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Michel Temer reeleito presidente da  
Câmara e Emília Fernandes retorna à Casa 

Congresso naCional

Fórum sindiCal dos Trabalhadores 

FST-Nacional no Fórum Social 
Mundial 2009 em Belém 

Justiça do Trabalho
Juiz do Trabalho Jorge Luiz Souto Maior 
alerta:“Flexibilizar direitos pode agravar crise” 

Fator Previdenciário
O cálculo que reduz o benefício dos  
aposentados será tema de quatro audiências 
públicas na Câmara dos Deputados
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Desemprego
Demissão assusta presidente Lula. 
Indústria farmacêutica dispensa 1,7 mil 
empregados em Goiás   

Imposto sindical
“Contribuição sindical não deve ser suspensa”. 
A afirmação é do procurador geral da Repúbli-
ca Antonio Fernando Souza. 

No mês de fevereiro, o deputado federal 
Michel Temer (PMDB-SP), no exercício 
do 6º mandato, foi eleito presidente 
da Câmara com 304 do total de 509 votos. 
Já a ex-senadora Emília Fernandes 
(PT-RS), assumiu o mandato 
de deputada federal, ocupando 
a vaga deixada por Adão Preto.

Aviso prévio indenizado
Liminar suspende exigência da contribuição 
previdenciária sobre aviso prévio indenizado
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e d i T o r i a l

Edson Ribeiro Pinto, presidente da FENAVENPRO
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NO COMEçO DO século passado, o escritor Affonso 

Celso, um dos fundadores da Academia Brasileira de 

Letras, publicou o livro “Por que me Ufano do meu 

País”, título pomposo que ele justificava em onze ra-

zões extensamente comentadas.

O livro encheu a bola dos brasileiros e fez enorme su-

cesso. Entretanto, com o passar dos anos, os elogios 

desbragados que Affonso Celso derramou sobre a nos-

sa grandeza territorial, sobre a beleza da Amazônia e 

da baía do Rio de Janeiro, sobre nossas riquezas mi-

nerais e por aí afora, passaram a soar como um pa-

triotismo deslumbrado e inconseqüente – e acabaram 

gerando um sentimento exatamente oposto. 

Apesar das inegáveis riquezas com que fomos abenço-

ados e da nossa inesgotável capacidade de trabalhar, 

gastamos o século passado na defensiva no campo 

internacional, aceitando passivamente o rótulo de país 

de terceiro mundo, ficando gripados cada vez que um 

país “do primeiro mundo” espirrasse, exportando nos-

sas commodities a preço de banana, importando, a 

preço de ouro produtos manufaturados, muitos deles 

com a nossa própria matéria-prima, e montando, as-

sim, uma gigantesca dívida em dólares com os orga-

nismos internacionais.

Hoje, continuamos cheios de motivos para nos orgu-

lharmos do que somos, do que temos e do que faze-

mos. Temos alguns dos mais valorizados recursos com 

que conta a Humanidade: temos abundância de água, 

minerais valiosos, muito petróleo, imensas terras cul-

tiváveis, uma riquíssima biodiversidade, a maior área 

A despedida do ano de 

2008 dos funcionários 

da FenaVenPro teve 

um toque todo especial. 

Os diretores da entidade 

participaram do almoço de 

confraternização, e agrade-

ceu a equipe pela dedica-

ção, empenho e esforço no 

decorrer do ano.

2009: “Vencer desafios e aproveitar oportunidades”
florestal contínua para trabalhar contra o aquecimento 

global – mas não estamos nem preocupados se o Ama-

zonas é o maior rio do mundo nem se existe cidade 

mais bela que o Rio. Trabalhamos muito, controlamos 

nossa inflação, desenvolvemos nossa capacidade de 

competir, pagamos cada dólar que devíamos lá fora. 

Crise financeira
Agora, neste século o mundo foi construindo uma gi-

gantesca crise financeira que acabou explodindo em 

2008. Estados Unidos, França, Itália, Alemanha, Ja-

pão estão injetando centenas de milhões de dólares 

nas suas economias para evitar o pior.

Em todo esse processo, se alguém deu a volta por 

cima, fomos nós. Para o 2009, o Brasil é um dos paí-

ses que está projetando sofrer um dos menores abalos 

em sua economia. O Produto Interno do Brasil deverá 

ser maior que o da Espanha e maior que o do Canadá. 

Deveremos crescer em torno de 4%, enquanto que o 

PIB mundial está previsto crescer apenas 0,9%, a In-

glaterra 1,7% a Alemanha deverá ter um crescimento 

negativo de -2%, a Itália de -1%, Japão -1,8% no pri-

meiro trimestre.

Vamos fazer de 2009 um ano para ficar na história!

Para nós, isso significa um mar de rosas, um céu de 

brigadeiro, a sopa no mel? Nada disso! O ano que se 

abre vai ser um ano bem difícil – é verdade que mais 

difícil para a economia de uns, menos para a econo-

mia de outros, mas nestes últimos contamos encon-

trar o Brasil.

De qualquer forma para o trabalhador brasileiro será 

um ano cheio de desafios e, ao mesmo tempo, cheio 

de oportunidades e, nele continuaremos tendo a fi-

gura do vendedor como a engrenagem-chave do pro-

cesso comercial.

Estamos conscientes que vem muita coisa por aí... 

Mas certamente, caro leitor, você continuará a ser in-

formado de todos os acontecimentos. É o compromis-

so que assumimos, desejando aos nossos Filiados e 

amigos, e a suas famílias, um 2009 com muito amor, 

paz, saúde e grandes realizações.

Um abraço e até a próxima edição.

Funcionários e diretores 
da FENAVENPRO unidosCriação  

de entidades  
paralelas não  
fortalece a  
“unidade  
sindical”
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A MANIFESTAçãO É do procurador-geral da Re-
pública, antonio Fernando souza, que 
acrescentou: “A contribuição sindical realiza o 
princípio da igualdade no âmbito do Direito Co-
letivo do Trabalho. Isso porque, quando o sindi-
cato obtém vantagem negociada para os em-
pregados de uma empresa, o benefício acaba 
sendo estendido a todos”, complementou.

Em parecer enviado ao Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), o procurador se manifestou contra a 
suspensão da obrigatoriedade da cobrança da 
contribuição sindical. O pedido foi feito na argui-
ção de descumprimento de preceito fundamen-

tal (ADPF 126), proposta pelo Partido Popular Socialista (PPS), tendo por objeto os 
artigos 579, 582, 583 e 587 da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei 
5.452/1943), com as redações dadas pelo Decreto-Lei 229/67 e Lei 6.386/76.

De acordo com o Partido, os dispositivos contestados violam a liberdade de asso-
ciação, garantida pelos artigos 5°, XX, e 8°, V, da Constituição da República. Isso 
porque eles instituem a cobrança compulsória de contribuição sindical, independen-
temente de os empregados serem ou não filiados à entidade de classe. Por isso, 
a arguição pede que seja suspensa a obrigatoriedade da cobrança da contribuição 
sindical, em caráter liminar, e que, no mérito, seja declarada a não-recepção, pela 
Constituição de 1988, dos artigos contestados.

Benefícios extensivos a todos
O procurador explicou que, à primeira vista, a contribuição sindical realiza o prin-
cípio da igualdade no âmbito do Direito Coletivo do Trabalho. Isso porque, quando 
o Sindicato obtém vantagem negociada para os empregados de uma empresa, o 
benefício acaba sendo estendido a todos os trabalhadores.

“Portanto, teria caráter discriminatório a não-obrigatoriedade da contribuição ou a 
sua restrição somente aos membros dos Sindicatos, tendo em vista a amplitude dos 
beneficiados. Outrossim, a não-obrigatoriedade incentivaria a inércia dos trabalhado-
res que optassem por não se filiar, visto que muitos desfrutariam dos benefícios das 
negociações sindicais sem contribuir com o processo que lhe serve”, argumentou.

antonio Fernando ressaltou também que pronunciamentos anteriores do STF se-
guem o entendimento de que é constitucional a exigência da contribuição sindical 
instituída no interesse das categorias profissionais ou econômicas, obrigatória para 
todos os membros da categoria, filiados ou não ao Sindicato. Ele explicou que o STF 
tem identificado a parte final do inciso IV do artigo 8º da Constituição Federal como 
uma exceção à regra da liberdade de associação, com o objetivo de se manter em 
funcionamento o sistema de representação sindical. Por esses motivos, não estaria 
preenchido um dos requisitos para a concessão da medida cautelar, que é a plausi-
bilidade jurídica no pedido (fumus boni iuris).

Questionamentos constantes
O procurador-geral também defendeu que não há risco na demora em esperar o 
resultado final do julgamento (periculum in mora). Ele destaca que os dispositivos 
atingidos por essa arguição vêm sendo objetos de constantes questionamentos 
desde a promulgação da Constituição de 1988, que institui como princípio regente 
das relações sindicais a liberdade de associação profissional.

Além disso, “ao contrário do que se possa alegar, a recente Lei 11.648/08, que 
dispõe sobre o reconhecimento formal das centrais sindicais, em nada interfere na 
cobrança dos empregados, tratando apenas da forma de sua repartição”. 

O parecer vai ser analisado pelo ministro Celso de Mello, relator do caso no STF. 
Fonte: Procuradoria Geral da República e Agência DIAP (28.01.09)

“Contribuição sindical é 
obrigatória em Lei”
Seria muito bom para os sindicalistas do Brasil inteiro que o ministro 

do Trabalho e Emprego tivesse declarado que a contribuição sindical 

permanecerá não só este ano, como também nos subseqüentes. Lupi 

pertence ao Partido Democrático Trabalhista – PDT, que historicamen-

te tem compromisso com os dois princípios – a contribuição sindical 

obrigatória em Lei e a unicidade sindical –, que permitiram a criação 

no País de um sindicalismo forte e 

aguerrido, responsável pelas mais 

importantes conquistas trabalhistas. 

É preocupante saber que existe um 

Projeto de Lei de responsabilidade 

do Executivo (leia-se Ministério do 

Trabalho) que propõe a substituição 

da contribuição sindical por uma 

sustentação financeira sindical ba-

seada na negociação coletiva, o que 

traz o patronato para dentro da vida 

financeira do Sindicato. 

Sabemos também que o cargo de 

ministro seja lá qual for é de con-

fiança da presidência, não tendo, 

pois autonomia.  O ministro faz o 

que o presidente da República quer, 

e Lula, tendo sido fundador da CUT, 

que historicamente é contra a contribuição sindical e a unicidade 

sindical, está coerente com o que sempre defendeu como sindica-

lista. O ministro Lupi é que está no lugar errado, defendendo po-

sições contrárias aos princípios de seu Partido, que foi, através de 

seus parlamentares, o grande batalhador pelo artigo 8º da Consti-

tuição Federal que recepcionou estes princípios extraindo-os da CLT. 

