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Fator Previdenciário

Fim do Fator Previdenciário só depende
de boa vontade política
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Terceirização

Nova Central Sindical de Trabalhadores
alerta: “Projeto que aprova a terceirização
é o fim do vínculo empregatício”.

Procuradoria Geral do
Trabalho anuncia criação
de Coordenadoria Nacional
de Liberdade Sindical
Em visita à Sede da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, em Brasília, no último dia 18 de maio, o Procurador Geral do Ministério

14

Estabilidade Sindical

Público do Trabalho, Otávio Brito Lopes, anunciou a criação da Coordenadoria Nacional de Liberdade Sindical. O objetivo é dar autonomia aos
Sindicatos nas Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho.

Filiados da FENAVENPRO no Acre,
Espírito Santo e Paraíba denunciam Laboratórios
que perseguem dirigentes sindicais
2, 8 e 9

Assessor jurídico da FENAVENPRO afirma:
“Laboratórios cometem crimes
contra organizações do trabalho e sindical”
3

Jornada de Trabalho

Comissão Especial da Câmara dos Deputados
aprova redução da jornada de trabalho
para 40 horas semanais
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editorial
Edson Ribeiro Pinto, presidente da FENAVENPRO

Estabilidade sindical ameaçada
A luta continua
O presidente
da FENAVENPRO
no plenário do
Senado Federal levando
ao senador Paulo Paim
(PT-SP) o apoio dos 28
Filiados da entidade ao
Projeto 177/07,
de sua autoria, que
garante estabilidade ao
empregado sindicalizado
independente do cargo
que exerça, quer seja de
direção ou membro do
Conselho Fiscal, inclusive
como suplente.

Diretores da
FENAVENPRO
preocupados com
afastamento de
dirigentes sindicais
Em reunião na Sede da FENAVENPRO, no dia 30 de
junho passado, os diretores da FENAVENPRO debateram um problema que vem afligindo diretores de Sindicatos Filiados à entidade, principalmente nas regiões
Norte e Nordeste do País: afastamento de membros
do Conselho Fiscal das entidades sindicais.
O presidente da Federação, Edson Ribeiro Pinto,
manifestou preocupação com os sindicalistas e prometeu se empenhar junto à CNTC e com as demais
Federações filiadas, para intensificar os trabalhos
pela aprovação do Projeto do senador Paulo Paim
(PT-SP) que trata da estabilidade provisória dos diri-

Filiados da FENAVENPRO:
Não obstante as normas da CLT sejam muito claras
em estabelecer de um lado, que a direção dos Sindicatos será feita por até sete Diretores mais três do
Conselho Fiscal (Art. 522-CLT), - obviamente, de dirigentes ativos -, e, de outro lado, que os dirigentes
ativos e suplentes gozem de estabilidade sindical,
o que, leva o número de estáveis possíveis a 20
(sete ativos mais sete suplentes e três Conselho Fiscal ativo mais três suplentes), a Justiça do Trabalho
entende que os estáveis são em número máximo
de sete (aí incluídos ativos e suplentes), havendo
decisões que excluem mesmo os membros ativos do
Conselho Fiscal eleitos, como se estes não fizessem
parte da direção do Sindicato.
É óbvio que estas decisões equivocadas, inclusive amparadas em Súmula do TST, estimulam a violação da
Constituição, nos pontos da estabilidade e da liberdade de filiação ao Sindicato, visto que nenhum empregado se candidata a dirigente sindical se, com isto, vir
a perder o emprego.
Há inúmeros casos, como noticiado nesta edição, de
perseguições a dirigentes sindicais ou de questionamento de representação, ou de manobras visando
fugir à garantia constitucional do empregado em sindicalizar-se, o que é lamentável. Nos casos de flagrante
violação o caminho é a Justiça, com todos seus riscos,
visto que, como já mudou no passado, possivelmente
volte a mudar agora, para o caminho correto.

Expediente | Jornal da FENAVENPRO |

gentes sindicais.
No entanto, companheiros, não podemos ficar sob a
insegurança de decisões judiciais, que, às vezes aplicam corretamente a lei e a Constituição, às vezes,
não. Quando a Justiça, como instituição não consegue tirar a conclusão correta das normas (de que vale
a estabilidade se ela não tem o poder de se estender
a todos os membros da diretoria, inclusive Conselho
Fiscal e seus Suplentes, ainda que limitados em seu
número), o caminho é torná-las precisas, objetivas,
sem titubeio, de modo a tanger o Judiciário a seu cumprimento, sem equívocos.

Em assuntos gerais os diretores destacaram a importância dos Filiados trabalharem com os parlamentares
em suas bases na defesa. dos Projetos de interesse
dos aposentados e da classe trabalhadora em tramitação no Congresso Nacional.

Vale dizer, hoje, a atitude mais eficiente é a via legislativa, visto que o Judiciário é soberano em suas decisões, por mais equivocadas que possam ser.
Deste modo, conclamo mais uma vez os companheiros sindicalistas que no âmbito de seus Sindicatos e
mesmo em conjunto com outras entidades, contatem
em suas bases os senadores e deputados, para apoiarem o Projeto do senador Paulo Paim (PT-SP) que regulamenta corretamente a questão.
Sem este trabalho intenso, como já vem fazendo a
FENAVENPRO, corremos o risco de continuar na incerteza atual que leva ao abuso das empresas que violam
a liberdade sindical e as normas de organização do
trabalho.

Vamos à luta!
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COLUNA LEGAL
Hildebrando Barbosa de Carvalho,
assessor jurídico da FENAVENPRO. OAB-RJ 33.75 | jurídico@fenavenpro.org.br

Laboratórios cometem crimes
contra as organizações do trabalho e sindical
Os Laboratórios Hypermarcas S/A e Farmasa

Curiosamente, a Farmasa (sucedida), consta como

- Laboratório Americano de Farmacoterapia S.A.,

se fosse empregadora apenas dos empregados que

de forma despropositada, ilegal e arbitrária, dirigiu,

detém representação sindical, mas apenas no plano

em meados de junho, a todos os dirigentes sindicais

formal, pois, na realidade, mesmos os empregados da

propagandistas,

sucedida, dirigentes sindicais passaram a trabalhar,

propagandistas-vendedores

e

vendedores de produtos farmacêuticos correspon-

Hildebrando
se despede da
presidência da ACAT

geridos pela Hypermarcas (sucessora).

dência padrão firmada pelo Farmasa, arguindo não
reconhecer as entidades sindicais de trabalhadores,

Constata-se que todos os empregados da Farmasa

dando conta de que seus contratos de trabalho es-

foram sucedidos, apenas os dirigentes sindicais con-

tavam suspensos, e que seriam propostas ações ju-

tinuam a receber salários em contracheques timbra-

diciais para “configurar” demissão por justa causa. Tal

dos do referido Laboratório, embora trabalhando nor-

atitude é de todo lamentável...

malmente para a Hypermarcas, o que por si só, já
é de levantar inúmeras suspeitas quanto às atitudes

Mas não é só... Representantes legais, geralmente ge-

do empreendimento em relação à política e práticas

rentes distritais, do Hypermarcas, de forma truculenta e

anti-sindicais, assim como em violação às normas tra-

abusiva, promovem na residência dos profissionais pro-

balhistas, com odiosa discriminação aos trabalhadores

Em cerimônia realizada na Sede do Instituto dos

pagandistas-vendedores, a retomada dos veículos, com-

eleitos, dirigentes da categoria.

