da FENAVENPRO ao receber
os cumprimentos do presidente da mesa comentou emocionado:
“Essa nova etapa da Federação deve ser pautada pela união total
dos Filiados. Só assim conseguiremos atingir nossos propósitos
e objetivos. Arregaçar as mangas pra enfrentar muito trabalho
que vem por aí...” finalizou o sindicalista.
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Nova diretoria da
FENAVENPRO toma posse

Filiados da FENAVENPRO e
convidados prestigiam cerimônia

Reportagem e fotos: Tania Maria de Oliveira, assessora de comunicação social
da FENAVENPRO
A NOVA DIRETORIA da FENAVENPRO, para o quadriênio 2008/2012, tomou posse em solenidade realizada
no auditório do Scorial Rio Hotel, rua Bento Lisboa, 155,
Largo do Machado, zona sul do Rio, no dia 28 de outubro.
O evento contou com a presença de delegados representantes da entidade, autoridades dos mais diversos segmentos da sociedade, familiares e amigos.
Em seu discurso de posse o presidente eleito da FENAVENPRO
frisou que a luta federativa exige muito trabalho, comprometimento, dedicação, criatividade e, sobretudo fidelidade. Edson
Ribeiro Pinto acrescentou: “A nossa luta é pouco ruidosa,
mas temos conseguido vitórias expressivas para as categorias diferenciadas dos vendedores viajantes e propagandistas de produtos farmacêuticos”.
Quanto à recessão mundial o líder sindical comentou que
jornais de grande circulação no País já previam o fato e que o sobe e desce das
Bolsas de Valores atingiu também os traDiretoria Efetiva
balhadores: “Estão ameaçados de perdeEdson Ribeiro Pinto | presidente (SP); Carlos
rem seus empregos, de verem reduzidos
Simoni Giacoboni | vice-presidente (RS); Ayrton
os seus salários, ou terem as suas conquisRodrigues de Almeida | 1º secretário (RJ);
tas trabalhistas seriamente comprometiPaulo Guardalupe de Siqueira | 2º secretário
das” complementou.
(GO); Luiz Fernando Nunes | 1º tesoureiro (RJ);

Gilmar Sacramento Saraiva (SEVEVIPRO-BA);
Sergio Ferreira Alves (SINPROVESP) tirar o copo de
caipirinha da mão da criatura; José Calixto Ramos
(CNTI e NCST); Sandro de O. Moura (SINPROVERN)
e João Carlos Rosendo (SINDEVAL).

Edson Ribeiro Pinto (FENAVENPRO); Amílcar Calmon de
Andrade (SINDVEND-SP); José Soares (VENRIO) e esposa;
Rosa Maria Calmon de Andrade e Izolda Nemoyane
Ribeiro Pinto; Ayrton de Almeida (FENAVENPRO) e
esposa e Walter Labanca (médico do VENRIO).

João Manoel Gonçalves e Adão Severo Pinto (SIVEVI-RS);
Carlos Giacoboni (FENAVENPRO); Sandro de Moura
e Ricardo Lucena (SINPROVERN); Nilson Cardoso
(SEPROVES) e Sebastião José da Silva (NCST-RJ).

Antonio de Souza JR (SINDIVESE); Edilberto Rosário
(SINDIVENDAS-MT); Maria Aparecida Lopes e Samuel
Barbosa dos SAantos (SEMPREVIAJAVEND-DF) e Rúbio
Alves de Oliveira (PROPAGAVENDE-MG).

Reginaldo Allemand Damião | 2º tesoureiro
(ES); Augusto Garcia | diretor do Patrimônio (PR);
Olimpio Coutinho Filho | diretor de Assuntos
Sindicais (RJ); Sérgio Ferreira Alves | diretor de
Relações Públicas e Sociais (SP)

Conselho Fiscal Efetivo
José Soares de Souza Filho (RJ); Álvaro
Nascimento Filho (PA); Rúbio Alves de Oliveira (MG)

Delegados Representantes na CNTC
Efetivo
Edson Ribeiro Pinto (RJ); Antônio Alves de
Almeida (DF)

Diretoria Suplente
Amílcar Oliveira Calmont de Andrade (SP);
Flávio de Carvalho Silva (PE); Zelson Aragão da
Silva (SC); Antônio de Oliveira (RO); João Carlos
Ferreira Rosendo (AL); Gilmar Sacramento Saraiva (BA); Maria Aparecida Alves Lopes (DF);
Paulo de Tarso de Oliveira e Silva (PB); Valdir
Santana da Silva (PB)

José Calixto Ramos (CNTI e NCST); Ayrton de
Almeida e Olimpio Coutinho (FENAVENPRO) e
João Carlos Rosendo (SINDEVAL).

Entre os convidados para compor a mesa: José
Augusto da Silva Filho (diretor da CNTC); exministro do TST Leonaldo Silva (consultor jurídico);
Juracy Martins (presidente da Federação dos
Empregados em Estabelecimentos de Serviços
de Saúde do RJ, representando Antonio de
Almeida, presidente da CNTC); José Calixto Ramos
(presidente da CNTI e da Nova Central Sindical de
Trabalhadores); e Sebastião José da Silva (diretor
do Sindicato dos Rodoviários do RJ e presidente
da Nova Central Sindical de Trabalhadores do RJ).

SINPROVERJ representado por: Mario Salgueiro e esposa;

Leuda Nunes; Paulo Sérgio C. Dantas e esposa;
Telma G. Soares e Sérgio Mauro de Oliveira (advogado).

Ricardo B. dos Santos (SINPROCAPE-Caruaru); José
Calixto; Tania Maria de Oliveira (assessora de comunicação social da FENAVENPRO); Gilmar S. Saraiva
(SEVEVIPRO-BA) e José Jackson da Silva (SINDVEN-BA).

Zelson Aragão da Silva e Indio Charrua Cibilis
(SINDIVESC); Aparecido P. de Moraes
(SINVENPAR);Paulo de Tarso (SINDIPROVENDAS-PB)
e Valdir Santana (SINVENPRO-PB).

José Ribamar Pessoa (SEVVPROPI); Ítalo Luiz Galtieri
(ex-diretor FENAVENPRO); Álvaro Nascimento Filho
(SINPROFAR-PA); Paulo Guardalupe (SINDVEND-GO);
Rúbio Alves de Oliveira (PROPAGAVENDE-MG); e
Ayrton de Almeida (FENAVENPRO).

Jorge Leal (FENAVENPRO) e Tania Mara; Tathiana
Marceli; e Elizabeth Mourão (FENAVENPRO).

Conselho Fiscal Suplente
João Manoel Gonçalves (RS); José Jackson da Silva (BA); Núbia de Souza Costa
Alexandre (PA)

Delegados Representantes na CNTC
Suplente

Os convidados cantaram com vibração
o Hino do Viajante em homenagem
a nova diretoria da FENAVENPRO.

Hildebrando Barbosa
de Carvalho (assessor
jurídico FENAVENPRO) e
esposa.

Diretoria da FENAVENPRO eleita: diretores e membros do Conselho Fiscal e
delegados representantes junto a CNTC, efetivos e suplentes, atentos ao Juramento
lido pelo diretor Luiz Fernando Nunes: “Prometo, solenemente, cumprir a Constituição Federal,
as leis vigentes no País, bem como, respeitar o Estatuto Federativo e os Poderes constituídos”.

FOTO: TERESA DA COSTA

Edson Pinto (FENAVENPRO); João Manoel Gonçalves (SIVEVI-RS); Nilson Cardoso (SEPROVES);
Sandro Moura e Ricardo Lucena (SINPROVERN).
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Luiz Edmundo Quintanilha
(SINPROVERJ) entre
Juracy Martins e
José Augusto
(representantes da CNTC).
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Jerônimo B. Faria
e esposa Vera Lucia R.
Faria e Claudia Gondim
(FENAVENPRO)

FOTO: TERESA DA COSTA

José de Jesus Pinto Damasceno (CE);
José Ribamar Almeida Pessoa (PI)

108ª Reunião do Conselho de Representantes da
O EVENTO DE 2008 aconteceu no Scorial Rio Hotel, Largo do Machado, zona sul
do Rio de Janeiro, e fez parte da solenidade de posse da nova diretoria da entidade, para o biênio 2008-2012. Na ocasião o presidente da FENAVENPRO, Edson
Ribeiro Pinto, deu boas vindas à plenária; cumprimentou os novos presidentes
dos Filiados dos Estados de Santa Catarina (SINDVESC) e Rio Grande do Norte
(SINPROVERN), e do município de João Pessoa (SINDIPROVENDAS-PB); e destacou ainda a presença do companheiro Olimpio Coutinho: “Estamos sendo brindados com a volta do nosso tesoureiro, idealista e dedicado líder sindical, em plena
fase de recuperação”, complementou.
A abertura do encontro
ficou por conta da
leitura do trecho da
Bíblia Sagrada, Epístola de Tiago - Capítulo
3 – Versículo 3, por
José Jackson da
Silva (SINDVEN-BA):
“Ora, se pomos freio
na boca dos cavalos
para nos obedecerem,
também lhes dirigimos
o corpo inteiro”.

De acordo com a
legislação, e o
Estatuto da
FENAVENPRO,
o 1º secretário da
entidade, Ayrton de
Almeida, leu o
Edital de Convocação enviado aos
delegados representantes para o
comparecimento
à Reunião.

Manifestações de
Delegados Representantes
Assunto em destaque: desmembramento de Sindicatos
SINPROVENCE – Ceará
José Damasceno: “Aqui vai o nosso repúdio e preocupação pelo desmembramento das entidades sindicais lá em Fortaleza, e em outros Estados do Brasil. Já
entramos com três processos de impugnação na Justiça, contra a criação destes
novos Sindicatos, mas não adianta. O Ministério do Trabalho faz composições políticas para acobertar estas entidades irregulares. Apelo a FENAVENPRO, através
de sua assessoria jurídica, mais apoio em Brasília”.

SERVIPROFARO – Rondônia
Antonio de Oliveira: “Alguns Laboratórios vêm se prevalecendo da Súmula 369 do TST, que só serve pra beneficiar o empregador, e demitindo
propagandistas no nosso Estado, e em todo o território nacional. Acho que
caberia uma Ação de Inconstitucionalidade contra essa Súmula, que só
traz prejuízos às categorias que representamos, além de violar a CLT que
garante ao dirigente sindical a estabilidade no emprego”.