O ideal é que esse artigo se tornasse “imexível” para usar um termo 

da lavra do ex-ministro Magri, como Lula egresso do meio sindical. 

maria helena santos de oliveira 
diretora de Assuntos da Mulher da NCST/RJ

Contribuição Sindical

“Contribuição sindical 
não deve ser suspensa”
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A “unidade sindical”  
é primordial para manter  

a força de entidades  
representativas de classe.
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O sistema financeiro  
deve ser enquadrado

os bufunfeiros terão de ser enquadrados (enjaulados, em alguns ca-
sos) e reduzidos a uma proporção mais modesta

O LEITOR CONHECE, acredito, a minha “marcação” com a turma da bufunfa. A im-
plicância não é nada gratuita. A crise atual mostra, de maneira escandalosamente 
clara, o potencial destrutivo dos bufunfeiros em escala global. Aqui no FMI, desde 
outubro, passamos grande parte do tempo tentando recolher os cacos e destroços 
da devastação produzida por esse pessoal.

A crise é de uma violência espantosa. Poucos foram capazes de antecipar a sua in-
tensidade e seu alcance. Mas estava claro, havia bastante tempo, que a hipertrofia 
do sistema financeiro constituía um dos grandes problemas da economia brasileira 
e internacional. Nas décadas recentes, aumentou muito o peso dos bancos e de 
outras instituições financeiras. Os fluxos financeiros, especialmente internacionais, 
cresceram exponencialmente. A dimensão financeira da atividade econômica adqui-
riu proporções gigantescas.

Cresceu, também, o poder político da turma da bufunfa. Dizia Nelson Rodrigues: 
“Dinheiro compra tudo - até amor verdadeiro”. Governos, parlamentares, tribunais, 
mídia, universidades, economistas etc. -todos sofreram, em maior ou menor grau, 
a influência avassaladora dos bufunfeiros.

Em termos doutrinários, a bufunfa tem forte inclinação pelo “fundamentalismo de 
mercado”, isto é, pela visão de que os agentes privados devem operar livremente 
com pouca ou nenhuma interferência do Estado. Só se admite a intervenção estatal 
em momentos de crise, para salvar os bufunfeiros dos próprios abusos e excessos. 
Aí a palavra de ordem passa a ser: socialização dos prejuízos. As dívidas públicas 
nos países mais afetados pela crise estão aumentando rapidamente como conse-
quência, por um lado, dos imensos pacotes de resgate do sistema financeiro, e, por 
outro, dos custos fiscais diretos e indiretos da recessão produzida pelo colapso da 
especulação bufunfeira.

Até a eclosão da crise, prevaleceu a ideia de que a regulação não podia sufocar o 
dinamismo do mercado e as “inovações financeiras”. As políticas financeiras dos 
principais países foram extraordinariamente omissas. Houve uma “chocante abdi-
cação de responsabilidade”, escreveu o megaespeculador George Soros, em livro 
publicado no ano passado.

Hoje, há certo consenso (pelo menos aparente) de que a regulação precisa ser 
reforçada e ampliada, de que deve haver mais supervisão dos fluxos internacionais 
e da atuação de bancos e outras instituições em diferentes mercados e países. 
Em retrospecto, percebe-se que a “inovação financeira” tem muito de artificial. 
Proliferaram operações complexas, pouco transparentes, que os reguladores não 
conseguiam acompanhar. O benefício dessas operações para o financiamento da 
produção e do investimento é questionável. Não raro, a chamada inovação finan-
ceira é um artifício para contornar a regulação governamental. E o potencial de 
instabilidade do sistema superou as expectativas.

Apesar disso tudo e da dimensão da crise, a turma da bufunfa continua poderosa. 
Está se fingindo de morta, esperando a tempestade passar. Nos bastidores, procura 
não só ampliar a socialização dos prejuízos como obstruir qualquer tentativa de 
mudar de forma mais profunda o marco regulatório.

Mas os abusos foram tantos e tão grandes que dificilmente se conseguirá voltar 
ao “status quo ante”. Os bufunfeiros terão de ser enquadrados (enjaulados, em 
alguns casos) e reduzidos a uma proporção mais modesta. Os sistemas financeiros 
que emergirão da crise terão de ser menores, menos sofisticados e submetidos a 
controles mais rigorosos e abrangentes.

Fórum Sindical dos Trabalhadores – Nacional

Os donos da bufunfa, a crise e 
a socialização dos prejuízos

O INTERESSANTE É que os Bancos, Construtoras e as 
Montadoras de veículos (beneficiados) não se manifes-
taram diretamente e da mesma forma e/ou com a mes-
ma intensidade que o presidente da Fiesp, com relação 
a matéria do colunista da Folha de São Paulo (FIESP 
pressiona por corte de jornada e salário) e em outros 
meios de comunicação. A ironia da patronal que busca 
aliados para a flexibilização dos direitos trabalhistas e 
previdenciários ignoram totalmente o princípio da con-
trapartida, pois os empréstimos (oriundos do FGTS e 
do FAT), deduções, incentivos fiscais e outras contribui-
ções, migram para desonerar os custos e até mesmo 
os “rombos” promovidos pelo capital. Lamentável!!!

A grande importância social e de maior relevância para todos os trabalhadores do 
mundo é o emprego, todos sabem. Baseando-se nisto e entendendo que o emprego 
é o nosso calcanhar de Aquiles e de preocupação do governo, desencadeia este jogo 
de cena (encenação), por parte de Skaf e de vários outros empresários, que de ma-
neira oportunista veem que agora que é o exato momento de se fazer as Reformas 
Trabalhistas neoliberais com as respectivas flexibilizações e precarizações, desafiando 
e dividindo o movimento sindical brasileiro, através de propostas indecentes, irônicas 
e pretensiosas, onde através de ameaças (demissões em massa), propõe nesta atual 
conjuntura, a redução da jornada de trabalho com a redução dos salários, onde as 
empresas não garantiriam a estabilidade no emprego. Para completar essa ence-
nação toda, o governo através do ministro do Trabalho Lupi e presidente Lula (este 
último que puxou a orelha de Lupi no Palácio do Planalto, por estar fazendo, segundo 
ele, “terrorismo” com suas declarações junto à imprensa), não passam para a po-
pulação e tampouco os meios televisivos também (onde se possui maior audiência 
e alcança a maioria dos brasileiros que não têm a oportunidade e as condições para 
lerem jornais, a verdade da crise econômica internacional e seus reflexos no Brasil, 
como mostra de uma forma muito inteligente o professor Paulo Nogueira Batista Jr. 
em artigo publicado na sua Coluna da Folha de S. Paulo. 

Peço que leiam atentamente e reflitam sobre a “socialização dos prejuízos”, onde 
a turma da bufunfa ($$$) só admite a intervenção do Estado em momentos de 
crise, que apesar da dimensão da crise, estão se fingindo de morto, esperando a 
tempestade passar.  Novamente voltamos a relembrar a todos os companheiros e 
companheiras, que nos dias 14 e 19 de novembro de 2008 nos Encontros Regio-
nais do Fórum Sindical dos Trabalhadores - FsT em Campo Grande-MS e Rio de 
Janeiro-RJ respectivamente aprovaram a seguinte proposta abaixo, já antevendo os 
acontecimentos nos dias de hoje, encaminhando posteriormente ao MTE e Palácio 
do Planalto, internet e para os meios de comunicação: 

“Defender a manutenção dos empregos, direitos sociais e trabalhistas neste momen-
to de crise internacional, onde a “bolha” do capitalismo explode e os trabalhadores 
arcam com as conseqüências. Exigir que o governo ao liberar recursos garanta aos 
trabalhadores dos setores beneficiados a manutenção de seus empregos, como con-
trapartida. Devemos nos manter atentos e unidos no sentido de que os efeitos da cri-
se não sejam usados para acelerar as reformas prejudiciais à classe trabalhadora”. 

O FsT irá resistir contra qualquer proposta que vise a flexibilização dos direitos 
trabalhistas e previdenciários e a precarização do trabalho e das condições de tra-
balho, pois não iremos pagar por uma crise que não foi criada ou provocada pe-
los trabalhadores. O movimento sindical brasileiro deve cobrar do governo federal, 
ações rápidas e efetivas para que o momento deixe de ser de incertezas e passe a 
ser de reaquecimento econômico, com retomada da produtividade e do consumo, 
significando a manutenção e ampliação dos empregos. Devemos ficar atentos tam-
bém com relação às proposições já em andamento no Congresso Nacional e agir-
mos (ações), contra essas matérias que visem à redução de salários, flexibilização 
dos direitos trabalhistas e previdenciários e terceirizações. Devemos no conjunto da 
classe trabalhadora lutar para a garantia do emprego, mais investimentos, crédito e 
redução dos altíssimos índices dos juros. 

o P i n i ã o  i

Paulo Nogueira Batista Jr.,   
escreve às quintas-feiras na Coluna Dinheiro da Folha de S. Paulo.  

Diretor-executivo no FMI representa um grupo de nove países (Brasil, Colômbia, Equador,  
Guiana, Haiti, Panamá, República Dominicana, Suriname e Trinidad e Tobago). pnbjr@attglobal.net

o P i n i ã o  i i

José Augusto da Silva Filho,   
coordenador Nacional do FST
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FST-Nacional no Fórum Social Mundial 2009 
O FóRUM SOCIAL Mundial (FSM) realizado no mês de janeiro em Belém foi um espaço aberto de encontro – 

plural, diversificado, não-governamental e não-partidário –, que estimulou de forma descentralizada o debate, 

a reflexão, a formulação de propostas, a troca de experiências e a articulação entre organizações e movimen-

tos engajados em ações concretas, do nível local ao internacional, pela 

construção de um outro mundo, mais solidário, democrático e justo. 

Neste ano com uma nova edição no Brasil, os principais destaques fo-

ram: a preservação da floresta amazônica, as precauções e soluções 

para preservação do meio ambiente, o aquecimento global e a crise 

financeira internacional.

O sucesso da primeira edição resultou na criação do Conselho Interna-

cional que, em sua reunião de fundação, aprovou em 2001 uma Carta 

de Princípios, a fim de garantir a manutenção do FSM como espaço e 

processo permanentes para a busca e a construção de alternativas ao 

neoliberalismo. 

Hoje, são realizados fóruns sociais locais, regionais, nacionais e temáti-

cos em todo o mundo, com base na Carta de Princípios. Em 2008, para 

marcar esse processo, foi realizado mundialmente no dia 26 de janeiro 

o Dia Global de Mobilização e Ação.

Reforma Tributária 
acaba com 
garantias sociais
A OPINIãO É da sociedade civil organizada, baseada na 

PEC-233/2008que trata da Reforma Tributária dentro 

do Congresso Nacional, sob a batuta de parlamentares 

tais como Sandro Mabel (PR-GO) e Palocci (PT-SP).