Advogados do Brasil, centro do Rio, no dia 3 de julho,

putadores, mostruários e demais instrumentos de traba-

o assessor jurídico da FENAVENPRO, Hildebrando

lho, inclusive com ameaças de apresentar queixa-crime

Dentro dessa ótica, a sucessora está servindo-se da

Barbosa de Carvalho (à direita), transmitiu o cargo

por apropriação indébita, de forma coercitiva e ilegal.

sucedida, para tentar se livrar dos trabalhadores que

de presidente da Associação Carioca de Advogados

detenham representação e estabilidade sindical, tão

Trabalhistas, ao colega José Luis Campos Xavier, que

Em verdade, temos que tal “orquestração” pode se con-

somente, em relação àqueles profissionais propagan-

cumprirá o mandato até 2011.

figurar como na prática de possíveis crimes contra as or-

distas, progandistas-vendedores e vendedores de

ganizações do trabalho e sindical, bem como ao direito a

produtos farmacêuticos.

Em seu discurso de despedida, o advogado Hildebrando

associação sindical garantido na Constituição Federal.

homenageou a direção empossada e falou sobre as
Sem sombra de dúvidas, as normas protetoras das

Hypermarcas sucessora da Farmasa

recentes Reformas legislativas que na sua opinião au-

relações do trabalho e da organização sindical brasilei-

mentaram a abrangência e a competência da Justiça

Tal aquisição foi amplamente divulgada nos meios de

ras, garantidas tanto no artigo 543 da CLT, quanto na

Especializada do Trabalho, culminando, por ora, com a

comunicação e no site oficial das referidas empresas.

Constituição Federal, estão sendo inescrupulosamente

promulgação da Emenda Constitucional nº 45, “advin-

A primeira vem comercializando todos os produtos

vilipendiadas.

do para um futuro bem próximo às Reformas Sindical

da segunda, que por sua vez, transferiu todo o seu

e Trabalhista, insistentemente em curso no Congresso

patrimônio, corpo funcional e acervo técnico para a

Mas não é só... Ferem frontalmente a sociedade como

sucessora.

um todo, a dignidade da pessoa humana, o trabalha-

Nacional”, lamentou o jurista.

dor, o cidadão brasileiro, surrupiando-lhe o sagrado

O advogado disse ainda que as futuras mudanças não

Por conta disso, deu-se induvidosa sucessão trabalhis-

direito ao trabalho, ao salário, a honra de um chefe

deixam de ser necessárias para o avanço econômico e

ta. É certo, que a Hypemarcas passou a administrar

de família, de um ser humano produtivo.Os ditames

social de nosso país, mas alertou: “Todavia, na condi-

todo trabalho de propaganda e venda dos produtos da

contidos nos artigos 7º, 8º, 109 e 136 da CF, são

ção de guardiões da lei e do bom direito, não podemos

sucedida, transferindo para si todos os funcionários.

frontalmente violados pelos atos referidos.

nos deixar iludir com medidas demagógicas, utópicas
e retrógradas”.

Sindicatos: ajuízem ações individuais e coletivas

Quanto a isso, o advogado frisou permanente vigilância
na defesa dos princípios, dos direitos e das garantias
fundamentais consagrados na Carta Magna e comple-

Assim sendo, devem os Sindicatos ajuizar ações individuais por cada dirigente ofendido, não somente

mentou: “Além daqueles contidos na Consolidação das

visando, liminarmente, a reintegração no emprego, mas, principalmente, com a plena garantia ao

Leis do Trabalho, e já inseridos nos respectivos contra-

trabalho, na manutenção das condições produtivas e na correlata contraprestação salarial.

tos individuais e coletivos vigentes”.

Igualmente deverão oferecer denúncia junto ao Ministério Público do Trabalho para a averiguação dos

O advogado ressaltou que a ACAT é uma tradição cultural de primeira grandeza na assistência jurídica ao

possíveis crimes praticados contra os direitos individuais e coletivos vergonhosamente violados, bus-

Brasil, e às suas instituições, e precisa ser mantida

cando a justa punição dos seus mentores e executores, na defesa do verdadeiro Estado de Direito.

sem quebra da sua indispensável atualização: “Sua
destinação histórica é ser receptora das reivindicações
dos advogados trabalhistas e dos jurisdicionados em

*Colaborou Carlos Alberto de Souza Rocha - advogado do SEPROVES.
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Ministério do Trabalho

MTE cria Comitê tripartite
para acompanhar assuntos
trabalhistas
O Comitê de Acompanhamento de Assuntos Trabalhistas (Caat), coordenado
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, representará o Governo e terá participação
de trabalhadores indicados pelas Centrais sindicais; e representantes dos empregadores indicados pelas Confederações patronais. O objetivo é promover o entendi-

“Brasil gerou mais de
106 mil vagas de emprego
formal em maio acima
do número de demissões”
A declaração é do ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, ao chegar
em Genebra, em junho, para participar da Conferência Mundial do Trabalho. Ele

mento entre os segmentos.

afirmou: “Vamos gerar mais de 1 milhão de empregos, o PIB vai crescer mais

A Portaria que cria o Comitê, assinada no último dia 30 de abril, pelo ministro

da: “O resultado é satisfatório diante dos estragos causados pela recessão na

de 2% este ano, pode apostar e cobrar depois”, festejou. O ministro disse ain-

Carlos Lupi, será publicada em breve no Diário Oficial da União.

economia mundial”.

Competências

Para Lupi o Brasil é o único país do G-20 que está gerando emprego formal,

Caberá ao Caat, por exemplo, opinar sobre a elaboração de propostas legislativas
relacionadas à área trabalhista, proposições ao Congresso Nacional, diretrizes de

considerando que China e Índia não têm sistemas de carteira assinada. De
acordo com o ministro, todos os setores dão sinais de recuperação do emprego,

políticas públicas, e programas e ações governamentais.

começando pelos serviços, além de a construção civil estar reagindo bem e a

A participação dos componentes no Comitê será considerada prestação de serviço

que vinha ladeira abaixo, voltou a empregar em maio e do segundo semestre em

não remunerada. Os representantes dos trabalhadores e empregadores no Caat
também poderão acompanhar o andamento de processos administrativos de assun-

agricultura estar particularmente forte em Minas e São Paulo: “Até a indústria,
diante, vai ter emprego muito forte no setor” complementou.

tos relativos ao Ministério do Trabalho.

OIT e ONU rebatem dados de Lupi

As reuniões do Comitê serão trimestrais, previstas para os meses de março, junho,

mica da ONU para a América Latina (Cepal) divulgaram relatório mostrando que

Por sua vez, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Comissão Econô-

setembro e dezembro de cada ano.

o desemprego aumentou em mais de 1 milhão de pessoas no primeiro trimestre
na região. A taxa anual pode chegar a 9,1% - em 2008, atingiu 7,5%. Isso signi-

Fonte: Agência DIAP

fica que entre 2,8 milhões e 3,3 milhões de pessoas podem se somar aos 15,9
milhões de desempregados nas zonas urbanas no ano passado.

FGTS: trabalhador pode
acompanhar movimentação
via celular
O FGTS lançou no último 30 de abril sua página na internet. O site www.fgts.gov.
br reúne dados gerais, inclusive a movimentação das contas, para facilitar o acesso
a informações por parte de trabalhadores, empregadores, estados, municípios e
agentes financeiros.
Para o secretário-executivo do FGTS, Paulo Furtado, uma novidade importante
é que o trabalhador vai poder acompanhar a movimentação de sua conta, sendo
informado, por exemplo, se o empregador está depositando regularmente: “Por

No caso do Brasil, OIT e Cepal prevêem alta de 8,4% para 8,6% na taxa de
desemprego este ano, mas Lupi acha que “as pessoas estão olhando pelo retrovisor”. Argumenta que, até janeiro, houve forte queda no mercado de trabalho,
estagnação em abril, mas a situação em maio já foi melhor. Ele espera mais
sinais positivos, baseado em projeção de expansão do PIB entre 1,2% e 1,5%
no segundo trimestre.
Fonte: Agência Diap e Valor Online

Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT

Lula veta mudanças
de Lupi no FAT

por Cláudio Humberto com Teresa Barros e Tiago de Vasconcelos

intermédio do sítio o trabalhador poderá obter o saldo e extrato das contas. Ao
realizar cadastramento no site, poderá receber informações via celular sobre a mo-

O presidente Lula vetou as alterações pretendidas pelo ministro Carlos Lupi

vimentação de sua conta vinculada”, ressalta.