SEVVPROPI – Piauí
José Ribamar Pessoa: “O SEVVPROPI faz uma Homenagem Póstuma a Paravecini Viana de Souza, ex-membro deste
Conselho, e ex-presidente do nosso Sindicato no Piauí, falecido
em setembro último, passando aos diretores da FENAVENPRO,
Edson e Ayrton, dois documentos valiosíssimos, fruto do trabalho
de um grande líder sindical”.

SINPROVERN – Rio Grande do Norte
Ricardo Luiz de Lucena apresentou aos colegas, os benefícios para a categoria implantados no SINPROVERN
e declarou: “Estou feliz em unir-me aos companheiros e participar deste ambiente de liberdade dentro do
sindicalismo brasileiro. Temo que futuramente nossos Sindicatos sejam ceifados pelo pluralismo selvagem
imposto pela banda podre e pelegos oportunistas infiltrados no Governo Lula”.

Em seguida, mantendo a tradição da FENAVENPRO, os delegados
representantes, com entusiasmo cantaram o Hino Nacional e o Hino do Viajante.
O presidente da mesa,
Adão Severo Pinto,
diretor do SIVEVI-RS, leu
os documentos discutidos,
votados e aprovados
por unanimidade pelo
Conselho de Representantes, entre eles a Ata da
Reunião, Relatório da diretoria, contas do exercício
de 2007, Suplementação
orçamentária para 2008,
e Previsão orçamentária
para 2009, acompanhados dos Pareceres do
Conselho Fiscal.

O Conselho de Representantes
aprovou por unanimidade as sugestões apresentadas pelo diretor
do Patrimônio da FENAVENPRO,
Augusto Garcia, que auxiliado
por Consultoria especializada fez
um levantamento da situação
patrimonial da entidade. Quanto
aos bens imóveis ele sugeriu:
“Vendê-los, com exceção do Conjunto Rio Branco, em razão atual
da situação como inadimplência,
e problemas documentais, de
acordo com esclarecimentos ao
Conselho de Representantes”.

Sejam bem vindos!

SINVEPRO - Pernambuco
Flávio de Carvalho Silva demonstrou preocupação com o desmembramento dos Sindicatos, e com a contratação irregular dos estagiários pela indústria farmacêutica. O
sindicalista anunciou mais uma conquista do SINVEPRO para os propagandistas pernambucanos: “Através do Acordo Coletivo da categoria, o 14 de julho - Dia do Propagandista, em Pernambuco, passa a ser feriado no Estado”.

SINPROCAPE – Caruaru
Ricardo Bezerra dos Santos agradeceu ao Sindicato de Recife (SINVEPRO), pela parceria e apoio dispensados ao
SINPROCAPE e ressaltou: “Há dois meses na presidência do Sindicato, além de duplicar o número de associados,
ampliamos os benefícios para a categoria”. Ele destacou a importância de encontros entre os Filiados da FENAVENPRO
do Norte e Nordeste, para debaterem assuntos que vêm afligindo a classe trabalhadora e sindicalistas, entre eles o
desmembramento de Sindicatos e a falta de estabilidade sindical garantida na CLT.

SINDIVESE - Sergipe
Antonio de Souza Ribeiro Jr. solidário aos companheiros de outros Estados afirmou que o SINDIVESE também está na luta contra o desmembramento sindical, e comentou sobre as últimas
eleições no Sindicato: “Hoje somos uma entidade mista, compondo a nossa Chapa colegas
vendedores da Ambev, Schincariol, Embaré, etc.; propagandistas; e aposentados que ainda
estão no mercado de trabalho nos auxiliando a resgatar a história do SINDIVESE.” O sindicalista
pediu apoio jurídico a FENAVENPRO no que se refere aos processos tramitando em Brasília.

SINDEVAL – Alagoas
João Carlos Ferreira Rosendo denunciou alguns Laboratórios instalados no Estado
de Alagoas infratores da Lei no que se refere à contratação de estagiários, e disse estar
preocupado com a fundação desenfreada de Sindicatos, principalmente nas Regiões
Norte e Nordeste: “A Súmula 369 vem nos ameaçando. Imagina fundar um Sindicato
com somente sete diretores? Como ficamos com os 19 lá no SINDEVAL? A situação é
perigosa para todos nós, mas juntos somos fortes e unidos seremos poderosos”.

SINDIPROVENDAS – município de João pessoa

O Conselho de Representantes recebeu os novos companheiros dos Filiados da
FENAVENPRO nos Estados da Paraíba (município de João Pessoa), Santa Catarina, Pernambuco-Caruaru e Rio Grande do Norte, respectivamente: Paulo de
Tarso de Oliveira e Silva (SINDIPROVENDAS); Zelson Aragão da Silva (SINDIVESC); Ricardo Bezerra dos Santos (SINPROCAPE); e Sandro de Oliveira
Moura e Ricardo Luiz de Lucena (SINPROVERN).

Unidos na luta pelo fim da Portaria
186/2008 do Ministério do Trabalho!

4

Paulo de Tarso de Oliveira e Silva, estreante na Reunião de Conselho da FENAVENPRO, ao comentar sobre sua vida sindical, lembrou que ela teve início em 1985, no co-irmão de Campina Grande (SINVENPRO).
O atual presidente do SINDIPROVENDAS disse ainda que o Sindicato está de cara nova, e muito bem visto
pela categoria: “Modificamos o Estatuto da entidade, reformamos a Sede Social, fechamos convênios com
clínicas odontológicas, clubes, consultoria jurídica, empresa de telefonia e Universidades. Na área de comunicação editamos nosso primeiro Jornal”.

SINPROFAR – propagandistas Pará
Astrogildo Torres Filho ressaltou a intenção do Sindicato do Estado do Maranhão (SINPROVEMA) em se filiar à FENAVENPRO: “Estive em contato com o
Edgelson, presidente da entidade, que demonstrou este desejo. Considero importante mais esta filiação a nossa Mater”.

a FENAVENPRO
Palestras

Fórum Sindical dos Trabalhadores
“Sindicalismo forte, responsável e de resultados”
A DEFINIÇÃO É do coordenador nacional do FST e 1º Secretário da Confederação Nacional dos
Trabalhadores do Comércio, José Augusto da Silva Filho, durante a 108ª Reunião de Conselho
de Representantes da FENAVENPRO. O convidado que ministrou a
palestra “Momento atual do sindicalismo” falou sobre
os princípios e defesa do Fórum; a Portaria 186; o Fator Previdenciário; o Projeto de reforma da CLT, entre outros temas de interesse da
classe trabalhadora. Confira:
Como foi criado o FST?
Criado no dia 30 de julho de 2003, por iniciativa de 288 Federações e 14 Confederações, representando cerca de 9000 Sindicatos, o Fórum Sindical dos Trabalhadores nasceu como resposta da
organização sindical brasileira, as propostas do governo, no Fórum
Nacional do Trabalho - FNT, que era contra a unicidade sindical e
contra as conquistas e direitos dos trabalhadores.”Uma resposta
que ocorreu, essencialmente, devido ao alijamento do sistema confederativo da participação
no Fórum chapa branca do Governo” comentou o sindicalista.
Segundo José Augusto desde o seu início, o FST pautou a sua atuação pela defesa da Consolidação das Leis do Trabalho, embora tenha a convicção de que são necessários aperfeiçoamentos na organização sindical brasileira: “Mas o aperfeiçoamento não pode ser confundido com
retirada de direitos que enfraqueçam os trabalhadores e as suas entidades sindicais”, retrucou.
O FST tem papel importante para fortalecer e afirmar a unidade entre as entidades sindicais
comprometidas com os princípios da unicidade sindical, Sindicato por categoria profissional, sistema confederativo, o fortalecimento do sindicalismo de base, o custeio por meio da contribuição
sindical, a organização no local de trabalho, a democratização do sindicalismo, regulamentando
o Artigo 8º da Constituição Federal, enfim “tendo esses temas como bandeira” argumentou.
O coordenador nacional do FST disse ainda que as entidades sindicais integrantes do Fórum
dispensam modelos importados de outros países e repelem propostas fundamentalistas de
reformas contratadas junto à OIT ou ao FMI, que ameacem, tornem precários ou retirem os
direitos dos trabalhadores. “Entendemos que, para os aperfeiçoamentos tão necessários à
atual organização sindical, bastam a clareza e a coragem de nós próprios, sindicalistas e
parlamentares comprometidos com as propostas” complementou.
Unidade sindical ou baderna sindical?
A unicidade sindical é o regime pelo qual, em cada base territorial, admite-se a formação
de apenas um Sindicato por categoria e constitui meta defendida por expressivos movimentos sindicais, visando ao fortalecimento das respectivas associações. Na maioria dos países,
como, por exemplo, França, Espanha e Itália, a pluralidade sindical é facultativa, mas, por
conscientização dos trabalhadores, vigora de fato a unidade de representação.
Na opinião de José Augusto propositalmente e com toda a habilidade possível, com o advento
da Portaria 186 e para confundir inclusive juristas e advogados, o governo e os agentes deles
pregam que a pseuda liberdade e autonomia sindical, prevista na Constituição Federal vá contra a unicidade sindical: “Na verdade, o que estamos presenciando na prática é a “baderna
sindical”, (publicações de comissões pró-fundação de entidades sindicais cotidianamente nos
jornais e no Diário Oficial da União). Sindicatos criados e financiados pela patronal, que serão
enfraquecidos na luta pelos direitos trabalhistas e sociais, irão escravizar e explorar os trabalhadores pelas regras importadas desses segmentos produtivos” afirmou.
Contribuição sindical X contribuição negocial
De acordo com o líder sindical outro objetivo elementar das Centrais interessadas no modelo
do pluralismo sindical se deve exclusivamente não a representatividade, mas sim no sentido
de alcançarem maiores índices de proporcionalidade, previstos na Portaria 194 do MTE, em
que se visa a um ganho maior no rateio das contribuições: “Seja ela a sindical, seja na monstrenga contribuição negocial. Nesta, então, é que não se encontra consenso nem mesmo
entre as centrais e tampouco nas entidades sindicais patronais” lamentou.
Atribuições do MTE não cumpridas
Caberia ao MTE, portanto, como determina a Lei e a Súmula 677 do STF, zelar pela observância do princípio constitucional da unicidade sindical e não pregar a discórdia, promovendo, por
meio de seus atos, práticas que aprovam o desmembramento, desfiliação como é feito aleatoriamente através do site do próprio Ministério, salientou José Augusto. O líder sindical afirmou
que se alteram radicalmente os Códigos das entidades sindicais nos campos das Confederações e Federações, ignorando e exterminando com o vínculo, vindo arrecadar mais dinheiro
para a sua receita: “Ou seja, arrecada-se 20% das contribuições sindicais cujos códigos são
zerados, prejudicando a arrecadação e o custeio das entidades de grau superior” assinalou.
O palestrante finalizou ressaltando que graças à tradição das lutas comuns que une os companheiros em defesa da unicidade sindical, do emprego e dos direitos trabalhistas, o Fórum
hoje organizado em vários Estados do país, com cinco Centrais sindicais e 15 das principais
Confederações Nacionais de Trabalhadores, continua na luta contra a tentativa da Reforma
Sindical e Trabalhista por Decreto e Portarias do Executivo, que, de forma antiética e inconstitucional, vem legislando.