O Fórum sindical dos Trabalhadores representando 

o movimento sindical, e representantes de entidades 

da sociedade civil, organizações populares e movimen-

tos sociais, em audiência no gabinete do presidente 

da Câmara, Michel Temer, em 4 de março passado, 

solicitaram mais debates sobre a reforma Tributá-

ria, antes da votação, pois de acordo com eles “como 

está no texto proposto, acaba a proteção social con-

quistada na CF de 88, pois eliminam as contribuições 

sociais, que hoje garantem recursos para áreas como 

saúde, previdência e assistência social”.

Foi constituída uma Comissão de Análise, Estudo e 

Debate sobre a PEC 233/08,  coordenada pelo depu-

tado Darcísio Perondi (PMDB-RS) e Evilásio Salvador 

(assessor de Política Fiscal e Orçamentária do Instituto 

de Estudo Socioeconômicos – INESC). 

Aposentados e Pensionistas
Aposentados bloqueiam 
Via Dutra no Dia Nacional 
da categoria
CERCA DE DEz mil aposentados de todo o Brasil lide-

rados pela Confederação Brasileira dos Aposentados 

e Pensionistas (COBAP) - afiliada ao FST - Nacional - 

e suas respectivas Federações com faixas e carros de 

som promoveram no 24 de janeiro - Dia Nacional dos 

Aposentados, uma passeata na Via Dutra, pista Rio-São 

Paulo, provocando engarrafamento de 50 km. Os ido-

sos reivindicavam aprovação de três projetos na Câmara 

dos Deputados: fim do Fator Previdenciário, reajuste 

único para todos e recuperação das aposentadorias. 

As atividades começaram  pela manhã, na Basílica de 

Nossa Senhora Aparecida. Milhares de romeiros partici-

param da missa em ação de graças aos aposentados, 

que oraram por uma vida mais digna. Ao final eles se 

aglomeraram defronte a Tribuna Papa Bento XVI, onde 

bradaram gritos de guerra contra as injustiças sociais 

que massacram milhões de brasileiros que deram a vida 

pelo progresso e desenvolvimento desta Nação. 

As comemorações alusivas ao dia nacional do 

aposentado encerraram-se no dia 31 de janeiro, 

com missa no Santuário do Terço Bizantino, em São 

Paulo, no bairro Santo Amaro, celebrada pelo Padre 

Marcelo Rossi 

 FONTE: FST-NACIONAL - AUGUSTO@CNTC.COM.BR

MP reajusta mínimo em R$ 465,00
A MEDIDA PROVISóRIA nº 456, publicada no D.O.U. Seção I, do dia 30.01.2009 (edição extra), estabelece o 

novo salário mínimo, no valor de r$ 465,00 a partir de 1º de fevereiro.

O reajuste sobre o valor atual (R$ 415) é de 12%, que repõe a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor (INPC) nos últimos 12 meses, com ganho real em torno de 6%.

Está previsto pelo governo federal que a partir de 2010 o salário mínimo será reajustado sempre em 1º de janei-

ro. Pretendem também garantir ganhos reais atrelados à variação do Produto Interno Bruto - PIB.

FENAVENPRO presente 
na reunião do FST-Nacional
O DIRETOR DA FenaVenPro, Paulo guardalupe, participou da 1ª reunião do ano organizada pela coordenação 
nacional do Fórum sindical dos Trabalhadores-nacional, realizada na Sede da CNTC, em Brasília, no dia 13 

de janeiro passado. 

O sindicalista comentou que é grande a preocupação dos dirigentes sin-
dicais sobre o Termo de ajustamento de Conduta (TaC) emitido pelo 
Ministério do Trabalho: “A orientação do FST é que não assinemos o do-
cumento  porque o mesmo desrespeita às normas de liberdade sindical”. 
Segundo guardalupe diante de inúmeras denúncias de Sindicatos de 
trabalhadores de todo o País, envolvendo perseguições às entidades, o 
FST agendou audiências com o procurador geral e corregedor do Ministé-
rio Público do Trabalho. 

Na ocasião foram debatidos itens referentes ao planejamento estraté-
gico para 2009, entre eles que os próximos encontros do FsT ocorre-
rão em outros Estados do Brasil, visando estruturar, organizar e realizar 
posteriormente o Congresso Nacional Unificado da Classe Trabalhadora 
previsto para acontecer este ano. As lideranças discutiram também o 

conteúdo da Carta de Denúncia sobre a ingerência e intervenção do MTE e MPT no movimento sindical brasileiro, 
a ser encaminhada ao Comitê Sindical da OIT, em Genebra, Suíça.

Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC) 
desrespeita as normas de “liberdade sindical”
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Emília Fernandes de volta  
ao Congresso Nacional
A EX-SENADORA emília Fernandes (PT-RS) assumiu em 16 de fevereiro passado o 

mandato de deputada federal. Ela ocupará vaga deixada pelo deputado Adão Pretto 

(PT/RS), que faleceu no último dia 5 de fevereiro.

A expectativa da parlamentar é desenvolver um mandato abrangente: “Tenho iden-

tificação com várias áreas, entre elas educação e agricultura familiar e também um 

trabalho muito próximo aos movimentos sociais e sindicais”, disse.

A professora, sindicalista e ex-ministra da Secretaria Especial de Políticas para as 

Mulheres no primeiro mandato do governo Lula, antecipou que vai dar atenção es-

pecial para as bandeiras históricas do Adão. A morte do companheiro de lutas gerou 

uma situação irreparável. Ele era a própria  essência do movimento pela terra, da 

defesa dos pequenos agricultores e da luta das mulheres trabalhadoras”, afirmou.

Emília e  
FENAVENPRO 
sempre  
presentes nas 
lutas sindicais

Nada mudou... No ano de 

1997, emília Fernandes à 

época senadora pelo PTB-RS, 

em entrevista ao 1o número 

do Jornal da FenaVenPro 

(abri-maio 1997) já dizia: “O 

desemprego, antes de ser 

culpa dos trabalhadores é 

resultado da falta de inves-

timentos na produção e da 

atual política econômica”.

Em 2000, delegação da  
FenaVenPro entrega a  
emília Fernandes o livro  

Síntese e Pesquisa do Setor  
Farmacêutico Brasileiro de autoria do 

diretor da Federação, Olimpio Coutinho, à 
esquerda da parlamentar.

II Encontro Nacional das Federações de Trabalhadores

Em visita ao Congresso Nacional  
em 04.04.2001, diretores da  
FenaVenPro receberam apoio de 
Emília ao Projeto oriundo Câmara, 
de autoria do deputado federal  
Ênio Bacci (PDT-RS) que  
regulamentava as atividades  
dos vendedores viajantes.

Sindicalistas: fiquem de olho! 

Principais Projetos de interesse do trabalhador 
que tramitam no Congresso Nacional

Câmara dos deputados
• msC – 58/2008 - Poder executivo 
Texto da Convenção nº 151 e da recomendação 159, de 1978, da Organização Internacional 
do Trabalho - OIT, relativa a liberdade sindical  e aos processos da fixação das condições de 
trabalho na Administração Pública.

• msC - 59/2008  - Poder executivo
Texto da Convenção nº 158, de 1982, da Organização Internacional do Trabalho - OIT, sobre 
Término da Relação de Trabalho por iniciativa.

• PdC – 857/2008 - nelson marquezelli (PTb/sP)
Modifica a Portaria nº 186 do Ministério do Trabalho.

• PdC-862/2008  - raul Jungmann (PPs /Pe)
Susta a Instrução Normativa nº 1, de 30 de setembro de 2008, de autoria do Ministério do 
Trabalho e Emprego, que determina a obrigatoriedade de recolhimento da contribuição sindical 
de todos os servidores públicos da administração federal, estadual e municipal. 

• PeC 71/ 1995 - Jovair arantes (PTb/go)
Proíbe a fixação de qualquer contribuição compulsória dos não filiados alterando o Art. 8º da 
Constituição Federal.

• Pl 2424 / 2007 - augusto Carvalho (PPs/dF)
Condiciona o recolhimento da contribuição sindical (imposto sindical) à previa autorização 
individual do trabalhador. 

• Pl 3299 / 2008 - Paulo Paim (PT-rs)
Fator previdenciário. Projeto originário do Senado (PLS 296/2003, autor senador Paulo Paim)

• Pl 4302/1998  - Poder executivo
Trata do trabalho temporário e terceirização. Tramita em regime de urgência.

• msC 389/2003 => Pl-4302/1998 - Poder executivo
Solicita a retirada do PL 4302 /1998. Está pronta para pauta do plenário.

• Pl 4430/2008  - Tarcísio Zimmermann (PT/rs)
Dispõe sobre a organização sindical, o custeio das entidades sindicais e a representação dos 
trabalhadores nos locais de trabalho, e altera a Consolidação das Leis do Trabalho para dispor 
sobre o diálogo social, a negociação coletiva e as convenções e acordos coletivos de trabalho. 
Altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1943. 

• Pl 4653/1994 - Paulo Paim (PT/rs)
Redução da jornada de trabalho.

• Pl 4317/2001 - marina silva (PT/aC)
Altera o caput do art. 164 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a nova composição das Comissões Internas 
de Prevenção de Acidentes - CIPA e dá outras providências.
Proposição Originária: PLS-183/2000  

senado Federal
• PeC 75 / 2003- Paulo Paim (PT-rs)
Altera o inciso XIII do artigo 7º da Constituição Federal, para reduzir a jornada de trabalho 
semanal.

• Pls 248 / 2006 - Paulo Paim (PT-rs)
Desconto compulsório da contribuição assistencial.

• Pls 58 /2003 - Paulo Paim
Dispõe sobre a atualização das aposentadorias e pensões pagas pela Previdência Social aos 
seus segurados e, pela União, aos seus inativos e pensionistas. PROCESSO ESPECIAL Volume 
XXXVI. Aprovado nas comissões e remetido a Câmara dos Deputados.

• Pls 248 / 2006 - Paulo Paim
Acrescenta Capítulo III-A ao Título V da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a contribuição assistencial 
e dá outras providências.

• Pls 177 / 2007 - Paulo Paim
Dá nova redação ao § 3º, art. 543 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e dá 
outras providências. (Veda a dispensa de empregado sindicalizado que seja membro ou can-
didato de Conselho Fiscal).
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FST :: Rio de Janeiro 

FST-Regional Rio tem nova coordenação
CERCA DE 60 dirigentes sin-

dicais representantes de 

Confederações, Federações 

e Centrais Sindicais de traba-

lhadores de diversas catego-

rias que compõem a regio-

nal rio do FsT, em reunião 

com o coordenador nacional 

do Fórum, José Augusto da 

Silva Filho, no último dia 9 de 

fevereiro no auditório da Sub-

sede da CNTC, aprovaram por 

unanimidade os novos coor-

denadores da entidade: 1º coordenador Deuzélio Ramos 

de Oliveira (alimentação); 2º coordenador Fernando Ban-

deira Neto(vigilantes); e coordenadora de finanças Maria 

Bárbara da Costa (saúde).