(Trabalho) no Fundo de Amparo do Trabalhador, cuja presidência passaria a ser
apenas dele, como ministro, e não mais alternadamente, de representantes de

O ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, presidente do Conselho Curador do

trabalhadores, empresários e governo. Lupi disse ao ministro Luiz Dulci que todos,

FGTS, destacou que o novo site vai permitir que todos consultem também documen-

até Lula, diziam apoiar as mudanças. ‘’Era só da boca pra fora...’’, segredou-lhe

tos de gestão e demonstrações financeiras, ampliando a transparência e visibilidade

secretário-geral do Planalto.

dos recolhimentos e aplicações dos recursos do FGTS: “O Conselho lembra a quem
se beneficia dos recursos do fundo, seja para habitação, saneamento básico ou infra-

O FAT e seus R$ 20 bilhões anuais são administrados por um conselho de repre-

estrutura, que os recursos são patrimônio dos trabalhadores brasileiros”, disse Lupi.

sentantes de trabalhadores, governo e empresários.
Fonte: Rede PDT – O Trabalhismo na Internet | redepdt2@hotmail.com - 15/05/2009

Empregadores - Para a classe patronal o site disponibiliza toda a legislação vigente
do FGTS, oferecendo ao empregador acesso ao SEFIP/GRF, um aplicativo para consolidação de dados cadastrais e financeiros da empresa e de seus trabalhadores
com informações para quitação de débitos, consultas de certificado de regularidade, entre outros serviços.
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Justiça do Trabalho:

70 anos em
defesa dos direitos
trabalhistas no Brasil

Comissão aprova
redução da jornada
de trabalho

Mundo do trabalho

CODEFAT passa a
funcionar com todas
Centrais Sindicais

A Comissão Especial da Câmara dos Deputados

A 100ª Reunião do Conselho Deliberativo do FAT

que analisa a redução da jornada de trabalho, de

(CODEFAT), realizada em 27 de maio passado, contou

44 para 40 horas semanais, aprovou por unanimi-

pela primeira vez com todas as Centrais Sindicais reco-

dade no dia 30 de junho, o Relatório apresentado pelo

nhecidas pelos critérios de representatividade, aprova-

deputado Vicentinho (PT-SP), favorável à Proposta de

dos no Congresso Nacional. Os ministros do Trabalho e

Emenda à Constituição 231/95, em tramitação há 14

Toda a estrutura da Justiça do Trabalho e da legislação do trabalho foi elaborada entre 1930 e 1943, durante a Era Vargas,
com um forte apelo nacionalista. O Governo de Getúlio Vargas
atuou em várias frentes para garantir a intervenção estatal na
área. No setor sindical, foi criada uma estrutura baseada no
Sindicato único (Decreto 19.770/31), posteriormente reafirmada pela Constituição de 1937 e pela Lei Sindical, de 5 de
julho de 1939 (Decreto-Lei 1.402/39).

Emprego, Carlos Lupi, e do Turismo, Luiz Barreto, par-

anos no Congresso Nacional. A expectativa é que a

ticiparam da abertura e solicitaram aos conselheiros a

Proposta seja votada pelo plenário da Casa no início

aprovação das resoluções que instituíram as linhas de

de agosto.

O setor previdenciário, estruturado após 1930, a partir da
ampliação da reformulação das antigas Caixas de Aposentadorias e Pensões (Decreto 20.465/31), foi transformado em
Institutos de Aposentadorias e Pensões por categorias específicas, com âmbito nacional.

Trabalho feminino

crédito FAT-Motofrete e FAT-Giro Setorial Turismo.
A última redução do período semanal de trabalho ocorLupi resgatou a contribuição do movimento sindical

rida no país foi na Constituição de 1988, quando a

para o crescimento da economia brasileira e destacou

jornada foi reduzida de 48 para 44 horas. Para Vicen-

a necessidade de todos estarem unidos na defesa dos

tinho, a redução terá pouco impacto nas empresas,

direitos dos trabalhadores para a ampliação dos inves-

pois a média da duração do trabalho já é inferior às 44

timentos e geração de empregos. Ele disse que “fora

horas previstas na Carta.

de cogitação destinar recursos do FAT para empresas
que estão demitindo”.

A legislação profissional e de proteção ao trabalhador regulamentou o trabalho feminino (Decreto 21.471/32), a jornada
de oito horas para os comerciários (Decreto 21.186/32), posteriormente estendida aos industriários (Decreto 21.364/32),
criou a Carteira de Trabalho, em 1932, as férias aos bancários (Decreto 23.103/32), entre outros pontos. Visando a
funcionalidade da legislação, foram criadas, em 1932, as Comissões Mistas de Conciliação (Decreto 21.369) e as Juntas
de Conciliação e Julgamento (Decreto 22.132). As primeiras
eram órgãos conciliadores em ações coletivas trabalhistas. As
segundas eram utilizadas para as causas individuais que não
afetassem a coletividade. Ambas eram vinculadas ao Poder
Executivo, controladas pelo Ministério do Trabalho, e só poderiam ser acessadas por trabalhadores sindicalizados.

Revogado artigo da CLT
discriminatório contra a
mulher

Representação classista

de seus pais, tutores e maridos. A matéria relatada ad

Funcionavam como instâncias conciliatórias e paritárias, ou
seja, havia a representação classista na figura dos vogais que
representavam empregadores e empregados, indicados
pelos Sindicatos, sendo presididas por um membro escolhido pelo presidente da República, não necessariamente
um bacharel em Direito. Frustrada a conciliação, seguiase o julgamento das causas, cujas condenações deveriam
ser pleiteadas perante a Justiça Comum, além de estarem sujeitas ao crivo do Ministério do Trabalho, que podia
modificá-las ou mesmo cassá-las.

hoc pelo senador Antônio Carlos Valadares (PSB-SE),

A essas regulamentações seguiram-se outras da mesma natureza, normatizando os órgãos consultivos do Ministério do Trabalho, como o Conselho Nacional do Trabalho e o Departamento
Nacional do Trabalho, e versando sobre matéria previdenciária.

Justiça do Trabalho
Propriamente dita já estava prevista nas Constituições de
1934 (artigo 122) e de 1937 (artigo 139), mas só foi criada em 1939 (Decreto-Lei 1.237), sendo regulamentada em
1940 (Decreto 6.596) e instalada em 1941.
Na ocasião, Getúlio Vargas proclamou: “A Justiça do Trabalho,
que declaro instalada neste histórico primeiro de maio, tem
essa missão. Cumpre-lhe defender de todos os perigos nossa
modelar legislação social-trabalhista, aprimorá-la pela jurisprudência coerente e pela retidão e firmeza das sentenças”.

JORNAL EXTRA|RIO DE JANEIRO|

Em 2009, completam-se 70 anos da criação da Justiça do
Trabalho e da organização sindical no Brasil. Os DecretosLei 1.237 e 1.402, respectivamente, trataram desses temas,
abrindo um novo marco da defesa dos direitos trabalhistas
em nosso País.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do
Senado aprovou a revogação do Artigo 792 da CLT por
considerá-lo uma discriminação contra a mulher. O Art.
colocava a permissão aos maiores de 18 anos e menores de 21 anos e às mulheres casadas de pleitearem perante a Justiça do Trabalho, sem a assistência

passará ainda pela Comissão de Assuntos Sociais, antes de ir a plenário.