A limitação legal ao
número de dirigentes sindicais estáveis
por Leonaldo Silva – advogado

EXAME DO ARTIGO 522 da CLT na ordem instituída pela Constituição de 1988. Enquanto conceitos e definições imaginadas
pelo homem, as normas jurídicas são frutos de ilações construídas paulatinamente, a partir de experiências vivenciadas
em determinados momentos históricos. Se na ocasião em que
nascem tais concepções mentais o ambiente social impõe-lhes
um determinado desenho, com o passar do tempo a evolução
das estruturas da sociedade poderá provocar alterações substanciais em seus contornos.
Assim se dá no caso do Artigo 522 da CLT, cujas expectativas
normativas quanto ao porte das entidades sindicais, condicionando o número máximo de dirigentes estáveis, assim como a
necessidade premente de controle do Estado sobre a organização e administração dos entes representativos sindicais, não mais encontram justificativas
existenciais.
O atual estágio do desenvolvimento nacional demonstra que, em muitos casos, a limitação
do número máximo de dirigentes sindicais estáveis na forma inflexível preconizada pelo Artigo
522 da CLT não mais se compatibiliza com a necessidade das entidades profissionais, especialmente daquelas cuja base territorial é interestadual ou nacional.
Não se pode olvidar que a fórmula política subjacente a Constituição Federal de 1988, integrada pelo princípio da autonomia sindical e pela prevalência dos direitos humanos, aponta
para incompatibilidade entre os dispositivos legais que pretendem condicionar unilateralmente
a organização interna dos entes representativos e as diretrizes democráticas pluralistas emanadas da Carta Magna.
Em que pesem as alterações político-estruturais verificadas na órbita do artigo mencionado acima, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pátrios vem se mantendo recalcitrante
quanto à aplicação mecânica e indiscriminada da limitação do número de dirigentes sindicais
estáveis, sob entendimento de que referido dispositivo teria sido recebido pela Constituição
Federal de 1988.

“Diante disso,

Tanto assim é que o Tribunal Superior do Trabalho editou a Súmula
369, assim expressa, verbis:
“DIRIGENTE SINDICAL. ESTABILIDADE PROVISÓRIA.
I – É indispensável a comunicação, pela entidade sindical, ao empregador, na forma do § 5º do art. 543 da CLT.
II- O art. 522 da CLT, que limita a sete o número de dirigentes sindicais, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988.
III-O empregado de categoria diferenciada eleito dirigente sindical
só goza de estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente
à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente.
IV-Havendo extinção da atividade empresarial no âmbito da base
territorial do sindicato não há razão para subsistir a estabilidade.
V – O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente
sindical durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado,
não lhe assegura a estabilidade, visto que inaplicável a regra do §
3º do art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho.”
E mais,
Ementa de julgado do STF, da lavra do E. Ministro Carlos Velloso,
verbis:
“Ementa. Constitucional. Trabalho. Sindicato: dirigentes: CLT, art.
522: Recepção pela CF/88, art. 8º I. I. – o art. 522, CLT, que estabelece número de dirigentes sindicais, foi recebido pela CF/88,
art.8º,I.II – R.E. conhecido e provido.”

caberá aos
intérpretes do
Direito efetuar
a análise
individual dos
casos levados ao
seu conhecimento,
a fim de verificar
se há, ou não,
nos diferentes
supostos, abuso
de direito”.

Não é sem razão que a interpretação jurisprudencial, versando sobre a matéria em destaque,
vem gerando muita aflição e insegurança no âmbito dos profissionais exercentes da categoria
dos vendedores e viajantes e propagandistas vendedores representados pelos Sindicatos filiados a FENAVENPRO. Em sua maioria, esses profissionais encontram-se vinculados a empresas
multinacionais, as quais costumam não enxergar com bons olhos a participação sindical de
seus empregados. Tal fato tornando-os receosos de participar do movimento sindical e sem
poder contar, por conseguinte, com o agasalho legal e constitucional.
Da leitura de referidos julgados, extrai-se a fundamentação a eles subjacente, apontando
para seguinte conclusão: a concordância prática entre os artigos 8º, inciso VIII e 5º, II e XXII,
da Constituição Federal seria alcançada por intermédio da recepção do art. 522 da CLT. Esta
solução asseguraria a estabilidade dos 20 (vinte) dirigentes ali descritos, como corolário do
princípio da liberdade sindical coletiva, a observância ao princípio da legalidade, bem como a
fruição do direito de propriedade por parte do empregador.

>>> CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE
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>>> CONTINUAÇÃO

Tribunal Superior do Trabalho

Para justificar esse entendimento, argumenta-se que, podendo o Sindicato estabelecer o número de dirigentes, poderia
estabelecer número excessivo com a finalidade de concederlhes a estabilidade sindical, constante do art. 8, inciso VIII, da
CF e art. 543, §3º da CLT.
Não é demais recordar que a livre formação das diretorias por
parte das entidades representativas sindicais de grande porte, sem a correspondente estabilidade de seus integrantes,
não tem valia alguma. Assim, a ausência da referida garantia
para a totalidade dos dirigentes compromete sobremaneira a
livre atividade sindical e torna o ente profissional vulnerável
aos desígnios patronais.
Diante disso, caberá aos intérpretes do direito efetuar a análise individual dos casos levados ao seu conhecimento, a fim
de verificar se há, ou não, nos diferentes supostos, abuso de
direito. Deve-se partir, portanto, do pressuposto exegético de
que todas as situações a envolverem a formulação de diretorias de entidades representativas são regidas pelos princípios constitucionais genéricos da democracia, da pluralidade
ideológica e da autonomia sindical. Vale lembrar, ainda, que
a justa medida de cada um destes pressupostos abstratos
variará de acordo com as peculiaridades da concretização
das hipóteses.

“Aumento da criação
de novos Sindicatos no País
não é novidade para nós”
A afirmação é de Olimpio Coutinho Filho, diretor da FENAVENPRO, atento às denúncias quanto ao aumento da criação de novos Sindicatos
em todo o País. Ele agradeceu as mensagens de
carinho e as orações durante a sua enfermidade
e acrescentou: “Desde que eu me entendo por dirigente sindical que o sindicalismo sofre ataques
de nossos governantes, mas de uns 10 anos pra
cá eles estão bem mais ardilosos e ousados”.
O sindicalista, 50 anos de indústria farmacêutica, lembrou que quando atuava na propaganda
médica, havia um certo receio por parte das
empresas em relação aos dirigentes sindicais,
principalmente na categoria de propagandistas,
mas, hoje, é bem diferente: “Proíbem até os
funcionários de freqüentarem Sindicatos, e para
serem eleitos precisam ficar escondidos. Antes
havia uma Justiça do Trabalho que nos protegia
da violação de direitos trabalhistas. Com a extinção dos juízes classistas ficamos desamparados”,
lamentou.

TST reconhece
estabilidade
de suplente de
delegado sindical
A SEXTA TURMA do Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª
Região (PR) que reconheceu a estabilidade provisória
de um suplente de delegado sindical. O TRT havia determinado a reintegração do trabalhador ao emprego
devido a sua condição de delegado suplente, cargo
para o qual foi eleito em assembléia-geral. Também
condenada ao pagamento de honorários advocatícios
de 15%, a empresa interpôs sucessivos embargos, atitude que o TRT considerou protelatória, levando-o a
aplicar multa de 1%.
Inconformada, a empresa insistiu na reforma da decisão, sustentando que o empregado não faz jus à
estabilidade, pois não foi eleito e, portanto, sua reintegração seria irregular. Também contestou o pagamento
dos honorários advocatícios, alegando contrariedade à
Súmula 219 do TST.
O relator da matéria, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, manifestou-se pela rejeição (não conhecimento)
do recurso na questão relativa à estabilidade provisória. Nesse aspecto, após observar que nenhum dos
precedentes apresentados podia ser apontado como
paradigma para as alegações da empresa, o relator
destacou que a decisão do TRT se deu a partir da
constatação de que o trabalhador foi investido no cargo mediante eleição em assembléia-geral, para representar a categoria em entidade federativa. Ademais,
asseverou o ministro, analisar essa questão nos termos defendidos pela empresa implicaria o reexame de
fatos e provas, o que é impedido pela Súmula nº 126
do TST.
Quanto ao outro tema do recurso, a 6ª Turma, conforme o voto do relator, excluiu da condenação o pagamento, pela empresa, dos honorários advocatícios, por
considerar que não foram atendidos os dois requisitos
exigidos neste caso – o benefício da justiça gratuita e
a assistência do Sindicato.
FONTE: TST (29.04.08)

Sindicalista:
olho na tramitação do
PDC 857/08 que susta a
Portaria 186 do MTE.
O Projeto encontra-se
na Comissão de
Trabalho da Câmara
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JURÍDICO
Hildebrando Barbosa de Carvalho,
assessor jurídico da FENAVENPRO | jurídico@fenavenpro.org.br