Propostas encaminhadas
NA OCASIãO FORAM encaminhadas à plenária as se-
guintes propostas: agendamento dos próximos encontros 
mensais; ajuda e forma de custeio para o FsT-rJ; participação nas 
reuniões ordinárias do FsT nacional quando convocados; elabora-
ção de atribuições e responsabilidades para os coordenadores, re-
alização de reuniões de forma itinerantes (revezar nas Federações), 
calendário de atividades; e atualização dos endereços e e-mails 
das entidades integrantes do FsT-rJ.

O coordenador nacional do FsT informou aos sindicalistas as es-
tratégias da entidade para 2009 dentro do Congresso Nacional e 
adiantou as articulações  político-sindicais: “É fundamental o nos-
so empenho em relação à pauta e a Comissão Especial composta 
por sete parlamentares que irão trabalhar os Artigos da Constituição Federal que ainda não foram regulamentados, 

especialmente os 7º e 8º”, ressaltou José Augusto.

Temer eleito em  
1º turno presidente 
da Câmara
O DEPUTADO miChel Temer (PMDB/SP), apoiado por 

um bloco de 14 partidos - DEM, PDT, PHS, PMDB, 

PPS, PR, PRTB, PSC, PSDB, PT, PTB, PTC, PTdoB e 

PV - foi eleito no dia 2 de fevereiro, para o biênio 

2009/10, presidente da Câmara dos Deputados, com 

304 do total de 509 votos. Não houve votos em bran-

co nem nulo. Esta é a terceira vez que Temer presidirá 

a Casa, desde que foi eleito deputado federal pela pri-

meira vez, em 1987.

Na ocasião, o presidente da FenaVenPro, edson 

ribeiro Pinto, enviou um ofício a Temer, em nome 

das categorias que representa (vendedores viajantes 

e propagandistas de produtos farmacêuticos) parabe-

nizando-o, e afirmando a segurança que sua reeleição 

a presidência da Casa, trará ao povo brasileiro: “É ne-

cessário que a Câmara seja liderada com absoluta 

firmeza, num perí-

odo de tão sérias 

turbulências eco-

nômicas e de pre-

paro para as elei-

ções de 2010”. 

Perfil
Temer está no 

exercício do 6° 

mandato, é advo-

gado e professor. 

Parlamentar de 

boa formação inte-

lectual, com douto-

rado em Direito, é um dos poucos juristas do Congres-

so. Procurador-Geral e secretário de Segurança Pública 

no Governo Franco Montoro, quando criou a Delegacia 

da Mulher, e Procurador-Geral, secretário de Segurança 

Pública e secretário de Governo na gestão do governa-

dor Luiz Antônio Fleury Filho. 

Preparado, articulado e didático na forma de expor, foi 

eleito e reeleito presidente da Câmara dos Deputados 

nos períodos 1997-1998 e 1999-2000. Como presi-

dente da Câmara, assumiu interinamente a Presidên-

cia da República em duas ocasiões. 

Presidente nacional do PMDB, já foi líder do partido na 

Câmara no período 1995-1997. Foi relator da Emenda 

Constitucional 20/98, da reforma da Previdência. Um 

dos principais operadores das reformas constitucionais 

no Governo FHC, é um dos mais influentes integrantes 

da elite parlamentar. 

Das 15 edições dos “Cabeças” do Congresso Nacio-

nal, esteve ausente apenas na primeira publicação, de 

1994, quando exercia o cargo de secretário de Se-

gurança do Estado de São Paulo. Destaca-se como 

formador de opinião.

José augusto fez uma 
análise sobre os riscos 

de alguns artigos do  
PL 4430/2008 dos 
deputados federais 

Tarcísio zimmermann 
(PT-RS) e Eudes  

Xavier (PT-CE),  
principalmente sobre a 

forma de custeio das 
entidades sindicais. 

“Como presidente da FENAVENPRO estou 
certo de que, em sua gestão, os trabalhos 
da Câmara terão como norte a preservação 
dos empregos, fator fundamental para que 
nosso País continue em sua rota de resgate 
da plena cidadania” disse Edson a Temer.

Componentes da mesa: José Augusto da Silva. Filho (coordenador nacional do FST); Deuzélio Ramos de 
Oliveira (pres. Federação dos Trabalhadores na Indústria de Alimentação RJ); José Bahiano (pres. UGT/

RJ); Luiz Sérgio da Rosa Lopes (pres. nacional da Confederação Nacional dos Profissionais Liberais); 
Fernando Cascavel (pres. Federação dos Servidores Públicos Municipais RJ); Dalpra (pres. Federação 

dos Metalúrgicos RJ); Sebastião José da Silva – (presidente da NCST/RJ); Maria Bárbara da Costa (pres. 
Federação Empregados da Saúde/RJ) e Fernando Bandeira (pres. Federação Vigilantes /RJ).

1ª reunião diretoria FENAVENPRO
OS DIRETORES DA FenaVenPro reuniram-se pela primeira vez em 2009, no dia 17 de fevereiro passado, na 

Sede da entidade. O objetivo do encontro foi definir uma agenda para o ano que se inicia, tendo como ponto 

principal o desemprego que vem afetando os trabalhadores brasileiros.
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Pernambuco - Caruaru
sinprocapecaruaru@hotmail.com | www.sinprocape.org.br

Confraternização do sindVendas agita propagandistas e vendedores

Político e atleta internacional visitam Sede Campestre do sindVendas
A Sede Campestre do sindVendas recebeu no mês de janeiro a visita do secretário da Fazenda do Estado de 

Goiás, Jorcelino Braga, e do ex - jogador do Goiás e Internacional, Fernandão. Eles participaram com os propa-

gandistas de uma partida de futebol.

Visitantes elogiam organização do sindVendas

O TRADICIONAL ALMOçO realizado pelo sindVendas na despedida do 

ano de 2008 aconteceu em dezembro no Restaurante Boiadeiro e contou 

com o patrocínio da Hospfar. Os convidados esbanjaram energia positiva 

para iniciar 2009 com alegria e otimismo. Confira os momentos mais 

marcantes da festa:

O propagandista da Novartis,  
benedito Vieira machado, homenageado 
pelo sindVendas por mais de 30 anos de 
serviços prestados a indústria farmacêutica. 
Ao seu lado israel (Lab. Servier), vereador 
agenor mariano, e Paulo guardalupe,  
presidente do Sindicato.

Profissionais premiados 
pelo sindVendas:  

ismênia (Lab. Biolab) e 
bedram (Lab. Ache). 

Diretores do sindVendas entregam 
prêmio para a sorteada  Márcia 
Helena Sales do Lab. zambon.

A Hospfar, através do seu consultor de Vendas,  
alessandro silva,  entrega a benedito Vieira  

machado, propagandista do Lab. Novartis, uma esta-
dia no Hotel Pousada do Ipê, em Caldas Novas.

 O presidente do sindVendas, 
Paulo Guardalupe, entre o 
jogador Fernandão (à esq.) e 
Jorcelino Braga (à dir.). 

Representantes de Laboratórios 
agradeceram a presença de  

Fernandão, ídolo da torcida goia-
na, na pelada dos propagandistas.

São Paulo 
vendedores-viajantes | secretaria@sindicatodosvendedores.com.br | www.sindicatodosvendedores.com.br

Virada do ano animada em Praia Grande
A COLôNIA DE Férias do sindicato dos Vendedores Viajantes de 

são Paulo, em Praia Grande, litoral santista, lotou de associados 

do sindVend, familiares e amigos que se despediram de 2008 

num clima de paz e muita animação. A Equipe Só-Rindo divertiu a 

criançada, e a Banda Premium alegrou a noite do dia 31.  

A diretoria social do Sindicato, assessorada pelo staff da Colônia 

sob a coordenação do incansável amílcar que administra o es-

paço de lazer, programou uma série de eventos que encantaram 

os convidados: “Já garantimos nossas reservas para o próximo 

reveillon” afirmaram. 

O ponto alto da festa foi o sorteio de prêmios. Entre os associados 

do sindVend contemplados com um aparelho de DVD, e uma 

câmera digital  com tela, entregues por edson ribeiro Pinto, Jor-

ge Zósimo e amílcar de andrade, respectivamente presidente e 

diretores do Sindicato destacamos: Mário Fernando Giorgi Brazolin 

e Oswaldo Carvalho Filho, acompanhado da esposa Maria Valéria. 

Na virada do ano os hóspedes da Colônia de Férias do sind-

Vend assistiram de camarote a queima de fogos na orla de 

Praia Grande. 

otimismo em 2009  
é a palavra de ordem 

Os sorteados saíram felizes 
com os brindes doados pelos 

patrocinadores da festa.

O SINPROCAPE REALIzOU em 

dezembro de 2008, no restau-

rante Asa Branca, a festa de 

confraternização dos propagan-

distas de produtos farmacêu-

ticos e vendedores do interior 

de Pernambuco. O local foi 

pequeno para acolher todos os 

profissionais que comentaram: 

“Temos que encarar 2009 com 

otimismo pra superarmos os 

obstáculos que surgirem”.

Entre os convidados o médico Xisto junto 
com os diretores do  
sinProCaPe, Ricardo, Carlos e  
Roberto.  Ele agradeceu o convite e  
disse se sentir orgulhoso em participar do 
evento ao lado de amigos tão queridos. 

dia do 
Propagandista 
no Estado é 
feriado para 
categoria
O DESTAqUE DA edição de janeiro do Informativo do 

sinVePro - o ComeTa – é a conquista de mais um 

benefício para os propagandistas de produtos farma-

cêuticos pernambucanos. Dentro da Convenção Cole-

tiva de Trabalho 2008/2009 

- Claúsula 22ª  - 14 de ju-

lho – dia do Propagandista 

– passou a ser feriado para 

categoria. 

O presidente da entidade, 

Flávio Carvalho, comentou 

no Editorial do Informativo: 

“Entre todas as conquistas 

obtidas pelo SINVEPRO acre-

dito ser o fortalecimento das 

categorias que representamos a mais importante”.

Pernambuco
sinvepro@elogica.com.br

sinVePro 
na mídia 
de Recife
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Venrio - 75 anos de fundação
O SINDICATO COMPLETOU 75 

anos no dia 12 de dezembro de 

2008 e a diretoria ofereceu aos 

vendedores viajantes, familia-

res e amigos uma festa na sua 

Sede Campestre, em Santo 

Aleixo, município de Magé. 

Os convidados que lotaram a área de lazer para 

comemorar o aniversário de fundação do VENRIO 

saborearam ao som de música ao vivo um gosto-

so churrasco à campanha e também usufruíram 

de diversas atrações, entre elas sorteio de brin-

des doados pela Coca-Cola, Nestlé, Sadia, Souza 

Cruz, Ambev, Nunes Martins e Perdigão.

A Vangard Cosméticos 
improvisou seu stand  
de beleza num  
quiosque da Sede  
e presenteou as  
convidadas com  
massagem e  
relaxamento dos 
cabelos.

Torneio de Sueca: dupla campeã
Os campeões adelino 
Figueredo e aldecir 
anastácio levaram para 
casa os Troféus ofere-
cidos pelo Venrio en-
tregues pelo presidente 
José soares e o diretor 
ayrton de almeida.