Nova CLT em discussão
Tramita na Câmara dos Deputados, desde setembro
de 2007, Projeto de Lei com objetivo de fazer uma
nova consolidação da legislação trabalhista. Trata-se

Representantes de oito Confederações, Federações
e Sindicatos de Trabalhadores e de quatro Centrais,
participaram no último dia 16 de junho da Reunião
Ordinária da Comissão Especial da Câmara dos Deputados
que trata da redução da jornada de trabalho.

do PL 1989/07, de autoria do deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP), coordenador do Grupo de Trabalho
criado

no

parlamento

para realizar a consolidação de toda a legislação
federal no País, não apenas a trabalhista. Ao PL
foram apresentadas 62
sugestões de alteração, que agora serão
analisadas pelo relator, deputado Arnaldo
Jardim (PPS-SP).

À esquerda o deputado Vicentinho (PT/SP),
após a leitura do relatório da PEC 231/95 concluiu:
“Acredito ser de extrema importância a redução da jornada
de trabalho para 40 horas semanais, além de aumento
da hora extra para 75% do valor da hora”.

Em 1943, foi promulgada a Consolidação das Leis Trabalhistas, que reuniu e ampliou a vasta e dispersa legislação produzida ao longo de duas décadas.
Fonte: RR, com TST/LF/AM, na CNTS e Diap
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Câmara Legislativa do Distrito Federal
homenageia trabalhador

Comerciários lutam
pela regulamentação
da categoria

A Casa, por iniciativa dos

A Campanha de Regulamentação da Categoria Profissional do Comerciário organizada pela Confederação
Nacional dos Trabalhadores no Comércio, com apoio
do senador Paulo Paim (PT-RS), segue a todo vapor.
A audiência pública, realizada na Subcomissão Permanente em Defesa do Trabalho e da Previdência Social
da Comissão de Assuntos Sociais do Senado (CAS),
em 5 de maio passado, contou com a presença de
sindicalistas, parlamentares, jornalistas e demais convidados. Cerca de 20 senadores assinaram a lista de
presença na Sessão:

deputados distritais Brunelli
e Eurídes Brito, realizou sessão solene em homenagem
ao Dia do Trabalhador, comemorado no 1º de maio. O
evento aconteceu na Sede da
Confederação Nacional dos
Trabalhadores nas Empresas de
Crédito (Contec), em Brasília, e
contou com a participação de
lideranças sindicais de todo o
Brasil e autoridades dos mais di-

Luta continua
Em 1996, comerciários iniciaram a luta no Congresso
Nacional pela redução da jornada de trabalho e pela regulamentação da profissão, com cerca de 12 milhões de
trabalhadores em todo o país. Ao longo do tempo eles
vêm enfrentando grandes resistências dos parlamentares
para aprovarem os projetos-de lei que preservam os direitos da categoria, entre eles piso salarial, data base unificada, abertura do comercio aos domingos e feriados nos
Supermercados e Shopping Centers e problemas graves
de segurança e saúde no ambiente de trabalho.
Algumas das dificuldades para aprovação das propostas
foram apontadas pelo 1º secretário da CNTC José Augusto: “Na minha opinião elas ocorrem durante a tramitação
no Congresso Nacional e no Executivo ( Ministério do
Trabalho e Casa Civil), na medida que há verbetes sendo analisados pelos dois Órgãos. Posteriormente é que
seguem para sanção presidencial” finalizou.

versos segmentos da sociedade.
Personalidades, entre políticos
e sindicalistas, foram agraciados com a “Comenda Honrosa de Louvor” pelos serviços prestados ao trabalhador
brasileiro e pela atuação conjunta com a sociedade civil organizada por desenvolvimento e justiça social.
Para os convidados a presença na sessão solene do ministro de Estado e chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE), Roberto Mangabeira Unger, foi muito importante. O trabalho da Secretaria entre outros é assessorar diretamente ao presidente Lula em todo o planejamento nacional de políticas
públicas; discutir as estratégias do País e elaborar subsídios para a preparação das ações do governo.

Diretor da CNTC recebe “Moção de Louvor”
O 1º Secretário da CNTC, José Augusto da Silva Filho, ao receber do senador
Paulo Paim (PT-RS) a “Comenda Honrosa de Louvor”, ressaltou: “Esta homenagem
dedico e compartilho com a minha família, a CNTC através do nosso presidente, todos os
diretores, delegados, conselheiros e afiliados da Confederação, a todos os integrantes do
FST, parlamentares aliados do Congresso Nacional e principalmente a Deus, que sempre
nos abençoou ouvindo as nossas preces, por justiça social, nos propiciando momentos
como esse de reconhecimento.”
Nota da redação: A FENAVENPRO parabeniza o combativo José Augusto por esse
merecido reconhecimento da Câmara Legislativa do DF em favor dos trabalhadores e
da sociedade brasileira. Ficamos mais felizes ainda por conta que a nossa Federação

Os componentes da mesa Vicente Silva (CNTC), Luis Carlos Mota (Força Sindical), senador Paulo Paim e José Augusto da Silva Filho (Fórum Sindical dos Trabalhadores) que leu durante a audiência pública
o plano estratégico de lutas da CNTC e da Fecomerciários-SP que
conduzirá as ações sindicais da categoria.

FENAVENPRO
parabeniza
nova
edição do

Jornal
da CNTC
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Nacional, filiada a CNTC, também atua em favor dos trabalhadores do Brasil.

1º de maio
Você sabe quais são os
direitos trabalhistas?

Ministério Público do Trabalho
cria Coordenadoria Nacional
de Liberdade Sindical

Os relatos do dia 1º de maio mostram que essa data foi marcada por manifes-

Atendendo as constantes reclamações dos dirigentes sindicais de todo o Brasil

tações, revoltas e lutas pela valorização e reconhecimento dos trabalhadores. No

sobre interferências do Ministério Público do Trabalho, visando proibir a inserção

Brasil, a promulgação dos direitos do trabalhador aconteceu em 1º de maio de

de cláusulas de desconto a favor dos Sindicatos nas Convenções e Acordos Cole-

1943, quando presidente Getúlio Vargas baixou o Decreto Lei 5.452, que aprovou

tivos de Trabalho, a CNTC convidou o procurador-geral do Ministério Público do

a Consolidação das Leis do Trabalho.

Trabalho, Otávio Brito Lopes, e o subprocurador Jéferson Luiz Pereira Coelho,
para um almoço na Sede da entidade, em Brasília, no dia 18 de maio passado.

A CLT é o ordenamento jurídico principal que rege as relações trabalhistas, possuindo mais de 900 artigos. Apesar de ter sido promulgada em 1943, a CLT se

Em seu pronunciamento Brito Lopes esclareceu existir autonomia de atuação no

modernizou com o passar dos anos, tendo sido editadas inúmeras Leis que regem

âmbito do MP, o que dificultaria um entendimento nacional, mas em primeira mão

determinadas matérias, como a Lei de greve, ou apenas que deram novas redações

anunciou; “Estamos criando a Coordenadoria Nacional da Liberdade Sindical que

aos seus artigos.

oportunizará o consenso e possíveis critérios de uniformização de atuação do órgão”.
O setor está sob a coordenação do procurador da 10ª Região, Ricardo Macedo.

Em regra geral, os direitos trabalhistas são os seguintes: salário mínimo; jornada
semanal de 44 horas; irredutibilidade salarial; seguro desemprego; 13º salário; par-

O procurador informou também que serão criadas Coordenadorias Regionais, no

ticipação nos lucros; horas extras com adicional; férias anuais; licença a gestante;

âmbito dos Estados, e garantiu que a CNTC será comunicada e chamada a partici-

licença paternidade; aviso prévio; aposentadoria; reconhecimento de normas cole-

par das discussões, em busca de consenso para esse importante tema.

tivas; seguro acidente de trabalho; Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; direito
de greve e estabilidade provisória de membros de Comissões de Prevenção de Aci-

O subprocurador Jéferson Luiz Pereira Coelho, ao reconhecer o aumento das

dentes, empregados vitimados por acidente de trabalho, gestante, etc.

denúncias de insatisfações feitas pelas entidades sindicais afirmou: “Longe de ser
um inimigo, o Ministério Público do Trabalho sempre esteve aberto ao diálogo com
as entidades sindicais”.