ACAT e FENAVENPRO
apresentam Moção em
prol de trabalhador
brasileiro
A ACAT - ASSOCIAÇÃO Carioca dos Advogados Trabalhistas, em parceria com a FENAVENPRO - Federação
Nacional dos Empregados Vendedores e Viajantes do
Comércio, Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos, preocupadas com a saúde social dos trabalhadores e do
direito material do trabalho brasileiro, apresentaram
Moção no XXX CONAT - Congresso Nacional dos Advogados Trabalhistas, realizado em setembro, no Hotel
Castro’s Park, em Goiânia.
A Moção culmina em apresentação de Projeto de Emenda Constitucional, no sentido de alterar
a redação atualmente contida
no § 2º, do artigo 114 da Constituição Federal/88, que inseriu
a exigência de comum acordo,
para a instauração do dissídio
coletivo de natureza econômica e retirou o direito de ação da
classe trabalhadora de ver suas
reivindicações coletivas serem,
efetivamente, apreciadas pelo Poder Judiciário laboral, inclusive objetivando rever posicionamento adotado pelo TST de que tal condição é considerada como
pressuposto necessário para o válido e regular desenvolvimento do processo coletivo em questão.
Para a obtenção de tal fim, se impõe a manutenção
do fortalecimento do sindicalismo operário no Brasil,
com legítima representação dos trabalhadores, assegurando plena garantia de emprego aos seus representantes lidimamente eleitos. Neste sentido se torna
necessária ampla mobilização nacional pela aprovação
do Projeto de Lei do Senado nº 177, de 2007, de autoria do senador Paulo Paim que, dá nova redação ao
§ 3º, art. 543 da CLT, no sentido de vedar a dispensa
do empregado sindicalizado ou associado, a partir do
momento do registro de sua candidatura a cargo de
direção ou membro do Conselho Fiscal, ou representação de entidade sindical ou de associação profissional,
até 1 (um) ano após o final do seu mandato, caso seja
eleito, inclusive como suplente, salvo se cometer falta
grave devidamente apurada nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho.
A aprovação desta Moção fortalece o princípio da
negociação e a boa relação entre os trabalhadores e
empregadores, eis que, em qualquer país do mundo,
capitalista ou não, o direito pétreo da negociação coletiva e da estabilidade no emprego de todos os membros das entidades sindicais é uma realidade, conforme preconiza a própria OIT.
O atual momento brasileiro é totalmente dissonante
com realidade mundial, situação esta que nos remete
à violação do direito de organização dos trabalhadores e à violação do princípio democrático de ação que
preconiza nossa Constituição, não podendo os advogados trabalhistas brasileiros ficarem inertes neste cenário político-social, notadamente, para fazer frente às
tentativas de desregulamentação dos direitos sociais
e trabalhistas que se proliferam, diuturnamente, num
mundo de economia globalizada.
Goiânia, 12 de setembro de 2008.

Fator Previdenciário

Comissão aprova
nova regra para aposentados
A COMISSÃO DE ASSUNTOS Sociais (CAS) do Senado aprovou em caráter terminativo, no dia 13 de novembro, o substitutivo ao Projeto de Lei do Senado 58/03,
do senador Paulo Paim (PT-RS), que recompõe o poder aquisitivo das aposentadorias e pensões pagas pela Previdência aos seus segurados. A proposta mantém
uma paridade constante entre o valor das aposentadorias e o número de salários
mínimos que representavam os benefícios na data de sua concessão, sem vinculá-

“Governo não tem como bancar
reajustes de aposentadorias”
A AFIRMAÇÃO É do senador Delcídio Amaral (PT/MS), relator do Orçamento 2009:
“O Governo não tem dinheiro. No momento em que nós estamos cortando gastos,
onde é que vamos arrumar dinheiro para fazer tudo isso?” questionou. Ele disse que
não há recursos para estender aos aposentados e pensionistas os mesmos reajustes concedidos ao salário mínimo, proposta apresentada pelo seu companheiro de
partido, senador Paulo Paim (PT/RS), aprovada no Senado e aguarda apreciação da

los diretamente.

Câmara (PL 1/07), que deve aprovar a correção de benefícios da Previdência.

De acordo com a matéria aprovada pelo Senado, aceita com entusiasmo pelos

nda que o próprio Ministério da Previdência, pelos
O senador lembrou ainda

aposentados e pensionistas que lotaram o plenário da Comissão, sem o Fator Previdenciário a aposentadoria volta a ser calculada com base na média aritmética
simples até o máximo dos últimos 36 salários de contribuição, apurados em período

montantes envolvidos, já considerou a proposta insustentável do ponto de vista financeiro. Delcídio

superior a 48 meses. O Ministério da Previdência Social é contrário ao Projeto.

complementou:

Pelo Projeto de Paim, a regra abrangia também os inativos e pensionistas da União,

decisão sobre um Pro-

mas essa parte foi retirada durante tramitação na Comissão de Constituição e Jus-

“O

proble ma é que uma
o
jeto dessa natureza não

tiça por inconstitucionalidade.

o.
é válida só por um ano.

Vale ressaltar que o Fator Previdenciário é responsável pelo achatamento das

roadotar como lei esse pro-

dir
Se o Congresso decidir

aposentadorias em até 40% do seu valor real, quando o trabalhador se aposenta

jeto, são quinze anos que

pelo Regime Geral da Previdência Social.

o país terá que repetirr os

A FENAVENPRO acredita que só a pressão e mobilização das entidades do movi-

ples”,
não é uma coisa simples”,

ntão
mesmo pagamentos. Então

mento sindical poderão garantir ainda este ano a aprovação do Projeto. Aprová-lo

explicou o senador.

na Câmara, onde o Governo tem ampla maioria é a garantia de que o presidente da
República poderá sancioná-lo sem vetos
Os senadores Garibaldi
Alves Filho (pres. da
Casa), Paim (PT/RS),
Mário Couto (PSDB/PA)
e José Nery (PSOL/PA)
reúnem-se com o ministro
da Previdência, José
Pimentel (primeiro plano,
à dir.). Projeto sobre
aposentadoria foi relatado
por Expedito Júnior (PR/
RO)/foto menor.

E a polêmica do Fator
Previdenciário continua...
E quem sofre são
os aposentados! Até quando?

Demorou, mas apareceu a fada-madrinha dos velhinhos do INSS. Torcemos, agora, que os colegas do senador Paulo Paim se unam e votem as
suas Emendas, melhorando o café-da-manhã da turma da melhor idade que
tantos serviços prestou ao País.
Desvincular o salário mínimo das aposentadorias foi um duro golpe nas
finanças daqueles que injetaram tanto dinheiro na Previdência, que alega
quebra, e fala em rombo de R$ 75,6 bilhões por ano, mas que não reclama
de “mimos” com os seus parlamentares e calotes de grandes empresas que
não recolhem o que devem a Previdência.
Com certeza não serão as novas medidas aprovadas pela Câmara que irão
causar rombo na Previdência, e, sim, sonegação, fraudes e desvios praticados. Esperamos que os aposentados tenham mais do que uma vitória, os
seus direitos respeitados. Uma sociedade que deixa de lado os seus idosos
é desumana.
Parabéns, senador Paulo Paim!
A Editora – jornal@openlink.com.br
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Notícias dos Filiados da FENAVENPRO
São Paulo

Rio de Janeiro

Propagandistas de Produtos Farmacêuticos

Vendedores Viajantes |

| sinprovesp@uol.com.br

3o Amigos para Sempre - 2008

Pará

contato@sindicatodosvendedoresrj.com.br

Médico do VENRIO
Consultor da OMS

Futebol society do SINPROFAR
sucesso entre propagandistas
paraenses

UM DOS REPRESENTANTES do

A FINAL DO campeonato de futebol socyte do SIN-

Brasil no Club Mitrale South

PROFAR, ocorreu na “Arena Bom de Bola”, no dia 8

American Chapter – II Interna-

de novembro, e chamou atenção até de políticos do

tional Meeting, o médico Walter

Estado do Pará. Neste ano, devido a grande procura de

Labanca Arantes, diretor
O jantar dançante realizado este ano pelo SINPROVESP, reuniu mais
de 300 pessoas, em setembro, no Clube Alemão Kolpinghaus.
O show man Francis Bringell e sua banda FB, alegraram os
convidados com piadas divertidas e músicas contagiantes.

sinprofar@expert.com.br | www.propagandista.com

geral do Instituto Estadual de
Cardiologia, e há mais de 30
anos no VENRIO, foi um dos
coordenadores do International
Congress of Cardiovascular
Science (Congresso Interna-

propagandistas interessados em participar do evento,
que já faz parte do ca-

O médico participou
da Convenção da
Organização Mundial
de Saúde, em abril, e
no próximo dia 19 de
dezembro ocupará na
OMS o cargo de adido
científico e consultor.

lendário do Sindicato,
o numero de equipes
superou 2007.

cional de Ciências Cardiovasculares), realizado no último 29 de novembro, na
Universidade de Belo Horizonte. Ele participou também
O presidente da
FENAVENPRO, Edson
Ribeiro Pinto, e esposa
prestigiaram o evento do
co-irmão de São Paulo.
À frente, o presidente do
Sindicato, Sérgio Ferreira
Alves, acompanhado de
sua esposa (à direita).

da banca examinadora da tese de PHD - “Efeito do Pré
e Pós Condicionamento Isquêmico na Lesão Tecidual e

Em jogo emocionante a
equipe do Chelsa venceu
de virada o Boca Junior
pelo placar de 4 X 3.

Reperfusão Mesentérica”.
Ao término do evento, com a participação dos especialistas
mais renomados de todo o mundo, entre eles o professor Sylvain Chauvaud, da França, em seção especial, o
cientista brasileiro recebeu a homenagem - “Tributo ao
Professor Walter Labanca Arantes” - por conta de seu
pioneirismo ao investigar experimentalmente a arritmia car-

Um gesto de carinho
do sr. Mozart de
Luna à sra. Anna, esposa do aposentado
Francisco Skocic.

díaca de Torsade de
Pointes. A tese “Isque-

No jogo feminino as meninas suaram as camisas. Venceu o
Time das Favoritas (camisa azul) de 2 X 0 contra as Mutantes.

Homenagens

mia do Miocárdio Por
Oclusão Cirúrgica das
Artérias Coronárias –

Obras da Colônia de Férias
do SINPROVESP a todo vapor

Efeitos da Revascularização” foi defendida

AS OBRAS DE ampliação da Colônia de Férias do

pelo pesquisador em

SINPROVESP, em Itanhaém, litoral santista, continuam

1973.

aceleradas. Segundo o presidente da entidade os inte-

Walter Arantes no Hospital Europeu Georges Pompidou, onde atuou no grupo
de transplante de coração.

EMOCIONADO O VEREREADOR Marquinho do PT,

ressados já podem usufruir as novas suítes: “ Preten-

Entrevistado pela reportagem do Jornal da FENAVEN-

demos oferecer aos nossos convidados um reveillon

representando o prefeito e o secretário de Esporte e

PRO o médico desabafou: “Não contava receber esta

inesquecível na praia”.