Torneio de futebol agitou os peladeiros
Os atletas 
suaram as 
camisas no 
gramado 
da Sede 
Campestre 
do Venrio 
(ao fundo).

E para refrescar nada 
melhor que um mergulho 
na piscina.

O VENRIO deixou à disposição 
dos associados que não tem 
condução própria três ônibus 
que fizeram o translado dos 

passageiros.

alagoas
sindeval.al@gmail.com

Confraternização 2008
O Salão de festas do Clube dos 
Sargentos da PMAL, lotou de 
propagandistas e vendedores na 
despedida de 2008. As categorias 
representadas pelo sindeVal no 
Estado de Alagoas dançaram ao 
som da Banda Social.

O contemplado 
com o grande 

prêmio da noite 
(TV LCD 32) foi o 

deputado estadual 
Cícero Amélio au-
sente no evento.

Os prêmios  
Propagandista do Ano, 
Home Theater e Note 
Book foram entregues  
respectivamente aos 
associados Rubens 
Cavalcante (Novartis) 
que recebeu um 
cheque no valor de 
R$500,00; Eriberto 
Melo (Perdigão) e 
Guilherme (GSK).

União, Paz e muita animação na 
confraternização em Belém
A FESTA DE confra-

ternização dos propa-

gandistas e vendedores 

do Pará demonstrou 

que em 2008, a união 

e a paz, tomaram con-

ta dos profissionais. O 

evento organizado pelo sinProFar ocorreu no Clube 

Social Assembléia Paraense, e foi animado pelas Bandas 

Acordalice e Cânon, que tocaram diversos ritmos, princi-

palmente o “carimbó” considerado um estilo musical de 

origem indígena, surgido em torno de Belém e na Ilha de 

Marajó.  Passou de uma dança tradicional, para um ritmo 

moderno, influenciando a lambada e o zouk.

homenagens

A rapaziada da Eurofarma 
contagiou o ambiente com 

muita disposição para 
encarar 2009. 

O destaque da festa foi o sexo 
feminino, demonstrando que na 
propaganda médica no Estado do 
Pará o preconceito passou longe.

Os diretores do  
sinProFar Claudio, 
Salomão, Celso, Álvaro, 
Astrogildo, Humberto e 
Edivaldo prestigiaram a 
festa das categorias que o 
Sindicato orgulhosamente 
representa.

Os médicos 
Antonio  
Galdino e  
Betânia  
Cavalcante, 
eleitos 
“Amigos do 
Propagandista” 
agradeceram 
aos diretores 
do  
sinProFar 
as placas 
comemora-
tivas.

A propagandista do 
Sigma Farma,   
Debora Castro, recebeu 
o presente de Álvaro 
Nascimento, presidente 
do SINPROFAR.

Conselho Fiscal da  
FENAVENPRO aprova  
contas da entidade
EM REUNIãO NA Sede da FENAVENPRO, centro do Rio, 
em 16 de fevereiro, os membros do Conselho Fiscal da 
entidade, José Soares de Souza Filho (RJ), Álvaro Nasci-
mento Filho (PA) e Rúbio Alves de Oliveira (MG), assessora-
dos pelo contador da Federação, Jorge Leal, aprovaram as 
contas apresentadas com os respectivos comprovantes, 
referentes aos meses de agosto a novembro de 2008.
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Piauí
sevvpropi@click21.com.br

Sede Campestre 
do seVVProPi em festa

A CONFRATERNIzAçãO DE 

fim de ano dos vendedores 

e propagandistas piauien-

ses aconteceu na Sede 

Campestre do Filiado da 

FenaVenPro em Tere-

sina, dezembro passado, 

“com a maior participa-

ção de todos os tempos 

por parte de associados e 

familiares”, segundo José 

ribamar Pessoa, presi-

dente do seVVProPi.

A afirmação é do presidente 
do seVVProPi, José Ribamar 

Pessoa. Ele contou a nossa 
reportagem que por onde Pa-
ravecini Viana de Sousa pas-
sou deixou rastros de amiza-
de e companheirismo: “Este 
pioneiro na organização sindi-
cal e trabalhista no Estado do 
Piauí, além de fundar alguns 
Sindicatos laborais, foi presi-
dente do seVVProPi, e con-
selheiro da FenaVenPro”.

Pessoa lembrou ainda que o 
- “guerreiro do sindicalismo”-  
como era mais conhecido 
no meio, sofreu perseguição 
acirrada de um colega propa-
gandista, que num descuido 
quis se apossar do Sindicato 
que presidia. Porém, com o 
apoio da FENAVENPRO e via 
judicial, conseguiu contor-
nar a situação, culminando 
posteriormente na fusão dos 
Sindicatos dos Vendedores e 
Propagandistas do Piauí.

A homenagem “Troféu 
Representante da Década” 
coube a Carlos Mendonda 
Leal ao lado da esposa 
Dorita e de diretores da 
entidade. O propagandista 
do Laboratório Lilly se 
aposentou após 37 anos 
de trabalho.

homenagem PósTuma
28/03/1913 : 10/09/2008

“Paravencini: 
orgulho dos 
sindicalistas”

Em fevereiro de 1978,  o 
presidente do TRT da 7ª região, 
nomeou Paravecini novamente 
representantes dos emprega-
dos na Junta de Conciliação e 
Julgamento. 

Por tudo isso, finalizou Pes-
soa, “este companhei-
rão merece todo nos-
so apreço e respeito”.

homenagem Póstuma | 04.05.1927 / 08.02.2009

Rodolfo Icamar Alvarenga de Carvalho 
testemunho da história da FENAVENPRO

No cinquentenário da Fenavenpro comemorado em 17.11.2002, o brilhante jurista e procurador Federal, home-
nageou a entidade dando um depoimento (transcrito abaixo) na Edição Histórica da Revista comemorativa pela 
passagem dos 50 anos. Impressionante como sete anos já se passaram e o texto escrito na época por Rodolfo 

Icamar primeiro advogado da nossa Federação Nacional (1952 a 1966) e assessor jurídico também do Filia-
do Venrio (1955 a 1973) e da CNTC, continua atualíssimo. Ele reflete exatamente o momento difícil que o 

País atravessa com o desemprego, inflação e ameaça aos “direitos trabalhistas consagrados em nossa  
Constituição Federal”. Aqui vai a nossa homenagem a Rodolfo Icamar Alvarenga de Carvalho.

As primeiras idéias do trabalhismo no Brasil datam do princí-
pio do Século XX com reunião de grupos de trabalhadores que 
lutavam por melhores condições de trabalho, principalmente 
pela fixação de uma justa jornada de trabalho, movimento que 
resultou nas primeiras greves operárias no Rio de Janeiro, São 
Paulo e Belém do Pará, ocorridas sob repressão policial. Sua 

repercussão no Congresso Nacional deu causa a Lei de 
férias, fixada em 15 dias, mas descumprida pela maioria 
dos empregadores. Somente em 1920, foi fundada 
a Confederação Geral dos Trabalhadores (C.G.T.), 
substituída em 1934 pela Confederação Sindical 
Unitária (P.U.A.).

A Revolução de 1930 tinha entre seus objetivos as 
idéias de implantar no País uma legislação trabalhis-
ta, previdenciária e sindical, o que veio a concreti-
zar-se, ainda, no Governo Provisório, pelos Decretos 
de 1931 e 1932 da presidência Vargas.

Seguiu-se a Consolidação das Leis do Trabalho 
em 1943, estruturando o sistema sindical com base 

nas categorias profissionais formadas pelos Sindicatos, Federa-
ções e Confederações de Trabalhadores, ou seja, um sindi-
calismo nacionalista.Em 1946, organiza-se a Confederação 
Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC), agrupando 
as categorias do comércio e similares, tendo como principais 
organizadores: Fausto Silva, Odilon Furtado de Oliveira Braga e 
Ângelo Parmegiani.

A Federação nacional dos empregados Vendedores e Via-
jantes do Comércio foi fundada em 17 de novembro de 1952, 
no Estado do Rio de Janeiro, tendo como principais organiza-
dores Ângelo Parmegiani e Odilon Braga, em reunião realizada 
em uma sala na Av. 13 de Maio, 44, 9o andar. A existência é 
um desdobramento da vida. Inicia minha atividade profissional 
na Confederação Brasileira dos Pescadores, posteriormente 
substituída pela Confederação Nacional dos Pescadores, nos 
idos de 1947, época em que convivendo com humildes pesca-
dores, apaixonei-me pelo Direito Social do Trabalho, passando a 
freqüentar assiduamente o Fórum Trabalhista – Justiça Institucio-
nalizada pela Constituição de 1946.

A luta dos trabalhadores incluídos nas categorias profissionais 
dos vendedores-viajantes e propagandistas de produtos far-
macêuticos, iniciada pelos Sindicatos já constituídos, enseja a 
fundação da FenaVenPro, e sua vinculação à Confederação 
Nacional dos Trabalhadores no Comércio. Luta que expressa a 
experiência e o empenho de integrantes das categorias e sua 
marcante presença no pro

Em novembro de 1943 
Paravecini foi o primeiro vogal 
nomeado por Getúlio Vargas, 
para representar os trabalhado-
res na Junta de Conciliação e 
Julgamento, em Teresina.
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Missa de  
Ação de Graças
A MISSA UMA homenagem do Venrio a nova dire-

toria do Sindicato foi rezada pelo padre Vinicius de 

Jesus Pessoa, auxiliado pelo administrador Alexan-

dre Rachid. O evento aconteceu no dia 8 de dezem-

bro passado, na Igreja de N.Sa da Conceição e Boa 

Morte, centro do Rio. 

Cerimônia de Posse
VENRIO elege nova diretoria

Rio de Janeiro | 8.12.2008 a 7.12.2012

“É com muita emoção que por mais um quadriênio junto a minha diretoria enfrentaremos 
os desafios a frente de uma entidade tão importante como o VENRIO”

A afirmação é de José soares de  
souza Filho, presidente reeleito do 
sindicato dos empregados Vende-
dores Viajantes e Pracistas do Co-
mércio no estado do rio de Janeiro 
– Venrio – que tomou posse na Sede 
Social do Sindicato, no centro do Rio, 
no dia 8 de dezembro de 2008, com a 
presença de associados, funcionários, 
autoridades de diversos segmentos, 
familiares e amigos.

O diretor da FenaVenPro,  

luiz Fernando nunes, agradeceu ao 

presidente do VENRIO, José Soares, por 

ser convidado a presidir a sessão solene 

e parabenizou a diretoria empossada. 

À esquerda: Hildebrando 
Barbosa de Carva-
lho (assessor jurídico 
FENAVENPRO); Armando 
Guimarães Batista 
(Sindicato Panificadores) 
e Waldemar Macedo (as-
sociado aposentado).