Comissão de Conciliação Prévia

STF decide que
CCP’s são inconstitucionais

Presidente da CNTC acredita em boa convivência
De acordo com o presidente da CNTC, Antônio Alves de Almeida, o diálogo e a
boa convivência entre entidades sindicais e MPT são fundamentais para melhor
atuação em defesa dos direitos e garantias dos trabalhadores. E não é só isso, complementou: “É também para solucionar reiteradas ações civis públicas de nulidade

Transcorridos cerca de 10 anos, o Supremo Tribunal Federal julgou no último

de cláusula convencional propostas pelo Órgão contra Sindicatos, especialmente

dia 13 de maio, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.160/2000 interposta

no que respeita a fixação de cláusulas de desconto da contribuição assistencial em

pela CNTC, em 1º de março de 2000, questionando a obrigatoriedade de o traba-

acordos e convenções coletivas de trabalho para todos os integrantes da categoria

lhador demitido ter que primeiro se submeter à decisão da Comissão de Concilia-

profissional, e os chamados Termos de Ajustamento de Conduta (TAC’s)”.

ção Prévia para só depois buscar seus direitos na Justiça do Trabalho, conforme
Além de Almeida, dirigentes e assessores jurídicos de outras Confederações e

estabelecido na Lei nº 9.958/2000.

Federações Nacionais e parlamentares também se manifestaram em defesa
Como o dispositivo da Lei questionada na ADI afronta o inciso XXXV, do art. 5º

dos interesses dos trabalhadores e da sobrevivência de suas respectivas enti-

da Constituição Federal, o STF reconheceu a inconstitucionalidade levantada

dades sindicais.

pela CNTC e declarou ser facultativa a passagem de tais ações trabalhistas pela
CCP. Ou seja: as CCP’s vão continuar existindo, mas os empregados não terão
obrigação de acioná-las.
Apesar de ser em caráter Liminar, a decisão vale até o julgamento final da matéria.
Assim, o trabalhador que se sentir lesado em seus direitos ao ser despedido, já
pode entrar com Ação diretamente na Justiça do Trabalho.
Ainda, como o inteiro teor da decisão só será conhecido com a publicação do ‘acórdão’ no Diário Oficial da Justiça, a CNTC espera voltar à matéria com mais novidades
em relação a essa importante vitória alcançada em prol dos trabalhadores em geral.
A CNTC solicita aos dirigentes sindicais que encaminhe a matéria ao Departamento
Jurídico de cada entidade para que o mesmo seja orientado em como proceder
diante da decisão do STF.

A FENAVENPRO parabeniza a CNTC
pela vitória alcançada.
Nota da redação: Advogados da CNTC responsáveis pela ADI nº 2.160/2000: Ana Maria
Ribas Magno e Benon Peixoto da Silva.

O procurador-geral do Ministério Público do Trabalho, Otávio Brito Lopes, anunciou em primeira mão
para os dirigentes sindicais de Confederações e Federações Nacionais de Trabalhadores de diversas
categorias: “Estamos criando a Coordenadoria Nacional de Liberdade Sindical no sentido de construir
um canal de entendimento entre o MPT e as entidades sindicais oriundas de todo o Brasil”.
Dirigentes sindicais acreditam que com a criação da Coordenadoria Nacional de Liberdade Sindical
haverá mais diálogo entre o Ministério Público do Trabalho e as entidades sindicais.
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Notícias dos Filiados da FENAVENPRO
Pernambuco - Caruaru
sinprocapecaruaru@hotmail.com | www.sinprocape.org.br

Instituído o Dia Estadual dos
Propagandistas em Pernambuco
Graças ao empenho da diretoria do SINPROCAPE, o Dia
Estadual do Propagandista, em Pernambuco, já é uma realidade
para a categoria que o Sindicato representa. A data
será comemorada anualmente em 20 de outubro.
Ao apresentar no Plenário da Assembléia
Legislativa do Estado de
Pernambuco, o Projeto
de Lei 809/08 que instituiu o Dia do Propagandista no Calendário
Oficial de Eventos do
Estado Pernambuco, o
ex-deputado estadual e
Em nome dos diretores do
SINPROCAPE e dos propagandistas atual prefeito de Caruapernambucanos, o presidente da
ru, Jose Queiroz (PDT),
entidade, Ricardo Bezerra dos
justificou: “Como repreSantos, agradeceu a Queiroz pelo
sentante do povo perempenho junto aos seus pares na
nambucano nesta Casa,
Assembléia Legislativa.
ao tomarmos ciência
que em nosso Estado o “Dia do Propagandista” ainda não
se encontrava oficializado, não titubeiamos em apresentar a
Proposta instituindo merecidamente este Dia”.

Panfleto faz sucesso em Caruaru
O SINPROCAPE distribuiu para médicos e pacientes de
Caruaru um panfleto com informações sobre as atividades
do propagandista de produtos farmacêuticos junto ao seu
público alvo.“Acreditamos ter atingido nosso objetivo, já que
a maioria das pessoas não conhece o trabalho deste profissional que contribui diariamente para o crescimento científico
do médico” afirmou a diretoria do Sindicato.

Cartaz agrega sócios
para o SINPROCAPE
O Filiado da FENAVENPRO, em Caruaru, município considerado o maior centro econômico do agreste pernambucano, fixou em pontos estratégicos onde vendedores e propagandistas têm mais atuação, cartazes chamando atenção
dos profissionais sobre a importância de associarem-se ao
SINPROCAPE que representa as categorias no município.
O objetivo da diretoria da entidade com a iniciativa é buscar um
número maior de sócios para agregar trabalhadores da região.

Dia do Trabalhador em Caruaru
A comemoração do 1º de maio, em Caruaru, realizada
pelo SINPROCAPE, reuniu no Restaurante e Churrascaria Asa Branca, além dos diretores do Sindicato, vendedores viajantes e propagandistas sediados na Cidade,
familiares e amigos.
O presidente do Sindicato, Ricardo Bezerra dos Santos, abriu o evento com um breve discurso destacando:
“Esta data é de grande valor pra todos nós porque representa as lutas e as conquistas de todos os trabalhadores
do mundo”.

Em visita informal
a Sede da FENAVENPRO, centro do Rio, no
dia 8 de julho,o presidente da Federação
dos Empregados no
Comércio de Bens e
de Serviços do Estado
do Rio Grande do Sul,
Guiomar Vidor, acompanhado de Waldemar Pereira Coelho (CNTC), recebeu de brinde do diretor da FENAVENPRO,
Ayrton de Almeida, uma caneta com a logomarca da entidade gravada.

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

9º Arraiá do SINPROVERN tem
direito a Banda de forró
“Aché e FARMASA afastam
dirigentes sindicais em Caruaru”
Afirmou o presidente do SINPROCAPE, Ricardo
Bezerra dos Santos. Segundo ele o Aché Laboratórios Farmacêuticos S/A afastou em abril, o empregado
José Roberto da Silva, um dos diretores mais atuantes
do Sindicato, alegando ”instabilidade sindical” por ser
o empregado membro do Conselho Fiscal da entidade.
“Considero a decisão “discriminatória”, complementou o
sindicalista.
De acordo com Ricardo a primeira audiência de instrução aconteceu no dia 25 de maio passado, onde o juiz
não acatou a liminar de reintegração imediata do funcionário. A próxima audiência foi agendada para o dia 16
de julho. “Estamos confiantes em um resultado favorável ao companheiro José Roberto e temos plena certeza
que contaremos com apoio da FENAVENPRO nesta luta”,
acrescentou.