Lazer de Belém, agradeceu ao presidente e vice do

homenagem, sem dúvida, uma das mais importantes

SINPROFAR, Álvaro Nascimento e Claudio Figueira,

na minha vida. Confesso que fiquei muito sensibilizado

pela homenagem “Amigo dos Propagandistas”, em reco-

e extremamente emocionado”.

nhecimento ao apoio dispensado à categoria por todo o

Comemorações no VENRIO
marcam despedida de 2008
O Sindicato dos Vendedores Viajantes do Rio

ano de 2008. Na oportunidade, o Sindicato também foi
homenageado com o Troféu “Incentivo ao Esporte”
pela referida Secretaria.

está em festa no mês de dezembro. As comemorações deram início no dia oito, com missa de Ação
de Graças na Igreja Nossa Senhora da Conceição,
centro da cidade, pela posse da nova diretoria para
o quadriênio 2008-2012, e cerimônia na Sede da
entidade. A diretoria programou um evento na Sede

ERRATA: Retificação de uma das legendas referen-

Campestre da entidade, em Santo Aleixo, munícipio de

te à matéria “SINPROVESP realiza XXIII Encontro de
Aposentados 2008” / Jornal da FENAVENPRO nº 45 /
edição julho : agosto / pág. 8: Os brindes para
sorteio foram doados por alguns laboratórios em
reconhecimento aos aposentados pelos serviços
prestados as empresas.

Magé, para festejar o aniversário de fundação do VENRIO
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que completou 75 anos, em 12 de dezembro.
* REPORTAGEM COMPLETA DOS EVENTOS NA PRIMEIRA
EDIÇÃO DO JORNAL DA FENAVENPRO NO ANO DE 2009.
AGUARDEM!

Artilheiro: Leandro (Schering)
e Jogador Revelação: Adriano
(Eurofarma)

Goleiro menos Vazado.
Luiz Antonio (Eurofarma)

Notícias dos Filiados da FENAVENPRO

Rio de Janeiro

Pernambuco

Propagandistas de produtos farmacêuticos

sinvepro@elogica.com.br

sinproverj@globo.com | www.sinproverj.com.br

SINVEPRO comemora Dia
Panamericano do Vendedor
vendedores viajantes pernambucanos, o

“Velha Guarda
do SINPROVERJ”
realiza 17º Encontro

SINVEPRO ofereceu aos convidados um

A“TURMA DA Velha Guarda

churrasco comemorativo ao 1º de outubro,

do SINPROVERJ”, funda-

no Clube de Campo do Sindicato. Segundo

da em novembro de 1992,

o presidente da entidade, Flavio de Carvalho,

pelos companheiros - Nelson

“a confraternização é importante para a

Águia, Oswaldo Parobé Chouin

união da categoria”.

(falecido) e Ismael – hoje já

APÓS A TRADICIONAL pelada entre os

Os brindes para sorteio foram
doados pelo SINPROVERJ. A
FENAVENPRO ofereceu um
presente a cada aposentado
que prestigiou a festa.

ultrapassa 350 profissionais

Espírito Santo

da indústria farmacêutica
aposentados. Há 17 anos,

www.seproves.com.br | seproves@ebrnet.com.br

no último sábado de novem-

SEPROVES - 20 anos de fundação

bro, o Sindicato organiza um
Encontro na Sede Campestre

O FILIADO CAPIXABA da FENAVENPRO aniversariou em 27 de agosto e a co-

da entidade, em Piabetá,

memoração do vigésimo aniversário aconteceu no mês de dezembro. A diretoria

município de Magé, onde os

do SEPROVES organizou um encontro para 350 propagandistas e vendedores,

propagandistas aposentados

familiares e amigos, na Sede Campestre do Sin-

matam as saudades e colocam

dicato, em Vila Velha, no Espírito Santo.

os papos em dia.

Os convidados desfrutaram de uma área de

O objetivo do evento segundo

17.000 m2 com muito verde, quiosques, lancho-

o presidente do SINPROVERJ,

netes e vestiários. Eles saborearam um gostoso

Luiz Fernando Nunes, é

churrasco acompanhado de feijão tropeiro, bebi-

manter a categoria mais for-

das e sobremesas e participaram do sorteio de

talecida e unida: “Este já é o

brindes doados pela FENAVENPRO e pelas empresas AmBev, Piraquê, Coca-Cola, Rede Sta. Lúcia de Fcias,

17º Encontro que realizamos,

Fcias Avenida, Fcias Mônica, Transp. Fiorot e Condimentos Bom Apetite.

e percebemos que os anos

O Conjunto “Coral e Samba”
animou a confraternização.

Nem a chuva atrapalhou o
sucesso do evento.

passam e o entusiasmo dos
O presidente do SEPROVES, Reginaldo Allemand Damião, avaliou o evento: “Os companheiros elogiaram

colegas veteranos

muito a festa o que nos estimula a promover cada vez mais o congraçamento da classe trabalhadora. Nós,

aumenta”. A placa do cin-

dirigentes sindicais, temos por obrigação defender os direitos e os benefícios do trabalhador que não podem

qüentenário - homenagem do

ser alterados pelo Governo A não ser, claro, que seja para melhor” .

SINPROVERJ aos companheiros mais experientes - coube a

Reginaldo ao lado
da secretária do
SEPROVES, Eldia;
o ex-presidente do
Sindicato e atual
superintendente
Regional do Trabalho
do ES, Enésio Paiva;
e um companheiro
vendedor.

Oswaldo Mothé, representante
de Niterói, e Dirone Carlos

O destaque da festa este
ano foram os aposentados que participaram
ativamente na fundação
do Sindicato. Salomão, Daltro e Vicentini
representaram a “Velha
Guarda” do SEPROVES.

Chaves, do Rio de Janeiro.
Confira os momentos mais
marcantes do Encontro 2008,
que contou com a presença de
mais de 300 pessoas.

Descontração ponto alto entre
os propagandistas aposentados.

Rio Grande do Norte
sindicato@sinprovern.org.br | www.sinprovern.org.br

Informativo do
SINPROVERN
benefício pra categoria

Os diretores do Sindicato
homenagearam os companheiros que se destacaram
na área de vendas em
2008; os ex-presidentes das
entidades que deram origem
ao SEPROVES (Avres e
Aproves); entidades patronais; e a FENAVENPRO,
pelo apoio e confiança no
Sindicato nestes 20 anos de
fundação do Sindicato, sempre acreditando no trabalho
da diretoria do SEPROVES.

O EDITORIAL ASSINADO pelo presidente do Sindicato, Sandro de
Oliveira Moura, demonstra que
o SINPROVERN se preocupa em
manter um diálogo aberto e franco
com os representantes potiguares da
indústria farmacêutica. A publicação oferece também
notícias sobre as realizações e benefícios oferecidos
pela entidade.
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XII e XIII Congressos U.L.A.Vi.M.

Congressistas receberam as credenciais das
mãos dos assessores da FENAVENPRO.

A U.L.A. Vi.M – Union Latinoamericana de Visitadores Médicos, órgão

Em

internacional de desenvolvimento, aperfeiçoamento, profissionalização, e

evento

defesa dos visitadores médicos (propagandistas-vendedores de produtos

ceu na Colônia

farmacêuticos), foi fundada durante o primeiro encontro da entidade, em

de

Assunção, Paraguai, nos dias 13 e 14 de setembro de 1996. Nestes 12 anos

SINDVEND - Sindicato

de existência a U.L.A.Vi.M já é reconhecida oficialmente perante as autorida-

dos Empregados Vendedores e Viajantes do Co-

des dos países onde existem seus representantes fundadores.

mércio no Estado de São Paulo, em Praia Grande, litoral

2008

o

aconte-

Férias

do

santista, nos dias 7 e 8 de outubro, e contou com a particiNa opinião do vice-presidente da entidade, Edson Ribeiro Pinto, ela avan-

pação de argentinos, brasileiros, paraguaios e uruguaios.

çou bastante, desde a sua fundação, e aponta a sua importância para a categoria que representa: “Além da troca de experiências a U.L.A.Vi.M defende

O anfitrião do evento desejou aos congressistas feliz

e promove valores éticos e assegura a dignidade do profissional”.

estada na Colônia, e uma jornada coroada de êxito. Edson lembrou: “Aquela semente plantada há 12 anos

Componentes diretoria da U.L.A.Vi.M uniram
esforços para fortalecer a entidade e aprovaram a proposta da plenária para que seja
realizado o próximo Congresso, em 2009, em
Montevidéu, no Uruguai. À esq.: Edson Ribeiro Pinto (vice-presidente); Salvador Agliano
(presidente) e Alberto Irigoyen (tesoureiro).

A diretoria da U.L.A.Vi.M organiza anualmente, um Congresso que tem por obje-

cresceu, e, hoje, sem dúvida alguma, é uma árvore

tivo, além de apresentar o Balanço financeiro da entidade, e debater propostas

frondosa que faz sombra para aqueles que não acredi-

para o setor, manter um intercâmbio cultural e social entre os propagandistas de

tam na força e na união do trabalhador da América do

produtos farmacêuticos da América Latina.

Sul. Sejam bem vindos a esta casa!”.

Prezados companheiros
integrantes da U.L.A.Vi.M:

“Agradeço a hospitalidade dos
irmãos brasileiros”

AO ANALISARMOS A situação político-sindical de cada país
membro, não podemos deixar de considerar a crise financeira que o mundo está atravessando. Crise que talvez esteja
decretando o fim definitivo do neoliberalismo - o fim da lei
de mercado, de quem pode mais. Acabou a farra das Bolsas
de Valores, no seu sobe e desce frenético em espaços de
minutos... Por pura especulação financeira.

MUITO OBRIGADO AOS irmãos brasileiros, em especial ao Edson. Realmente é
um prazer e honra presidir o
Congresso, realizado nesta
bonita instalação dos vendedores viajantes de São Paulo
que nos hospedaram com
tanto carinho, e qualificado
respeito, próprio dos trabalhadores brasileiros.