O diretor da FenaVenPro,  

luiz Fernando nunes, em nome do 

presidente da entidade, Edson Ribeiro 

Pinto, ofereceu ao presidente do Venrio 

– Sindicato fundador da Federação - a 

placa comemorativa pelos 75 anos de 

fundação: “ A FenaVenPro parabeniza 

o Venrio – Sindicato pioneiro do Brasil 

– pelos seus 75 anos de fundação. Rio, 

12.12.08. Edson Ribeiro Pinto”.

O 1º secretário, ayrton rodrigues 

de almeida, leu o juramento diante 

da diretoria eleita do Venrio: “ Pro-

meto, solenemente, cumprir a Cons-

tituição Federal, as Leis vigentes do 

País, bem como respeitar o Estatuto 

Federativo e os Poderes constituídos”.
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Oportunismo empresarial na crise
A RETRAçãO DA atividade econômica em decorrência da crise financeira internacio-

nal, que afeta todos os países, inclusive o Brasil, interrompeu, momentaneamente, 

a trajetória de geração de empregos e renda e arrefeceu o movimento em favor da 

redução da jornada sem redução de salário.

Esse desaquecimento da atividade econômica, entre-

tanto, tem estimulado alguns empresários gananciosos 

a proporem a suspensão do contrato de trabalho, trans-

ferindo a despesa de pessoal para o Governo, ou a flexi-

bilização de direitos, mediante chantagem aos trabalha-

dores, que são ameaçados de demissão. Essa tática é 

triplamente vantajosa para esses oportunistas.

Em primeiro lugar porque cria a cultura da negociação 

para a redução de direitos ou transferência de despesa 

para o Governo, no caso da suspensão do contrato de 

trabalho para “qualificação”.

Em segundo lugar porque evita os custos de demissão, já que, passada a crise - que 

se espera seja breve - teriam que recontratar esses empregados ou novos trabalha-

dores para retomar o nível de produção anterior à crise.

Em terceiro porque ideologicamente abriria um precedente importante na defesa 

da prevalência do negociado sobre o legislado, ganhando força a campanha para 

flexibilização ou mesmo a supressão de direitos trabalhistas.

Os trabalhadores, em geral, e as entidades sindicais, em particular, como bem advertiu o 

Ministério Público do Trabalho, devem estar atentos a essas manobras. E só devem ad-

mitir acordos em situações limites, em que ficar comprovado o prejuízo ou a inviabilidade 

da empresa e, ainda assim, com a garantia de emprego e direito à complementação da 

“bolsa qualificação” para que não haja redução de salário no período de afastamento.

A postura do Governo de condicionar os novos empréstimos subsidiados pelo Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) à geração de emprego 

deve ser apoiada e, se ficar comprovado que empresas beneficiadas com recursos do 

banco demitiram precipitada ou imotivadamente, apenas para manter suas margens 

de lucros, também devem ser punidas, com a suspensão de futuros empréstimos.

As empresas que demitem ou suspendem contratos apenas para preservar suas 

margens de lucros não estão cumprindo sua função social e, em consequência, não 

merecem receber qualquer ajuda financeira estatal nem creditícia nem tampouco 

tributária. Essas, egoisticamente, são adeptas da privatização dos lucros e da so-

cialização dos prejuízos.

O momento, portanto, é de muita prudência e cuidado por parte das entidades 

sindicais para evitar prejuízos aos trabalhadores. Não se pode admitir qualquer ne-

gociação sem um exame minucioso de cada caso, inclusive em relação a eventuais 

ajudas do Governo nos campos tributário e creditício.

Poucas vezes na história do País as empresas lucraram tanto quanto nos últimos 

seis anos e é mais do que justo que evitem demissões nesse período de crise, cuja 

superação tem sido parte do esforço de todos os governos do mundo, com real 

destaque para o brasileiro, que tem diariamente anunciado medidas para aliviar 

essa tormenta da economia. É consenso que o País está em melhor situação para 

enfrentar a crise e, assim, espera-se que sua extensão e duração sejam menor e, 

portanto, passageira.

Lula assustado 
com desemprego no País
DIRIGENTES DAS SEIS princi-

pais Centrais sindicais do país 

(CUT, CGTB, CTB,  Força Sin-

dical,  UGT e Nova Central) se 

reuniram com o presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva no último19 

de janeiro e apresentaram 15 rei-

vindicações para evitar o desem-

prego em massa no Brasil. La-

mentavelmente a principal “que 

as próximas medidas econômicas contra a crise e os futuros financiamentos para 

as empresas com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e do Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) só beneficiassem os empresários que se 

comprometessem a não demitir funcionários” não ganhou garantias de Lula.

Segundo os sindicalistas, o governo está estudando a possibilidade de ampliação de par-

celas do seguro desemprego para dez. Eles queriam também que a medida abrangesse os 

trabalhadores demitidos em dezembro. “O governo disse que juridicamente isso é im-

possível”, contou o deputado Paulo Pereira (PDT-SP), presidente da Força Sindical. Os diri-

gentes das Centrais comentaram que Lula se mostrou muito assustado com o desemprego 

e disse que nesse momento o mais importante é reduzir os juros e os spreads bancários. 

lula confirma salário mínimo de r$ 465,00
Os sindicalistas também informaram ao sair do encontro que o governo manteve o 

acordo firmado com as Centrais para dar um aumento real para o salário mínimo. 

“O presidente reafirmou que o aumento real do salário mínimo está mantido em 

5,7%”, disse José Calixto, presidente da Nova Central Sindical de Trabalhadores. 

Após a reunião, os dirigentes sindicais revelaram que o governo vai reunir os 50 

principais investidores do país para ter um quadro real dos possíveis adiamentos 

ou suspensão de investimentos no Brasil. O encontro ainda não tem data marcada, 

mas está sendo organizado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comér-

cio Exterior (MDIC). Os sindicalistas saíram da reunião com a impressão de terem 

sensibilizado o presidente, mas afirmaram que vão manter os protestos organizados 

nas principais capitais do país. 

Além de Lula, participaram do encontro os ministros da Casa Civil, 
Dilma Rousseff; do Planejamento, Paulo Bernardo; da Secretaria 
Geral, Luiz Dulci; do Trabalho, Carlos Lupi; da Previdência Social; 

José Pimentel; e o interino da Fazenda, Nelson Machado.

Destaque

O Jornal “O Popular” de maior circulação em 

Goiás, publicou no dia 14.02.2009 matéria sobre 

demissão na indústria farmacêutica que já chega 

a dois mil no Estado, segundo previsão do  

Sindicato das Indústrias Farmacêuticas.

Na opinião do presidente do sindVendas – Sindi-

cato dos Vendedores Viajantes e Propagandistas 

de Produtos Farmacêuticos, Paulo guardalupe, 

a situação está se tornando cada vez mais insus-

tentável porque no caso específico dos Laborató-

rios goianos há um outro agravante:  

“grande parte dos produtos é comercializada  

para o governo, com o qual são assinados con-

tratos anuais”. O sindicalista disse  

ainda que a preocupação é o avanço  

do desemprego em Goiás.

P o n T o  d e  V i s T a

Antonio Augusto de Queiroz, 
jornalista, analista político e diretor de Documentação do Diap
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C o l u n a  l e g a l

Hildebrando Barbosa de Carvalho,   
assessor jurídico da FENAVENPRO | jurídico@fenavenpro.org.br

Tributado o Aviso-Prévio 
Indenizado !!!

ATRAVÉS DO DECRETO nº 6.727, 

de 12/01/2009, o Exmo. Sr. 

Presidente Lula da Silva, re-

vogou a alínea “f” do inciso V 

do § 9º do art. 214, do Regu-

lamento da Previdência Social 

(Decreto nº 3.048/99) que, 

isentava a contribuição previ-

denciária incidente sobre o avi-

so-prévio indenizado pago aos 

trabalhadores inopinadamente 

demitidos, sem quaisquer descontos.

Em plena crise econômica mundial, denominada de 

“marolinha”, pelo mandatário nacional, social..., traba-

lhista..., sindical..., em que milhares de trabalhadores 

estão sendo dispensados imotivadamente, perdendo 

abruptamente seus empregos e o, conseqüente, sus-

tento familiar e moral profissional, o Governo Econô-

mico Brasileiro passa a tributar a paga da indenização 

devida ao aviso-prévio do empregado demitido.

Mais este “assalto” cometido ao bolso do trabalhador, 

em meio a milhares de demissões, fará, de imediato, 

encher os cofres do INSS de forma rápida.

Todavia se impõe um alerta às entidades sindicais de 

trabalhadores, e aos ex-empregadores em geral, eis 

que uma feita efetuado o desconto da contribuição 

previdenciária sobre o aviso-prévio indenizado, temos 

que há, obrigatoriamente, a ocorrência do computo do 

tempo de serviço correspondente, para todos os efei-

tos trabalhistas e previdenciários.

Assim sendo a orientação do Departamento Jurídico 

da FENAVENPRO é para que seja anotado, quando das 

homologações das rescisões contratuais de trabalho, 

na página de “anotações gerais” que o aviso-prévio 

do contrato de trabalho de fls. xx, foi indenizado e se 

refere ao período de xx/xx/xxxx até xx/xx/xxxx.

Melhor exemplificando: um trabalhador admitido em 

10/05/2000 e demitido (com aviso indenizado) aos 

10/02/2009, somente terá, na página relativa ao contra-

to de trabalho de sua CTPS tais datas, todavia, o período 

correspondente de 11/02/2009 a 12/03/2009, haverá 

de ser considerado, obrigatoriamente, como de tempo 

de serviço, principalmente para fins de aposentadoria.

Efetivamente, um empregado que “sofrer” doze demissões 

imotivadas, nesta situação, ao longo de sua vida profissio-

nal, somará mais um ano de serviço (contribuição) para os 

necessários fins de aposentadoria previdenciária.

Apesar de, inicialmente, “enchermos” os cofres do 

INSS, temos Direito a Retorno !!!.

Procurador  
considera Portaria 
186  inconstitucional
O PROCURADOR-GERAL DA República, Antonio Fernando Sou-
za, acatou parcialmente os argumentos das Ações Diretas de In-
constitucionalidade 4120 e 4139 de 11 Confederações Nacio-
nais de Trabalhadores, questionando dispositivos da Portaria nº 
186/2008 do Ministério do Trabalho e Emprego, que normatiza 
os pedidos de registro sindical. Segundo as entidades, a Portaria 
vai além do que deveria e afronta a Constituição Federal

Antonio Fernando considerou inconstitucionais os parágrafos 
do Artigo 13 da Portaria por supostamente ferirem o direito de 
petição previsto na Constituição Federal. Isso porque esses 
parágrafos determinam o arquivamento do pedido de registro 
se a entidade impugnada, depois de notificada, não compa-
recer à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. 

A Portaria manda arquivar a impugnação e concede o registro 
sindical ou de alteração estatutária se a única entidade im-
pugnante, também depois da notificação, não comparecer à 
reunião. Caso haja mais de uma impugnação, serão arquiva-
das as das entidades que não estiverem presentes.