CLT protege dirigentes sindicais
Outro Laboratório a afastar funcionário diretor do SINPROCAPE foi o FARMASA. Respaldado no Artigo 543 da
CLT que trata da organização sindical Ricardo argumentou:
“O companheiro Sebastião Rodrigues de Lima eleito para
cargo de administração sindical, inclusive junto a órgão de
deliberação coletiva, não pode ser impedido do exercício de
suas funções, nem transferido para lugar impossível para
o desempenho das suas atribuições sindicais”, garantiu o
líder sindical.
O presidente do SINPROCAPE lembrou ainda o Parágrafo
3º do Artigo acima citado: “Fica vedada a dispensa do empregado sindicalizado ou associado, a partir do momento do
registro de sua candidatura a cargo de direção 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 desta Consolidação”.
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Presidente da
FECOSUL visita
FENAVENPRO

Para não fugir as tradições do
Nordeste, no mês de junho o SINPROVERN realizou o 9º Arraiá de São
João, na Sede Campestre do Sindicato, localizada no município de Parnamirim, litoral do Rio Grande Norte,
terra do maior cajueiro do mundo.
Cerca de mil convidados, entre propagandistas, familiares e amigos
saborearam as gostosas comidas típicas da época, e curtiram o autêntico forró pé de serra, animado pela Banda do Nadinho Ribeiro.

Torneio de Futebol do
SINPROVERN revela talentos

Os propagandistas potiguares
peladeiros exibiram boa forma e
talento no Torneio de Futebol realizado pelo SINPROVERN, na Sede
Campestre do Sindicato. Após suarem as camisas, os atletas saborearam um gostoso churrasco ao Peladeiros no aquecimento para
darem inicio ao Torneio de Futebol
som do mais autêntico pagode.

Equipes
campeã
(amarela) e
vice (azul)

Notícias dos Filiados da FENAVENPRO

São Paulo

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

O ARAUTO DO VENDEDOR
de cara nova

O SINDVEND presenteou o vendedor viajante de São Paulo
no primeiro trimestre de 2009, com o Informativo do Sindicato de visual novo. O destaque da edição é o Boletim do Núcleo
de Assistência ao Vendedor (Nuclave), onde o leitor encontra a
agenda de cursos e
palestras programada pelo Setor, e a
bolsa de empregos,
que mantem um
cadastro de profissionais com acesso
às empresas.
A FENAVENPRO parabeniza a equipe de
O Arauto pelo conteúdo editorial e o
design moderno.

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

Presidente da NCST-MG visita
PROPAGAVENDE
Em visita a Sede do PROPAGAVENDE - Filiado da FENAVENPRO, em Minas Gerais, - o presidente da Nova Central
Sindical de Trabalhadores no Estado, Antônio da Costa
Miranda, ressaltou:”Este Sindicato sempre foi nosso aliado
de primeira hora nas lutas desenvolvidas pela Central tanto
em Minas quanto a nível nacional”.
Debater as propostas da Nova Central para o movimento sindical, e unificar os trabalhadores para enfrentar de forma corajosa as conseqüências da crise mundial foi um dos objetivos do
encontro segundo dirigentes do PROPAGAVENDE: “Precisamos encarar os fatos. A maioria dos setores da economia alegam que vêm enfrentando dificuldades, usando a crise como
instrumento para negar ou flexibilizar direitos”,lamentaram.

Paraíba

Espírito Santo

sindiprovendas@sindiprovendas.com.br
www.sindiprovendas.com.br

seproves@ebrnet.com.br | ww.seproves.com.br

Propagandistas capixabas
têm reajuste de 6%

SINDIPROVENDAS denuncia:
“Laboratórios perseguem
dirigentes sindicais”
O Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas
Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos
de João Pessoa no Estado da Paraíba denunciou que o
Aché Laboratórios Farmacêuticos S/A está perseguindo
dirigentes sindicais em todo o território nacional: Para
conseguir êxito no desligamento dos companheiros,
o argumento utilizado segundo o secretário do SINDIPROVENDAS, Francisco das Chagas Sarmento,”é
o famigerado fechamento do setor no Estado ou Município”, lamentou. De acordo com ele os fatos mais
recentes aconteceram nas cidades de Porto Velho e
Jiparaná no Estado de Rondônia.
Em Caruaru, Pernambuco, o Aché demitiu José Roberto
da Silva, membro do Conselho Fiscal do SINPROCAPE.
“Aqui em João Pessoa o SINDIPROVENDAS recebeu
uma notificação da 5ª Vara do Trabalho em Ação Cautelar, movida pelo Laboratório, após várias tentativas
no sentido de identificar os cargos de seus empregados
sindicalistas, para iniciar as perseguições”, ressaltou o
diretor do Sindicato. Já o Laboratório Merck Sharp &
Dohme, demitiu os diretores Janeide Palitot e Antomar
dos Santos, membros do Conselho Fiscal do SINDIPROVENDAS, na opinião de Sarmento “usando o mesmo
arcaico pretexto do fechamento do setor”.
O dirigente sindical ressaltou que as atitudes preconceituosas dos Laboratórios são retrógradas e que precisam ser inibidas com urgência por todas as instituições
que lutam em defesa dos direitos trabalhistas.

Filiados
comunicam
novos endereços

A FENAVENPRO deseja sucesso ao companheiro Rúbio no
desempenho de sua nova função.

Sede Social
Rua Paula Gomes, 330 – São Francisco
CEP 80510-070 – Curitiba / PR
Telefone: (41) 3224-5941
Fax: (41) 3233-9626

O presidente da entidade, Reginaldo Damião, acredita no
espírito conciliador e democrático que norteia os atos do secretário e adiantou que vai tentar convencê-lo a excluir da
Portaria o Artigo 23 “... que veta a visita do propagandista de
medicamentos ao profissional farmacêutico e ao médico nas
dependências dos Postos de saúde...” e o Artigo 24... que
veta o recebimento e a dispensação de amostras grátis de
medicamentos...”

O Laboratório Americano de Farmacoterapia S/A –
FARMASA – suspendeu através de notificação, um dirigente sindical do SEPROVES de suas atividades, alegando “necessidade de apurar falta grave do profissional”.
O presidente do Sindicato suspeita, que, após o final do
inquérito, a suspensão do propagandista seria um motivo
da empresa demiti-lo por justa causa: “Recolheram todo
o material de trabalho do colega incluindo carro, amostras grátis e a pasta, ocasionando com isso constrangimento no seu ambiente familiar”, lamentou Reginaldo
Damião.

SINDEVEV - Pará
(vendedores viajantes)
Sede Social
Av. Marques de Herval, 2422
Bairro Pedreira
CEP 66.087 – Belém / PA
Telefone: (91) 3266-1506
Fax (91) 3266-1336
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O objetivo do encontro segundo o presidente do SEPROVES é tratar de assuntos da categoria que o Sindicato
representa (propagandistas de produtos farmacêuticos) relativos à Portaria municipal nº 023/2008 da Secretaria de
Saúde de Vitória.

FARMASA afasta
diretor do SEPROVES

SINVENPAR - Paraná

O delegado representante do PROPAGAVENDE junto
a FENAVENPRO, Rúbio Alves de Oliveira, foi eleito em
24.04.09, membro integrante da Comissão Coordenadora
do Fórum Sindical de Trabalhadores do Estado de Minas
Gerais, para o cargo de coordenador de Finanças (suplência). O mandato de dois anos se estende até 2011.

SEPROVES agenda visita com
secretário Municipal de Saúde

O novo design da página da FENAVENPRO www.fenavenpro.org.br agradou ao Filiado da Federação no
Espírito Santo. O presidente da entidade, Reginaldo,
comentou: ”O site é rico em informações e conteúdo
e de forma dinâmica mostra toda a história de lutas e
conquistas de nossa Mater ao longo dos seus 57 anos
de existência”.