Vamos todos pagar a conta. Uns mais, outros menos, mas
todos pagarão.
A crise imobiliária nos EE.UU, onde dezesseis Bancos quebraram, foi apenas a ponta do iceberg. Com ela outros setores
serão afetados.
Os países em desenvolvimento
que ainda não conseguiram equilibrar suas contas, de certa forma
serão mais atingidos. Talvez medidas amargas terão que ser implantadas pelos respectivos governos,
objetivando amenizar o estrago em
suas economias.
Nossas responsabilidades enquanto sindicalistas exigem de nós agora, mais do que nunca,
união e dedicação redobradas para preservarmos as conquistas que custaram aos trabalhadores mais de um século de
muita luta e muito sofrimento.
Companheiros, argentinos, brasileiros, paraguaios e uruguaios:
Este é o pano de fundo do que nos aguarda em nossa atuação
sindical, em prol dos trabalhadores que confiam em nós. E, eu
tenho certeza, nós não haveremos de decepcioná-los!
Um abraço fraterno

Edson Ribeiro Pinto – vice-presidente da U.L.A.Vi.M
* Discurso proferido na abertura do evento

Medicamentos Genéricos:
Lei 9787, de 1999
Um direito a saúde
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Parece mentira... Nada mais e nada menos que 12 anos de
fundação da U.L.A.Vi.M, em Assunção. Um projeto que a
princípio parecia ter uma forma experimental. Hoje, o retorno
dos irmãos do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, do Brasil,
países latino-americanos que integramos. Algumas tentativas
com os companheiros da Bolívia, já que o objetivo é somar
sempre, trazer mais trabalhadores, mais auxílio, mais luta, e
mais conquistas.
A consigna do Congresso fundacional, foi a de todos esses anos
e agora será para o futuro: A U.L.A.Vi.M nasceu com os homens... Assim como esta Colônia de Férias, obra magnífica e
maravilhosa. Ela não é propriedade da FENAVENPRO, nem do
Sindicato dos Vendedores de São Paulo e, sim, dos trabalhadores que nos elegem para ajudar a conduzir o seu destino.
Felicitamos a todos os companheiros que sempre nos gratificam com esta hospitalidade. Deixo, formalmente, inaugurado
este Congresso. Aproveitem bastante.

Agliano Salvador – presidente da U.L.A.Vi.M
O presidente da A.Vi.Me.P, Fernando
Gorman, comentou com os congressistas sobre o Projeto de Lei que regulamenta o exercício profissional dos agentes de propaganda médica no Paraguai,
suas funções, seus direitos e obrigações
e o alcance de seus serviços profissionais. Ele disse ainda que na última Assembléia Geral Extraordinária, realizada
pela Associação, os associados aprovaram por unanimidade o novo Estatuto
Social da entidade.

reportagem e fotos: Tania Maria de Oliveira,
jornalista e assessora de comunicação social da FENAVENPRO

Todos juntos podemos...
A luta faz a união

Medicamentos Genéricos no Brasil

PARA NÓS, URUGUAIOS, é uma honra poder participar, uma
vez mais, destas jornadas sindicais a nível latino-americano.

EM SUA PALESTRA “Medicamentos Gené-

2008 para nós foi um ano de muitas lutas. Conquistamos
mais de 30 Comitês de base, em diferentes Laboratórios, nos

ricos no Brasil – Avanços e Desafios” o
farmacêutico graduado pela Universidade de

quais não tínhamos participação a nível sindical.

São Paulo, Luciano Lobo, com 30 anos de

Cresce diariamente a filiação ao SIMA. Isto significa, em nos-

experiência no mercado fez uma análise atual

so ponto de vista um grande avanço. Através dos Comitês,

dos produtos. Ele garantiu aos propagandis-

dezenas de solicitações no Ministério do Trabalho e nas empresas, cumprindo assim com a responsabilidade de nosso

tas: “Através do investimento que a indústria

mandato, ou seja, estar sempre ao lado dos companheiros
onde haja qualquer violação de direitos trabalhistas.
Acreditamos ser de extrema importância, além de exercer o
direito de todos os associados, controlar e exigir o cumprimento de nossas obrigações como dirigentes, e fazer autocrítica rigorosa na hora de pensar como continuar este processo
de construção coletiva.
Como vêem, a luta tem sido mantida e sem descanso, mas,
companheiros, chamo-lhes mais uma vez à reflexão. Mesmo
com as discrepâncias e os diferentes interesses a nível salarial, a luta constrói a união e não existe pior luta aquela que
se abandona no meio do caminho.

farmacêutica está disposta a fazer neste segmento, e com o crescimento que essas empresas obtiveram nesses últimos
oito anos, certamente que o nível de emprego vai aumentar”.

Congressistas ouviram atentamente a
palestra e avaliaram-na como positiva
mas ainda temem o desemprego
no setor com a concorrência, e a
contratação de estagiários.

PALESTRA

A importância dos medicamentos
genéricos para o Brasil
por Luciano

Lobo - coordenador Técnico e Administrativo na Pró Genéricos

DESDE QUE OS primeiros medicamentos genéricos foram lançados no Brasil, em fevereiro de 2000, o impacto
destes produtos no mercado farmacêutico é extremamente perceptível. Além de contribuir para a ampliação do

Sem mais palavras, solicito à diretoria da U.LA.Vi.M., a realização do próximo Congresso, em 2009, na cidade de Montevidéu, Uruguai, em nosso renovado S.I.M.A. Esperamos
todos lá para conhecer a nova Sede do Sindicato. Viva os
que lutam!

acesso a medicamentos, tendo em vista, que são produtos na maior parte dos casos significativamente mais

Um abraço fraterno aos companheiros da U.L.A. Vi.M.
Gustavo Musso Fraga – presidente do SIMA

Previsões indicam que até 2010 cerca de US$354 milhões serão investidos pelas empresas do segmento.

Confraternização
A PROGRAMAÇÃO SOCIAL dos XII e XIII Congressos da
U.L.A.Vi.M organizada pelas assessorias da FENAVENPRO e
do SINDVEN contou com passeios turísticos pelas cidades
de Santos e São Vicente; churrasco e noite de pizza na área
de lazer da Colônia de Férias; e troca de presentes entre os
participantes do evento. A reportagem do Jornal da FENA-

baratos que os medicamentos de referencia, a chegada dos genéricos impôs a indústria farmacêutica um planejamento que permitiu a ampliação de parques industriais, desenvolvimento de linhas de pesquisa de novos
produtos, contratação de mão de obra especializada, entre outros aspectos.

Aproximadamente 88% do mercado nacional, pertence a empresas brasileiras e no ranking das seis maiores
empresas do mercado, quatro são nacionais e as quatro fabricam medicamentos genéricos. Atualmente temos
capacidade produtiva da ordem de 256 milhões de unidades, oriundas de 15 plantas industriais, que exportam
para países da União européia, Canadá, América Latina, Austrália, Nova Zelândia e Oriente Médio. São as empresas brasileiras se tornando multinacionais.
Se no ano 2000 tínhamos oito empresas fabricantes, hoje são em torno de 70 e este numero deve ampliar. A
geração de impostos também aumentou consideravelmente, contribuindo para o crescimento da região onde a empresa está instalada. Só para se ter uma idéia, desde o ano 2000 a contratação de mão de obra aumentou 44%.

VENPRO registrou os momentos mais marcantes. Confira:
Delegações latinoamericanas de propagandistas unidas
para avançar em
suas reivindicações:
melhores salários,
estabilidade no emprego, e reconhecimento
por parte da indústria
farmacêutica.

Se por um lado as vendas de genéricos superaram US$ 2 bilhões no acumulado de 12 meses, por outro lado
temos que reconhecer que 16% de market share é ainda um índice pequeno diante do nosso potencial de mercado, ainda se compararmos com outros países. Nos EUA e Japão, por exemplo, os genéricos detêm mais de 50%
de participação de mercado. Os genéricos embora estejam entre os produtos mais prescritos pela classe médica,
precisam de maior adesão por parte das autoridades de saúde, sobretudo da classe médica. Trata-se de um
produto confiável, seguro e de excelente qualidade. Desde 2000 já gerou mais de US$ 8 bilhões em economia
para os consumidores, contribuindo de forma decisiva para o tratamento de pacientes crônicos.

“A receptividade dos
funcionários da Colônia de Férias do SINDVEND: nota 1000”

Assim se manifestaram os propagandistas de produtos farmacêuticos argentinos,
paraguaios e uruguaios ao serem recepcionados pelos funcionários da Colônia de
Férias do Sindicato dos Vendedores Viajantes de São Paulo, durante o Congresso

Durante a troca de brindes representantes das
delegações argentina, brasileira, paraguaia e
uruguaia, celebraram a união entre os co-irmãos
latino-americanos.

da U.L.A.Vi.M.: “Ficamos encantados com a simpatia, empenho e dedicação dessa
equipe tão eficiente”, complementaram.
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Fórum Sindical dos Trabalhadores :: Nacional

www.fstnoticias.com.br

Terceirização

OPINIÃO
José Augusto da Silva Filho, coordenador nacional do FST

Golpe contra os trabalhadores na Câmara dos Deputados

Congresso Nacional Unificado
da Classe Trabalhadora

A APROVAÇÃO DO Projeto de Lei nº 4.302/98 em 15 de outubro na Comissão de Trabalho, de Administração

EVIDENTEMENTE QUE COM características bem diferentes
daquelas da Conclat de 1983, pois naquela ocasião o cenário era outro, ou seja, as greves e as lutas de uma maneira geral eram reativas. Lutávamos contra os decretos
que atacavam os direitos dos trabalhadores e as políticas
que causavam recessão e desemprego. Hoje, o cenário
do país é semelhante, mas não igual àquela época, pois
temos outros e novos desafios.

consideraram um ataque aos seus direitos.

Um Congresso Nacional Unificado da Classe Trabalhadora
seria oportuno para definirmos
os rumos das lutas unitárias,
embasados nas nossas necessidades atuais, dentro dos
princípios e bandeiras de lutas
já definidas coletivamente pelo
Fórum Sindical dos Trabalhadores, dentro da atual realidade
em que o movimento sindical
assume papel ativo e pró-ativo
através das ações já desenvolvidas pelo FST e as entidades que o integram, vindo agir
com uma agenda positiva, como hoje demonstramos
através de nossas principais bandeiras unitárias, que o
FST defende comprovadamente.
Além das ações desenvolvidas dentro do Congresso
Nacional e do Ministério do Trabalho e Emprego, outras ações em outras ocasiões foram marcantes, tais
como o dia 25 de março, com a grande concentração
e manifestações públicas ocorridas na Esplanada dos
Ministérios em Brasília-DF, com mais de 30 mil dirigentes sindicais e no dia 13 de maio de 2008, através
do magnífico e mais recentemente, o espetacular Encontro Nacional do Fórum Sindical dos Trabalhadores, ocorrido em Brasília-DF. São lutas que, por meio
da Coordenação Nacional do FST e de suas respectivas entidades sindicais que o integram, traduzem uma
agenda positiva, em uma agenda de conquistas, onde
temos a oportunidade de avançarmos cada vez mais.
É óbvio que recriar o quadro de unidade do movimento
sindical, organizando novos espaços para a expressão de
diferentes concepções, é uma tarefa difícil e de grande
responsabilidade. No Brasil, os conservadores sempre
fizeram todo o possível para riscar a história dos trabalhadores com a finalidade de apagá-la da memória do
povo e assim afastá-lo da sua luta pelo futuro. Tudo isso
dificulta, evidentemente, a tarefa proposta pelo FST.

e Serviço Público da Câmara Federal, encaminhado originalmente no governo FHC, com mudanças na Lei do
trabalho temporário, e regulamentação da terceirização, vem gerando preocupação para os trabalhadores que

O risco de o PL que já tem relator na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Colbert Martins (PMDB/BA),
for ser aprovado em plenário, e sancionado pelo presidente da República, “é precarizar as relações de trabalho
no País”. As Centrais sindicais e as Confederações organizadas no Fórum Sindical dos Trabalhadores estão
unidas num movimento que pretende pautar a Mensagem 389/03, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para
arquivar o projeto.
Desse modo, as entidades sindicais articulam dois movimentos contra o Projeto: um na CCJ de modo a obstruir a
discussão e votação da matéria naquele colegiado, e, outro, para votar a mensagem de arquivamento.