Para o procurador-geral, não se pode admitir que, diante de im-
pugnações baseadas em fundamentos sólidos – uma vez atendi-
dos os requisitos para o seu recebimento, listados no artigo 10 
(tempestividade, juntada de documentos e comprovação de re-
quisitos de legitimidade) – o MTE possa simplesmente ignorar seu 
conteúdo, pelo não comparecimento a uma reunião na Superin-
tendência, com consequente e automática concessão do registro 
ou alteração estatutária. “Não estaria o MTE exercendo de modo 
completo a sua função de salvaguarda da unicidade sindical, ao 
fechar os olhos para informações verossímeis apresentadas tan-
to por impugnantes quanto por impugnados, pela ausência de 
qualquer um deles em tentativa de conciliação na qual se deveria 
primar pela voluntariedade”, conclui o procurador.

representatividade
As Confederações alegam, nas ADIs, que a Portaria cria obstá-
culos para a sindicalização e implica prejuízo irreversível para as 
entidades e para o direito sindical. Um dos questionamentos é 
quanto à possibilidade de se formarem duas confederações onde 
houver seis federações ou mais – o que os autores chamam de 
pluralismo sindical –, prática condenada pela Constituição.

O texto constitucional veda, no inciso II do artigo 8º, a criação 
de mais de uma organização sindical na mesma base territo-
rial. “A Portaria aponta para um pluralismo sindical, quando o 
dispositivo expressa regime monista. Aponta para representa-
tividade dos filiados, quando a norma constitucional registra 
representatividade de toda a categoria”, diz a ADI.

No entendimento de Antonio Fernando, ao permitir a exis-
tência paralela de diversas entidades representativas de uma 
mesma categoria em uma única base territorial a Portaria 
estaria, de fato, ferindo o princípio da unicidade sindical.

Ele, por outro lado, acredita ser constitucional a determina-
ção de Confederações e Federações coordenarem o somató-
rio das entidades filiadas prevista na Portaria 186. Na visão 
dele, ela reforça a liberdade garantida às entidades.

Em seu parecer, Antonio Fernando também afirma que não 
existe inconstitucionalidade em manter o quantitativo mínimo 
de filiados durante o funcionamento, e não só na sua criação, 
conforme prevê a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). 
De acordo com o parecer do procurador-geral, Federações e 
Confederações podem ter seus registros cassados caso não 
mantenham filiados, no mínimo, cinco Sindicatos e três Fe-
derações, respectivamente.

A mesma Portaria é alvo de outra ação semelhante no Tribu-
nal, a ADI 4126. 

CNTC conquista 
mais um benefício 
para categorias que 
representa
ATENDENDO A PEDIDO da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores no Comércio, em Mandado de Seguran-

ça Coletivo impetrado contra o secretário da Receita 

Federal do Brasil, o juiz federal da 7ª Vara Federal 

do Distrito Federal, Novély Vilanova da Silva Reis, 

concedeu liminar para “suspender a exigência da 

contribuição previdenciária incidente sobre o aviso 

prévio indenizado em favor de todos os trabalhado-

res dos grupos do comércio e os das entidades sin-

dicais filiadas à CNTC”.

A liminar foi concedida na forma prevista no Artigo 

487, inciso II, da CLT, pois uma vez que o aviso pré-

vio nesse caso tem natureza indenizatória, portanto, 

não incidi sobre ele o mencionado tributo.

O pagamento da contribuição previdenciária sobre o 

aviso prévio  indenizado passou a vigorar em 13 de 

janeiro de 2009, com o advento do Decreto 6.727, 

de 12.01.09, do poder Executivo que determinava o 

desconto da Previdência Social nas verbas indeniza-

tórias – Aviso Prévio.

O presidente da FENAVENPRO que integra o sistema 

confederativo, Edson Ribeiro Pinto, parabenizou a 

entidade pela conquista e fez um apelo aos 28 Sin-

dicatos Filiados: “Cabe a vocês agora fazer cumprir a 

liminar, suspendendo a exigência da cobrança desta 

contribuição, para todos os trabalhadores”. 

O Departamento Jurídico da CNTC encontra-se à 

disposição para todo esclarecimento que se fizer 

necessário.

Confederação Nacional dos 
Trabalhadores no Comércio

ADVOGADOS DA CNTC quE PARTICIPARAM DA AçãO:
>> Ana Maria Ribas Magno
>> Fábio Lemos Zanã
>> João Vicente Murinelli Nebiker

Continua a luta 
pela aprovação 

do PDC 857/08 
na Câmara dos Deputados 

que susta os efeitos 
da Portaria 186/08 do MTE
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O RELATOR DO PL 3.299/08, que extingue o Fator Previdenciário e muda a fór-

mula de calcular a aposentadoria, deputado Pepe Vargas (PT/RS), apresentou seu 

parecer preliminar no dia 16 de fevereiro passado, às Centrais sindicais, na Supe-

rintendência Regional do Ministério da Previdência Social de São Paulo. 

A expectativa do relator é que no mês de março, o texto possa ser votado na Comis-

são de Finanças e Tributação, de onde seguirá para a Comissão de Constituição e 

Justiça e de Cidadania que oferecerá parecer quanto a constitucionalidade e juridi-

cidade da matéria. Depois seguirá para o plenário da Câmara. A ideia é que, a partir 

da minuta do relatório, parlamentares, Governo e trabalhadores possam chegar a 

um acordo. Segundo Pepe Vargas, “as partes envolvidas estão dispostas a manter 

o diálogo, apesar da falta de consenso sobre a matéria”. 

Alternativa
O governo reafirma sua posição pela construção de uma alternativa ao fator previ-

denciário. Aceita algo que seja colocado no lugar, digamos assim, da regra atual, 

porém não acolherá a pura e simples revogação da regra existente. Por outro lado, 

as Centrais defendem a extinção do fator previdenciário, mas levantam também um 

conjunto de outras questões que são inerentes à matéria. “E, a depender de uma 

proposta que seja construída, podem eventualmente concordar com uma alternati-

va ao fator previdenciário”, argumentou o deputado.

Originário do Senado, cujo autor é Paulo Paim (PT/RS), onde foi aprovado em 

abril do ano passado, o Projeto extingue a fórmula criada em 1999, alterando o 

cálculo do benefício previdenciário, que passou a levar em conta a expectativa 

de vida do segurado. 

A hora e a vez de 
intensificar a luta
por Paulo Paim – senador do PT-RS

NO DIA 11 de fevereiro passado foi anunciado o índice de reajuste das aposentadorias 
e pensões cujos valores ultrapassam um salário mínimo: 5,92% ou seja, mais uma vez 
aposentados e pensionistas recebem praticamente metade do concedido ao salário 
mínimo (11,2%). Isso é totalmente injusto e não vemos explicações aceitáveis. 

Há quem fale em um suposto déficit. Discordamos. Além dos números que sempre cito 
(e que podem ser conferidos em minha página www.senado.gov.br/paulopaim, temos 
visto uma série de renúncias fiscais, de anistias, as quais afetam os cofres previden-
ciários. A pergunta que fica é: se há déficit, como isso é possível? Não sou contra o 
governo buscar formas de combater a crise, porém, isso não pode, de maneira alguma, 
ter impacto nos benefícios de aposentados e pensionistas. Mais do que nunca é hora 

de não esmorecer a luta.

Pela manhã do dia 12 parti-
cipei, ao lado dos deputados 
Cléber Verde (PRB-MA) e Ar-
naldo Faria de Sá (PTB-SP); 
do presidente da Confederação 
Brasileira dos Aposentados e 
Pensionistas (Cobap), Warley 
Martins Gonçalves; e da vice-
presidente do Instituto Mosap, 

Misma Rosa Suhett, da primeira reunião da Frente Parlamentar em Defesa os Apo-
sentados e Pensionistas. Todos concordamos que é preciso intensificar a pressão 
nos Estados. É fundamental pressionar os Partidos políticos para que eles orientem 

suas bancadas na Câmara a fim de que votem a favor das matérias já aprovadas 

pelo Senado. 

Calixto participa de reunião 
da Nova Central Rio
A NCST-RJ RECEBEU a visita do 
presidente da nCsT-nacional, 
José Calixto, na primeira reunião 
de 2009, realizada pela Regional, 
na Sede da CNTC, centro do Rio, 
no dia 2 de fevereiro. Ao iniciar o 
evento o dirigente sindical pediu 
um minuto de silêncio em home-
nagem ao companheiro Juracy 
Martins que faleceu no final do 
ano passado, e deu boas vindas 
ao diretor da FenaVenPro, 
Olímpio Coutinho, presente no 
auditório, após longo período au-
sente por motivos de saúde.

Calixto apresentou a plenária o balanço das ações da Nacional em 2008, e as lutas travadas 
no Congresso Nacional, e no Ministério do Trabalho e Emprego garantindo que houve reco-
nhecimento do próprio ministro Lupi, que na ocasião 
afirmou: “Sem a atuação firme na NCST não se chega-
ria a lugar nenhum”. Ele debateu com os sindicalistas 
as alterações estatutárias da entidade para corrigir as 
imperfeições; pediu cautela em relação a Portaria 186  
e empenho na luta contra o Fator Previdenciário: “Tive-
mos reunião com o ministro da Previdência e com o pre-
sidente da República e garanto aos companheiros que o 
governo vai se empenhar que o fator previdenciário não 
seja aprovado”, concluiu. 

ações da nCsT-nacional
Calixto avaliou que as Seções estaduais vem dando 
suporte à Nacional e informou que existem hoje 14 
Centrais estaduais e mais duas a serem instaladas no 

Maranhão e na Bahia. “ Mesmo a NCST tendo número  
maior de Sindicatos filiados que a UGT, esta passou a fi-
gurar em 3º lugar porque tem mais filiados, recebendo, 
por conseguinte mais recursos”, explicou.

Para ele a Nova Central tem que filiar o maior número 
de Sindicatos para que a  representatividade aumente: 
“Existem hoje cerca de 4.000 sindicatos sem filiação a qualquer Central e o nosso foco  são 
justamente estas entidades”.

quanto ao PL 4430/2008, de autoria do deputado Tarcísio zimmermann, que trata da Refor-
ma Sindical e Trabalhista na opinião de Calixto ele não é de todo mal, mas como elimina a 
contribuição e a unicidade sindical, para as entidades sindicais ele é condenável, disse.

O presidente da nCsT-rJ, Sebastião José da Silva, anunciou a estratégia para o Ato do 1º 
de maio – Dia do Trabalhador, na quinta da Boa Vista, que vai contar com a participação das 
Secretarias de Trabalho Estadual e Municipal e Ministério do Trabalho.

Calixto afirmou: 
“Cumprimos a nossa obrigação em 2008 com erros e acertos”.

Fator Previdenciário

Relator apresenta 
parecer em São Paulo

Paim disse: “Não é certo que as pessoas passem a maior parta de suas 
vidas contribuindo para o crescimento do país e, no momento de suas 
aposentadorias, tenham seus benefícios reduzidos por não terem reajustes 
compatíveis e por alguns alegarem que a Previdência não possui recursos”.