Endereço eletrônico:
sindven@veloxmai.com.br

FENAVENPRO tem
representante no FST-MG

Com o Sindicato da Indústria
Farmacêutica no Estado de São
Paulo (Sindusfarma) ele informou que foram mantidos todos os benefícios dos trabalhadores representados pelo
SEPROVES, alteradas apenas as cláusulas econômicas,
reajustando em 5% o salário dos profissionais.

SEPROVES parabeniza
site da FENAVENPRO

SINDVEN -Sul e Sudoeste da
Bahia

O presidente da NCST-MG, Miranda (camisa verde), entre Baltazar Botelho, Enaldo Wanderley, Paulo Maurício Quintão e Rúbio
de Oliveira (diretores do PROPAGAVENDE), conclamou a todos
os vendedores e propagandistas do País que participem da luta
em defesa dos direitos trabalhistas.

“Encerramos as negociações com o Sindicato da Indústria Farmacêutica (Sinfar)
para a Convenção Coletiva
2009, conquistando 6% de
reajuste salarial para os nossos companheiros do Espírito
Santo” festejou Reginaldo Allemand Damião, presidente do
SEPROVES.

O sindicalista disse ainda que o SEPROVES pretende
denunciar o FARMASA ao Ministério Público do Trabalho
caso a demissão por justa causa seja confirmada pelo
Laboratório.
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Notícias dos Filiados da FENAVENPRO
Rio de Janeiro
Vendedores-Viajantes | contato@sindicatodosvendedoresrj.com.br

Goiás
| www.sindicatodosvendedoresrj.com.br

secretaria@sindvendas.com.br | www.sindvendas.com.br

Cardiologista do VENRIO é destaque em Simpósio na França

“Assédio Moral no Trabalho”

O médico Walter Labanca Arantes há mais de 30 anos no VENRIO coordenou o Committee of the Postdoctoral Joint
Symposium On Cardiovascular Diseases ao lado das maiores autoridades em Cardiologia do mundo, entre elas Alain Carpentier, professor da Universidade de Paris. O cientista é inventor de várias técnicas cardíacas. A mais recente é a do coração artificial
envolto em membrana de pericárdio que elimina a rejeição, facilitando o transplante de coração sem doador humano.

Diante do volume de ações condenatórias por assédio moral
que chegam diariamente no Tribunal Regional do Trabalho,
em Goiânia, especialmente nas categorias que o SindVendas representa (vendedores viajantes e propagandistas),
os diretores do Sindicato realizaram uma palestra sobre o
tema, ministrada pelo especialista em assuntos trabalhistas, Leonaldo Silva, ex-ministro do TST, com objetivo de
esclarecer as dúvidas de gerentes e supervisores de empresas e laboratórios.

O evento aconteceu na University of Paris Hôpital Europeen Georges Pompidou, de 20 a 27 de maio do corrente ano. Na
Islovênia, passando pela Croácia (Zagreb), Labanca Arantes, convidado do professor Borut Gersak, participou na Univerzitetni Klinicni Center Ljublijana, participou de debate sobre a atuação da OMS (Organização Mundial de Saúde) na assistência
cardiológica mundial.

O palestrante Leonaldo
Silva orientou aos
profissionais que não
comentam excessos
com seus subordinados, evitando processos
judiciais trabalhistas.

O advogado Rafael Sampaio falou sobre assédio sexual no trabalho,
notadamente por parte de superiores hierárquicos.
Ao lado de Otoni M. Gomes, professor de Cirurgia Cardíaca
da Universidade de Belo Horizonte, Labanca Arantes abriu o
evento ressaltando a importância do Simpósio: “O encontro
marca o intercâmbio científico entre Brasil e França no âmbito
das comemorações do Ano da França no Brasil”.

Jantar de encerramento do Simpósio no Restaurante Voltaire
próximo ao Museu do Louvre.O ex-diretor do Instituto Estadual
de Cardiologia e superintendente do Rio-Transplante, Labanca
Arantes, entre o casal Sylvain Chauvaud e Dominique Chauvaud,
ambos professores ela de Oftalmologia da Universidade de Paris.

Santa Catarina
sindivesc@sindivesc.com.br | www.sindivesc.com.br

O presidente do SindVendas, Paulo Guardalupe,
agradeceu a presença
dos palestrantes e dos
colegas de profissão. À
esq:Alessandro Silva (Hospfar); Leonaldo Silva; Rafael
Sampaio, Moisés Leão e
Osmarim Canedo (diretores
do SindVendas) e Célio
Nunes (LigMed).

Diretoria do SINDIVESC faz sindicalismo competente
Há um ano que a diretoria do SINDIVESC vem projetando a imagem do Sindicato, através de um trabalho contínuo de marketing boca a boca, realizando encontros e reuniões em todas as regiões do Estado de Santa Catarina. O objetivo é divulgar
as atividades que o Sindicato desenvolve em prol das categorias
que representa.
Na avaliação do presidente da entidade, Zelson Aragão da Silva,
a iniciativa tem dado resultados surpreendentes: “Aumentou o número de colegas associados que comentam os benefícios do nosso
Sindicato”, comemorou.
Quanto a parte administrativa segundo Zelson houve uma muO objetivo da diretoria do SINDVESC é levar o Sindicato a dança radical na estrutura do SINDVESC. Desde a atualização do
todas a cidades do Estado de Santa Catarina. Atualmente as áreas cadastro de todos os associados e empresas que atuam no Estade maior atuação são grande Florianópolis, Joinville, Criciúma,Tubarão,
do, até a modernização dos equipamentos de informática.“Para
Blumenau, Itajaí, Balneário Camboriú, Lages e Chapecó.

reforçar a comunicação do SINDVESC contratamos uma empresa
especializada que atualizou o nosso site www.sindivesc.com.br, tornando-o mais acessível e dinâmico”, salientou o sindicalista.

Rio de Janeiro
Propagandistas | www.sinproverj.com.br

SINPROVERJ comemora
Dia do Propagandista
Os propagandistas cariocas comemoraram o seu Dia
na Sede Campestre do SINPROVERJ, em Piabetá, município de Magé. O ponto alto do encontro foi o Torneio de Futebol entre os participantes e o time da Zona Oeste levou
para casa o troféu de vencedor.
Os diretores do SINPROVERJ comentaram a importância
em unir a categoria no 14 de julho: “Acreditamos que dessa forma tanto o Sindicato quanto a FENAVENPRO – entidades que representam os profissionais – fiquem incentivados a promover outros eventos comemorativos”.

Sede Campestre do SINDVESC a todo vapor
A área de lazer que leva o nome da esposa do presidente
da FENAVENPRO “Izolda Nemoyane Ribeiro Pinto” também
passa por profunda transformação para oferecer mais conforto
aos convidados. No mês de julho o SINDVESC reuniu mais
de 500 pessoas na Sede Campestre para festejar os seus 50
anos e o Dia Estadual do Propagandista, entre elas os diretores da FENAVENPRO que comentaram: “Nem o frio atrapalhou a belíssima festa organizada pela diretoria do SINDVESC.
Todos estão de parabéns!”.
A ex-funcionária
do SINDVESC, Edi (blusa
branca), ao lado de Loila
(esposa do diretor Índio)
homenageadas pelo
Sindicato, representados
na foto por Antonio,
Zelson, Elio, Reinaldo,
Gregório e Laureci.
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fotos: Reynado (SINPROVERJ)

À frente do quiosque que leva
o nome de Índio Charrua (2º
à direita), ao lado de Antonio,
ambos diretores do SINDVESC,
os diretores da FENAVENPRO,
Edson, Luiz Fernando, Augusto
Garcia e Carlos Giacoboni, elogiaram a administração eficiente do Sindicato. O presidente
Zelson (à esquerda) agradeceu
o elogio aos companheiros.