Contribuição assistencial

Relatora dá parecer favorável ao Projeto de Paim
A SENADORA SERYS Slhessarenko (PT/MT) apresentou parecer favorável na Comissão de Assuntos Econômicos ao PLS 248/06, do senador Paulo Paim (PT/RS), tornando obrigatório o desconto em folha, pelas
empresas, da contribuição assistencial destinada às entidades sindicais e determina punição para o não
recolhimento. O desconto não poderá ultrapassar 1% do salário bruto anual do trabalhador e necessita da
aprovação em assembléia.
Em sua análise, a senadora ressaltou: “Sindicato não é apenas o responsável pela busca de melhores condições de
trabalho, mas também é sua prerrogativa a celebração de convenções e acordos coletivos, instauração de dissídios
coletivos, substituição processual da categoria, assistência jurídica, conferência e homologação de rescisões contratuais, além de outras atividades”. A parlamentar disse ainda que a contribuição assistencial é uma prestação
pecuniária devida pelos integrantes de categorias econômicas e profissionais ao Sindicato, visando, essencialmente,
ao custeio da participação da entidade nas negociações coletivas e ao financiamento de atividades assistenciais.
A senadora lembrou que a contribuição assistencial, hoje, é estabelecida com fundamento no Artigo 513, alínea e, da CLT. Sua fonte é sempre uma norma coletiva, seja acordo ou convenção coletiva, ou, ainda, sentença
normativa. Serys argumentou que o trabalhador não sindicalizado beneficia-se da atividade sindical: “Como os
benefícios conseguidos em negociações coletivas revertem para toda a categoria, deve ser garantida a possibilidade de dar a devida contraprestação mínima ao Sindicato. Justa, portanto, a contribuição assistencial, desde
que não seja exorbitante, e evidente a demonstração dos benefícios alcançados pelos não associados”.
Segundo a coordenação do Fórum Sindical dos Trabalhadores - Nacional, que se reuniu com a relatora
e pediu a retirada da Emenda 4, onde consta o direito de oposição, a proposta busca solução para as divergências entre trabalhadores, patrões, governo e Ministério Público do Trabalho sobre a forma do desconto
da contribuição assistencial.
A idéia do FST é ampliar a mobilização envolvendo as Federações e Sindicatos na pressão aos senadores em
seus Estados, já que o Ministério do Trabalho e Emprego deu parecer contrário à aprovação do Projeto por conta
da proposta que prevê a substituição de todas as contribuições hoje existentes pela contribuição negocial.
FONTES: FST E DIAP

Mas a vida exige, com insistências cada vez maiores,
que o movimento sindical utilize em sua luta de hoje
toda a sua rica experiência histórica. Hoje, a unidade dos trabalhadores no Brasil passa pela unidade na
ação. A experiência da mobilização dia 28 de maio
em torno da campanha pela redução da jornada de
trabalho sem redução de salário e pela ratificação das
convenções 151 e 158 da OIT foi uma sinalização concreta e importante neste sentido.
Tenho convicção de que com desprendimento e disposição
através da luta, o movimento sindical vai avançar cada vez
mais na construção de uma sociedade justa e democrática, na qual os trabalhadores tenham um papel central.
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Salário mínimo

Salário mínimo passa R$ 464,72 em 2009
A proposta do Orçamento Geral da União enviada ao Congresso Nacional prevê que o salário mínimo passará
dos atuais R$ 415 para R$ 464,72 em 2009. O valor é maior que os R$ 453,67 divulgados pelo ministro do
Planejamento, Paulo Bernardo, ao entregar o projeto no Congresso.
Segundo ele, o mínimo ficará maior que o originalmente previsto porque o governo adotará, para o próximo ano,
o cálculo acertado com as Centrais sindicais pelo qual o mínimo será reajustado pela inflação e pela variação do
Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos atrás.

Fórum Sindical dos Trabalhadores :: Rio de Janeiro

FST do Rio realiza Encontro em defesa da
unicidade sindical, do emprego e dos direitos trabalhistas
COM A INTENÇÃO de aprofundar a discussão sobre os temas aprovados no Encontro Nacional do FST, em Brasília, no dia 13 maio passado, ratificados pela Carta de
Brasília, a direção da entidade, em conjunto com o FST- RJ, realizaram um Encontro Regional no último dia 19 de novembro, no auditório da ABI (Associação Brasileira de Imprensa), rua Araújo Porto Alegre, 71, Centro do Rio. O evento contou
com apoio de 19 Confederações Nacionais de Trabalhadores, 16 Federações, seis
Centrais Sindicais, e mais de 50 Sindicatos.
Participaram do Encontro Regional
mais de 400 dirigentes sindicais integrantes do FST. Eles aprovaram
por unanimidade, a agenda e as atividades para os próximos meses do
Fórum, entre elas as propostas apresentadas por José Augusto, coordenador nacional da entidade e secretário-geral da Confederação Nacional
dos Trabalhadores no Comércio: “Temos que lutar pela
realização do Congresso Nacional Unificado da Classe Trabalhadora previsto para março de 2009, em Brasília, a
revogação da Portaria 186/08 pelo ministro do Trabalho
e Emprego, a derrubada do Fator Previdenciário, a campanha pela redução da Jornada para 40 horas, a defesa
do trabalhador pelo fim da terceirização e do Banco de
Horas, enfim disposição que vem muito enfrentamento
dentro do Congresso Nacional!”, complementou.
O presidente da NCST-RJ, Sebastião José da Silva, apelou aos
companheiros empenho nas mobilizações contra os Projetos que
tramitam no Congresso Nacional
que prejudicam os trabalhadores:
“Temos que ficar atentos as manobras parlamentares. O momento é
de muita disposição e união do movimento sindical”.
O diretor da CNTI - Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, Aprígio
Guimarães, representando José
Calixto, presidente da entidade
assinalou: “A Portaria 186 é o
câncer do movimento sindical”.
O presidente da FETIARJ - Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins
no Rio de Janeiro, Deuzélio Oliveira, destacou: “O FST é de extrema importância para a preservação
da nossa estrutura sindical e o fortalecimento da unicidade sindical”.
O presidente da CNTA - Confederação Nacional dos
Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e
Afins, Artur Bueno de Camargo, debateu com a plenária a derrubada do Fator Previdenciário e ressaltou

a atuação de Paulo Paim no
Congresso Nacional: “Em todas as lutas dos trabalhadores o senador está sempre

Na abertura do evento mais de
400 dirigentes sindicais representantes de diversas categorias de
trabalhadores cantaram o Hino
Nacional. Representando a
FENAVENPRO, os diretores
Ayrton de Almeida e Reginaldo
Allemand Damião, e o vendedor
Sérgio, associado do SEPROVES.

ao nosso lado. É de fato o
grande defensor das causas
trabalhistas”.
O presidente da CONTEC Confederação Nacional dos
Trabalhadores nas Empresas
de Crédito, Lourenço Prado,
falou sobre o custeio das entidades sindicais e frisou: “A Portaria
186 é satânica e vem causando
grande desassossego e instabilidade ao movimento sindical”.

sília nem que seja a pé! Nós
somos a força! Temos que
acabar com esta Portaria 186
que é uma vergonha! Os trabalhadores sabem de seus
direitos dentro de suas entidades sindicais!”.
O pres. da FENATEST – Federação Nacional dos Técnicos de
Segurança do Trabalho, Elias

O presidente da CNPL – Confederação Nacional
dos Profissionais Liberais e FEDCONT – Federação dos Contabilistas do Estado do RJ, ES, BA,
Luiz Sérgio da Rosa Lopes afirmou: “A Portaria 186
é uma excrescência!”.
O presidente da FNTTAA – Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes
Aquaviários e Afins, Ricardo
Leite Goulart Ponzi, salientou
que os liberais querem destruir a
história, e a estrutura da classe
trabalhadora. Ele lembrou o último discurso de Darcy Ribeiro: “A unicidade sindical é
responsável por um sindicalismo forte e pelos mais importantes direitos trabalhistas consolidados na CLT”.
O presidente do SEPROVES
– Sindicato dos Propagandistas e Vendedores Viajantes do Espírito Santo,
Reginaldo Allemand, disse
que o Governo não contribui
em nada para os trabalhadores muito pelo contrário só
prejudica. Ele afirmou: “O FST
tem apoio irrestrito do meu Estado”.
A presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Macaé, Mariah, esbravejou: “Não temos
medo de enfrentar este Governo! A gente vai pra Bra-
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Bernardino da Silva Junior,
sustentou “O momento é de enfrentamento. Não podemos recuar nem esmorecer. União para
levar em frente a luta do FST!”
Maria Helena S. Oliveira – diretora de Assuntos da Mulher
da NCST/RJ opinou: “Os sindicalistas brasileiros não permitirão que as conquistas trabalhistas expressas no artigo
8º da Constituição Brasileira
como a unicidade sindical e a
contribuição sindical obrigatória sejam derrubados por
uma Portaria. O Ministro Lupi passará, mas os legados
de Vargas, Jango e Brizola permanecerão”.