Ao auditório da CNTC no Rio lotou  
de dirigentes sindicais dispostos 

a arregaçar as mangas e lutar no 
Congresso Nacional para derrubar os 

Projetos contra o trabalhador.

O rodoviário de São Paulo, luizinho, 
ressaltou: “Só com união, fraternidade e 
solidariedade conseguiremos passar por 
essa crise perversa e dar volta por cima”.
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Jurista brasileira fala 
sobre a Lei Maria da 
Penha em Washington
A CONVITE DA empresa de cosméticos Avon, a juris-
ta e professora Silvia Pimentel, brasileira, membro da 
Comissão das Nações Unidas (ONU) para Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher 
(Cedaw), falou na semana do Dia Internacional da Mu-
lher, no National Museum of Women in the Arts, em 
Washington, para juristas de várias partes do mundo, 
sobre os mecanismos surgidos recentemente no Brasil 
para combater a violência doméstica, entre eles a Lei 
Maria da Penha. 

A ativista histórica do movimento de defesa dos di-
reitos das mulheres, reconhecida internacionalmente 
por sua atuação ligada aos direitos humanos desta-
cou o investimento de R$ 1,5 milhão do Instituto Avon 
em um amplo projeto para divulgação da Lei Maria 
da Penha para advogados, delegados, juristas e vários 
profissionais, em parceria com o Unifem (Fundo de 
Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher), 

que será colocado em prática ainda este ano.]

Dia Internacional da Mulher 

Caminhada em 
homenagem ao Dia 
da Mulher anima a 
orla de Copacabana
UMA GRANDE CAMINHADA na orla de Copacabana em 
comemoração ao Dia Internacional da Mulher - 8 de 
março - mobilizou integrantes de 18 comunidades ca-
rentes. A passeata Organizada pelo grupo “Mulheres 
da Paz”, integra o Programa Nacional de Segurança 
Pública com Cidadania (Pronasci), e atua dando apoio 
para mulheres e jovens em situações de risco e em 
áreas violentas,

Com flores, dança do ventre e bandeiras cor de rosa, 
os participantes da caminhada pedem mais seguran-
ça, justiça e respeito à dignidade das mulheres. O ato 

foi animado por ritmistas da Rocinha. 

OS DEPUTADOS PETISTAS Tarcísio zimmermann (RS) e Eudes Xavier (CE) apresentaram na Câmara dos Deputa-

dos o Projeto de Lei PL 4430/08 com o objetivo de tratar da regulamentação do Artigo 8º da Constituição Federal. 

O PL altera o atual sistema de custeio sindical, e regulamenta a organização sindical no local de trabalho. 

A PRETEXTO DE evitar demissões, empresas do setor auto-

motivo vêm aumentando a pressão para impor a redução 

da jornada de trabalho com diminuição no salário. Alguns 

Acordos já foram assinados, mas o juiz federal titular da 3ª 

Vara do Trabalho de Jundiaí  e professor da Universidade de 

São Paulo, Jorge luiz souto maior, alerta sobre os riscos 

desse tipo de negociação. 

“O que está havendo é uma reivindicação da Fiesp (Fede-

ração das Indústrias do Estado de São Paulo) e de alguns 

setores do meio empresarial, de redução dos direitos dos 

trabalhadores por meio de negociação coletiva, e também 

uma forma de pressão sobre o governo para 

reduzir a legislação trabalhista, ou seja, a 

flexibilização para redução do custo do tra-

balho, por meio da retirada de direitos dos 

trabalhadores”, argumentou Souto Maior.

Manifesto
O magistrado lançou um manifesto, visando 

garantir a ordem jurídica nas negociações 

trabalhistas. O documento é assinado por 

juízes, professores, procuradores, promoto-

res, membros do Ministério Público do Tra-

balho, entre outros. Ele lembra que a mera 

redução do custo trabalhista não vai acabar 

com a crise econômica e pode até agravar 

o problema.

Mais crise
“É uma saída que não resolve os problemas 

da crise, que tem razões muito mais profundas do que o 

mero custo do trabalho e que, além disso, aprofunda as 

causas da crise; na verdade ela gera problemas maiores, 

pode implicar na redução do consumo, na redução da dis-

tribuição de renda, ou seja, piorar as condições sociais e 

econômicas”.

O juiz defende que para resolver a crise financeira é neces-

sário uma reestruturação da sociedade com medidas de 

incentivo à produção, Reforma Agrária, Tributária e investi-

mento em educação. “É uma crise proveniente do sistema 

econômico, não é fruto do custo do trabalho”, enfatizou. 

FONTE: AGÊNCIA SINDICAL E DIAP (4.02.09)

Reforma sindical muda direitos

Juiz do Trabalho alerta: 
“flexibilizar direitos pode agravar crise”
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ComiTê exeCuTiVo 
uni-amériCas agenTes ViaJeros
PresidenTe: Luis Carlos Cejas (FUVA/ARG)

seC. geral: Salvador Humberto Agliano (AAPM/ARG)

seC. adminisTraTiVa: Maria Luisa Fernandez (FUVA/ARG.)

ViCe-PresidenTes:

Alfredo Moreira (A.VI.ME.P./PARAGUAI)

Edson Ribeiro Pinto (FENAVENPRO/BRASIL)

Raúl Di Landro (CVVP/URUGUAI)

delegação FenaVenPro – brasil

Carlos Simoni Giacoboni; Luiz Fernando Nunes ; 

Claudia Gondim; Tania Maria de Oliveira

delegação FuVa – FederaCión ÚniCa de  
ViaJanTes de la argenTina

Luís Maria Cejas; Maria Luisa Fernández; Mariana 

Singlar; Silvia López; Patrícia Gonzáles

delegação a.Vi.meP – asoCiaCion de VisiTado-
res médiCos del Paraguay

Fernando Gorman

delegação a.a.P.m. - argenTina – 
assoCiaCion agenTes de ProPaganda mediCa

Oscar Bonisconti

delegação CVVP- CenTro de ViaJanTes y Vende-
dores de PlaZa (monTeVideo / r.o. de uruguai)

Silvio Delfino

delegação F.a.a.Pro.me – FederaCión argenTi-
na de agenTes de ProPaganda médiCa 

Alberto Irigoyen

uni-amériCas
PresidenTe: Rubén Cortina

Coordenador regional Cone sul: Fernando MC Máster

seCreTário geral adJunTo: Raul Requena

seCreTário regional: Rodolfo Benitez

uNI-Américas conta com cerca de 6 
milhões de trabalhadores(as) agrupados 

em 231 Sindicatos em todo o Continente. 
Mediante esta estrutura regional há uma 
maior presença da uNI na região. O Escri-
tório Regional está localizado na cidade 

do Panamá. Adicionalmente, se conta com 
centros de apoio em Buenos Aires (cone 
sul), Trinidad e Tobago, e Washington.

Internacional

Comitê executivo  
Uni-Américas Agentes Viajeros

A REUNIãO ANUAL do Setor Profissional da Uni-Américas Agentes Viajeros, realizada na Sede do sindVend - 

Sindicato dos Vendedores Viajantes de São Paulo, rua Santo Amaro, 255 – Bairro Bela Vista, no último dia 20 de 

março, contou com a presença dos diretores da Uni-Américas, que debateram com as delegações da Argentina, 

Brasil, Paraguai e Uruguai a situação econômica e política nacional, tendo em vista a crise financeira internacio-

nal, e o impacto da mesma sobre o movimento sindical em todo o mundo.

O presidente do Setor na Argentina, luis Carlos Cejas, apresentou um levantamen-

to da situação laboral no país, onde mais de 32 mil trabalhadores de diversas categorias 

encontram-se desempregados e atingidos pela mais grave crise que assola o país em termos 

de emprego e produção, desde a grande depressão de 1929. Diante da complexidade da 

situação Cejas considera que, além de ampliar as relações político-sindicais, é preciso for-

talecer as organizações sindicais com ações conjuntas, integração regional através do Mer-

cosul, campanhas e estratégias. Ele apresentou algumas alternativas, e desenhou um plano 

de ação para o período 2009 – 2010: “ Sugiro a organização de seminários de formação e 

capacitação, e a participação mais efetiva dos jovens nos Setores da Uni-Américas”. 

O presidente da FenaVenPro, vice do Comitê executivo (Brasil) e anfitrião do 

evento, edson ribeiro Pinto, deu boas vindas aos participantes e frisou: “É uma 

honra para nós, vendedores viajantes e propagandistas de produtos farmacêuticos, 

recepcionarmos na Sede do SINDVEND, companheiros tão dedicados ao mundo 

do trabalho”.  O sindicalista disse ainda que diante da globalização que dominou 

todo o mundo, internacionalizaram-se as conquistas e as dificuldades. Ao abordar 

a questão frisou:“Concordo com Cejas quanto a importância da realização de semi-

nários e cursos de formação e capacitação. No caso específico da FENAVENPRO 

nossos 28 Filiados são orientados e treinados para administração sindical”.

edson citou o nuclave – Núcleo de Aperfeiçoamento em Vendas do sindVend, criado há 17 anos e que 

desenvolve os mais diversos cursos destinados aos profissionais da área de vendas: “Estamos trabalhando para 

que, em breve, nossos cursos cheguem on line”, finalizou.

Presidente UNI-Américas, 
ruben Cortina: “A crise 
global vem golpeando-
nos dia após dia e 
temos que estar muito 
atentos. O caminho é 
a solidariedade a nível 
internacional entre as 
organizações sindicais”.

Secretário Regional 
UNI-Américas, rodolfo 
benítez: “O importante 
é o fortalecimento de 
nossas organizações 
para avançarmos em 
nossas conquistas”.

Secretário Geral  
UNI-Management Committee, 

Philip J. Jennings: “Nosso 
grupo é pequeno, mas im-

portante é que seja unido.O 
desemprego e a informalidade 
cresceram em todo o mundo, 

e nesse momento de crise, 
que o sindicalismo foi profun-
damente atingido, temos que 
nos unir e nos comprometer 

com a UNI. Sem ambição não 
se alcança objetivos”.

Vice-presidente Comitê 
– Setor Uruguai, raúl di 
landro comentou a situação 
político-econômica de seu 
país, o impacto da crise 
financeira internacional, e a 
competitividade comercial. 
Ele destacou que a entidade 
que representa (CVVP) foi 
recebida pelo Ministério do 
Trabalho, onde apresentou um 
projeto-de-lei para melhorar 
a indenização do vendedor 
quando é demitido.

Vice-presidente Comitê – Setor 
Paraguai, alfredo moreira: “Sugiro  
elaborarmos um plano de ação que 
sirva pra todos os filiados à  
UNI-Américas, assumindo uma 
postura comum frente a crise eco-
nômica internacional. Esperamos 
intercambiar experiências com 
outros países mais desenvolvidos e 
com participação ativa em todas as 
situações”.