“Estamos batendo de frente com o ministro Lupi que
não pode ser instrumento de
Medeiros ou de Lula”
A afirmação é de Fernando Bandeira, presidente da Federação dos Vigilantes do Rio de Janeiro e do Movimento Sindical Nacional do PDT: “Se
o Ministro Lupi não recuar cancelando a Portaria 186
deverá escolher entre o Ministério e o Partido”, acrescentou. O sindicalista disse ainda que se orgulha em pertencer ao FST, a NCST e ao PDT entidades que defendem a
organização sindical e os princípios contidos na CLT.
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Juracy Martins dos Santos
deixa saudade no movimento sindical brasileiro
O autor de “Um
Magistrado Classista no TRT da 1ª
Região – Coletânea
de Acórdãos”, foi
assim julgado pelo
juiz Arnaldo Lopes
Sussekind, que
prefaciou a obra:
“A coletânea de acórdãos englobados
neste livro é a viva comprovação da
competência de Juracy Martins dos
Santos na difícil missão de julgar.
São arestos que honram o tribunal
que os prolatou e o Juiz que os
redigiu”.
Atualmente Juracy exercia as funções de presidente da Federação dos
Empregados em Estabelecimentos de
Serviços de Saúde do RJ e do Fórum
Sindical dos Trabalhadores-RJ; vice
da Nova Central Sindical-RJ; diretor
da Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Comércio; e diretor
da Ajucla-RJ (Associação dos Juízes
Classistas).

O fluminense

Juracy Martins dos Santos por onde passou na vida

deixou saudade... Quem conviveu com este ser humano digno e profissional
dos mais respeitados, lembra de seus discursos entusiasmados, inflamados, contestatórios, mas cheios de esperança por um mundo melhor e mais
dignidade para o trabalhador brasileiro.

Juracy prestigiou posse
diretoria FENAVENPRO
A FENAVENPRO e seus 28 Filiados se sentem orgulhosos em prestar esta homenagem ao companheiro de lutas dentro do movimento sindical brasileiro.
Juracy presidiu a mesa.
Entrega de credenciais aos Filiados do Piauí, Distrito
Federal e Rio de Janeiro

O amigo Juracy começou sua vida profissional como lavrador de canade-açúcar, depois estivador. Na carreira de enfermeiro ingressou, por concurso público, em 1946, no extinto Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Comerciários (IAPC), vindo progressivamente a ocupar o cargo de enfermeiro-chefe no Ambulatório Central dos Comerciários, Hospital Central
dos Acidentados, Hospital do Inamps, em Ipanema e Ambulatório Central
do Inamps, em São Francisco Xavier.

José Ribamar Almeida Pessoa
(SEVVPROPI)

Maria Aparecida Alves Lopes
(SEMPREVIAJAVEND)

A vida sindical do companheiro Juracy iniciou-se em 1946, quando foi
eleito secretário do Sindicato dos Enfermeiros e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde do RJ, e um dos fundadores da Federação e dos
Filiados dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do
Estado do Rio de Janeiro. Por mais de 20 anos dividiu seu tempo entre sua
nobre tarefa profissional nos hospitais e ambulatórios e a representação
da sua categoria no referido Sindicato.

Ayrton Rodrigues de Almeida
(FENAVENPRO)

Cantando o Hino do Viajante
Desejando
sucesso a
diretoria no
novo mandato

Em 1972, já advogado, ingressou na Justiça do Trabalho, como juiz classista da Magistratura do Trabalho, em mandatos exercidos até 23 de mar-

ço de 1988. Em agosto de 1983, foi convocado pelo Tribunal Superior do Trabalho para substituir ministros representantes de trabalhadores, o que configurou justo reconhecimento à sua atuação por parte da mais alta Corte
trabalhista, que o condecorou com a comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. Em março de 2007,
condecorado novamente Comendador, desta vez pelo Conselho da Ordem do Mérito Judiciário deste Tribunal.

Cantando o
Hino Nacional

Entrega da Moção
de Destaque a
José Calixto na
comemoração de
aniversário de um
ano do FST-RJ, em
8 de setembro.

3º Simpósio
realizado pelo
FST-RJ, em 5
de julho 2004.

Plenária do
FST-RJ, em
Macaé, em 27
de fevereiro de
2005.

Entrega ao exdeputado federal
Josias Quintal
(PMDB-RJ) do
projeto do FST
com as propostas
que envolvem a
Reforma Sindical.

Meu Avô,
Plenária FST-RJ, em Petrópolis, em 4 de abril de 2005

Juracy entregou a José Calixto
Ramos a ficha de Filiação
da Federação dos Empregados
da Saúde do Rio de janeiro
à NCST-Nacional.

Você para sua família e seus amigos
sempre foi – e será – um exemplo de
Caráter, Integridade, Força, Superação,
Determinação, Generosidade, Companheirismo, Fé e Amor.
Sua missão entre nós chegou ao fim, e
agora você desfrutará de seu merecido
descanso, após uma vida de tanto trabalho e conquistas.
O mundo aqui ficará mais pobre com a
sua ausência, afinal de contas é de mais
Juracy Martins dos Santos que a
Humanidade está precisando.

Plenária do FST-RJ, em 18.09
06 para traçar estratégias de
mobilização dos trabalhadores
na Câmara dos deputados
contra as MP’s 293 e 294.
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Apesar de seus familiares e amigos ficarem órfãos, é reconfortante pensar que

você está com sua esposa Quinha e seu
filho Jorge, desfrutando de Paz, acima
de tudo.
Os 27 anos da minha vida que passei ao
seu lado foram um presente pelo qual
sempre agradecerei a Deus.
Saiba
que o Bem que você aqui semeou gerará
frutos: se em toda minha vida eu conseguir fazer pelos outros um pouquinho do
que você fez, eu serei a pessoa mais feliz
– e completa – do mundo.
Um beijo saudoso
da sua neta,

Mariana
Nunes Machado
dos Santos

Nova Central Sindical dos Trabalhadores :: Nacional
Trabalho Escravo

Dia Nacional contra o
trabalho escravo

Nova Central participou
de audiência com
ministro do Trabalho

Nova CLT está
mais próxima
O PRESIDENTE DO grupo de tra-

A NCST-NACIONAL, representada pelo seu presidente,
José Calixto Ramos, e pelo diretor de Comunicação
Social, Sebastião Soares, participou de audiência

balho que analisa a proposta de
atualização

da

Consolidação

das Leis do Trabalho, deputado
Cândido Vaccarezza (PT-SP), previu
i que os substitutib tit ti

pública, com o ministro do Trabalho e Emprego, Car-

vos devem ser votados ainda este ano, para que a ma-

los Lupi, no dia 26 de novembro último, para debater

téria passe pela Comissão de Constituição e Justiça e

propostas dos trabalhadores sobre a crise financeira

pelo plenário, até dezembro: “O objetivo é oferecer um

mundial.

texto enxuto e harmônico para simplificar o entendimento, tornando a legislação mais acessível, em aten-

Na oportunidade foi entregue documento intitulado

ção a demandas da sociedade civil e do próprio Poder

“Documento unitário das Centrais sindicais ao presi-

Judiciário”, disse o deputado Arnaldo Jardim (PPS-SP),

dente Lula, à sociedade e aos trabalhadores”, assina-

o relator do Projeto.

A NCST, EM conjunto com outras entidades da so-

do por mais cinco Centrais (CTB, UGT, Força Sindical,

ciedade civil organizada, promoveu no último 17 de

CUT e CGTB), com propostas ao Governo para en-

outubro, o “Dia Nacional pela Aprovação da PEC

frentamento da crise, da pobreza e da concentração

do Trabalho Escravo”. A mobilização teve como

da renda. O objetivo é de que os trabalhadores bra-

objetivo colher assinaturas para pressionar o Con-

sileiros não paguem a conta por uma crise que não

gresso Nacional a aprovar a Proposta de Emenda a

produziram.

FONTE: JORNAL EXTRA (25.09.08)

Constituição 438/2001.
Entre as reivindicações das lideranças sindicais dianA PEC do trabalho escravo, como é conhecida,

te da gravidade da situação, é que o Governo retire

prevê o confisco de terras para fins de Reforma

do Congresso Nacional todos os Projetos de Lei que

Agrária nos locais onde forem encontrados traba-

tenham por objetivo flexibilizar as relações de traba-

lhadores em condições análogas às de escravo. Em

lho. Calixto enfatizou: “Todas e quaisquer ajuda às

Brasília, a Nova Central espalhou postos de coleta

empresas devem ter a garantia de contrapartidas so-

por áreas de grande circulação.

ciais de geração e preservação dos empregos”.

O Presidente da NCST, José Calixto Ramos, que

5ª Marcha Nacional
da Classe Trabalhadora

participou do Dia Nacional de Coleta de Assinaturas frisou: “ A idéia é intensificar os trabalhos para
aumentar as assinaturas e acabar de vez com esse
descaso”.

A

M
MANIFESTAÇÃO

DE

Cent
Centrais
sindicais, entre
O abaixo assinado pela PEC 438 está disponível
também na Internet no endereço:
www.trabalhoescravo.org.br

elas a NCST mobilizou

Nova Central junto com outras cinco Centrais sindicais,
apresentaram documento ao ministro do Trabalho com
propostas para enfrentar a crise financeira mundial.
Lupi prometeu aos sindicalistas entrega-lo oficialmente
ao presidente Lula, quando da realização da 5a Marcha
dos Trabalhadores.

cerc de 20 mil trabacerca
lhad
lhadores,
com faixas,
ade
adesivos
e bandeiras
no Eixo Monumental
de Brasília, no dia 3 de

Goiás e Alagoas lideram trabalho escravo
em usinas produtoras de etanol
DE ACORDO COM o Relatório da Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo, do Ministério do Trabalho e Emprego, em 2008, foram resgatados 867 trabalhadores em Goiás e 656 em Alagoas, nas
usinas produtoras de etanol o que representa 40% do total.

de
dezembro.
P
Para

José

R
Ramos,

Calixto

presidente

da entidade, a mobilização visou p
pressionar os três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, para ampliar
direitos dos trabalhadores: “Levamos as reivindicações

Os dois Estados importantes produtores de cana-de-açúcar e concentram um grande número de usinas, lideram
a lista de ações de resgates de trabalhadores encontrados em condições análogas à de escravo.

pela geração de empregos, redução da jornada de trabalho, a favor da ratificação das Convenções 151 e
158, ampliação da Reforma Agrária, contra o Fator

Os dados foram apresentados em audiência pública, no dia 20 de novembro, na Subcomissão de Combate ao
Trabalho Escravo. Destaque também para incidência de trabalho degradante em propriedades rurais no Pará e
em Mato Grosso, onde foram regatados 592 e 407 trabalhadores, respectivamente, só em 2008.

Previdenciário e a política de juros altos, entre outras.
Lutas que a entidade conduziu ao longo do ano de
2008 e que pretende continuar a frente em 2009”,
complementou o sindicalista.

FONTE: JORNAL DO SENADO – 17 A 23.11.08
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