Notícias dos Filiados da FENAVENPRO

Pará
Dia do Propagandista em Goiás
comemorado com festa
E a cada ano que passa o 14 de julho no Estado fica mais
animado. Com o empenho do SindVendas, a festa deste ano
aconteceu na Sede Campestre do Sindicato, e contou com
o apoio da Hospfar e da Ligmed, empresas que ofereceram
brindes sorteados entre os propagandistas dos Laboratórios
Ache, Arese Pharma, Elofar, EMS, Baldacci, Janssen-Cilag,
Merck Serono, UCI FARMA, entre outros.
Durante todo o dia cerca de 500 convidados participaram de
atividades esportivas, gincanas para crianças e almoço embalado pelo show da dupla Rezende e Renato. O presidente
do SindVendas em entrevista ao Jornal da FENAVENPRO
disse: “Aqui, em Goiás, o Dia do Propagandista é muito especial para nós, pois são os propagandistas vendedores que
contribuem para que o nosso Sindicato exista e ocupe um
espaço cada vez maior no Estado”. Paulo Guardalupe em
nome de toda a diretoria agradeceu aos parceiros que propiciaram o evento e parabenizou os profissionais desejandolhes muitos sucessos e vitórias.
Confira momentos da confraternização:

SINPROFAR comemora Dia do
Propagandista no “Arraiá do Rep”
Haja criatividade! Propagandistas paraenses vestemse a caráter e comemoram o seu Dia no “Arraiá do Rep”. A
festa regada a comidas típicas dos festejos de São João, foi
realizada no clube Militar Albatroz, e contou com a participação de um grande número de propagandistas vendedores de
produtos farmacêuticos que dançaram a quadrilha “REP na
Roça” alegrando os convidados.

Julho é um mês especial para os propagandistas vendedores
categoria que a FENAVENPRO orgulhosamente representa.
Dia 14 festeja-se o Dia do Propagandista Vendedor. Não é feriado nacional, mas é uma data para se comemorar o sucesso de seus esforços, que têm contribuído significativamente
para o desenvolvimento do mercado farmacêutico.
Portanto, sintam-se prestigiados e cumprimentados nesse dia.

Propagandistas:
profissionais vencedores
por Luiz Fernando Nunes,
diretor da FENAVENPRO e presidente do SINPROVERJ

É um orgulho para nós, FENAVENPRO, ter você do
nosso lado seja como Filiado, seja como colega, seja
como profissional. Juntos temos construído uma história
de sucesso e conquistas que
se renovam a medida que novos desafios são lançados.

Mais sobre a festa você confira em
www.propagandista.com

Poucas profissões passaram
por tantas transformações
nas últimas décadas como a
de propagandista vendedor. No passado, vistos somente como entregadores de
amostras ou de material promocional, esses profissionais
já eram o principal elo de ligação entre a indústria
farmacêutica e os médicos. Hoje, para ser propagandista é necessário muito mais do que dinamismo,
produtividade, boa capacidade de comunicação, entre outras habilidades.

O presidente do SindVendas Paulo Guardalupe recebeu homenagem
da Hospfar e LigMed, não só pelo comprometimento com as categorias que o Sindicato representa, como também pela postura ética e
transparência em suas ações à frente da entidade. À esq: o secretário
municipal de Saúde de Goiânia, Paulo Rassi, e o vereador Agenor Mariano (PMDB). À dir: o diretor do SindVendas, José Santana de Oliveira,
recebeu pelos profissionais homenageados placa de reconhecimento.
Ao seu lado, Alessando, consultor de Negócios da Hospfar.

Ao longo dos anos a área de vendas passou a ser cada
vez mais estratégica para as empresas e na indústria
farmacêutica não poderia ser diferente. Alguns fatores
vêm gerando mudanças drásticas no perfil do propagandista, entre eles aumento da competitividade em
praticamente todos os setores da economia, concorrência acirrada, avanço da tecnologia etc. Com isso, a
maioria dos laboratórios passou a exigir curso superior
de seu propagandista e formação abrangente para
atender a um novo perfil de clientes. E os médicos,
por sua vez, solicitando profissionais com nível de conhecimento que permita uma abordagem diferenciada
e eficaz, ou seja, que promovam os produtos com profissionalismo e qualidade.
Com o advento dos genéricos, fusões de empresas,
restrições na propaganda médica e outros fatores que
têm impactado o mercado, o propagandista precisa
estar preparado e capacitado para divulgar os medicamentos dos laboratórios que representa. Trata-se de
uma profissão que exige reciclagem e aprimoramento
constante.
O que desejamos a você, propagandista vendedor,
neste dia e em todos os outros, é que continue assim, enfrentando desafios sempre com coragem. Que
as suas ações sejam fundamentadas em integridade,
ciente de sua responsabilidade como cidadão, e que
ao final de cada dia o brilho da vitória sempre transpareça em seu rosto!
Finalizando, parabenizo, em nome de toda a diretoria
da FENAVENPRO, todos os propagandistas pelo 14
de julho, profissionais esses que a cada dia se tornam
mais bem preparados para atuar em um mercado em
constante transformação.

junho : julho 2009 | ano 14 | no
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Fórum Sindical dos Trabalhadores – Nacional

Mobilização de sindicalistas paralisa
parlamentares no Aeroporto de Brasília
Dirigentes sindicais que compõem a organização do
FST –Nacional pararam senadores e deputados que passavam pelo Aeroporto de Brasília-DF, no último dia 11 de
maio, pedindo que votassem NÃO aos VETOS à complementação de aposentadoria dos servidores dos Correios
(PLC 06/02 – VETO total 16/02) e aos reajustes de pagamentos dos aposentados (PLV 18/06 – VETO Parcial
17/06), e SIM ao VETO à Emenda 3 (PLC 20/06 – VETO
parcial 10/07) que criou a Super Receita (2005).
Eles distribuíram aos parlamentares um panfleto mencionando os Projetos que deram origem aos VETOS do
presidente da República.

Sindicalistas participem!

Campanha pela
aprovação da
Contribuição
Assistencial

Dando continuidade a Campanha pela aprovação do
PLS 248/2006 - que dispõe sobre a contribuição assistencial e dá outras providências - representantes do Fórum Sindical dos
Trabalhadores
acompanhados
pelo autor do
Projeto, senador
Paulo Paim (PTRS), estiveram

Membros do FST-Nacional
exibem o panfleto distribuído
aos parlamentares.
O membro do Conselho Fiscal da
FENAVENPRO e integrante da
Comissão Coordenadora do
FST-MG, Rúbio Alves de Oliveira
(à dir:), comentou o objetivo dos
sindicalistas com a mobilização:
“Basicamente é sensibilizá-los
quanto à votação no Congresso
dos Projetos de interesse dos
trabalhadores e aposentados”.

no último 16 de
maio, em audiência com o senador Garibaldi Alves Filho, presidente da Comissão de
Assuntos Econômicos do Senado(CAE).
Em virtude da relatora do Projeto, senadora Serys
Slhessarenko não mais pertencer a CAE, por ser atualmente vice-presidente da Mesa Relatora do Senado
Federal, após ouvir os sindicalistas, Garibaldi Alves designou o senador Inácio Arruda (PC do B-CE), relator
da matéria, que terá 15 dias para preparar o relatório
e seu respectivo voto na CAE.

Parlamentares pedem mais tempo
para apreciar VETOS presidenciais
Ao receberem o panfleto de José Augusto
(CNTC), Lourenço do
Prado (CONTEC) e Silberto da Silva (COBAP)
a líder do governo no
Senado, Ideli Salvatti
(PT-SC), e os
deputados federais
Demóstenes Torres
(DEM/GO) e Luiz Couto
(PT/PB) ouviram atentamente os apelos dos sindicalistas e prometeram
analisar o documento.

Para decepção e frustração de milhares de
aposentados e trabalhadores de nosso país,
programados para ir à Brasília acompanhar as

nacional do FST,
José

Augus-

to, apelou aos
companheiros
de Sindicatos,
Federações,

votações, o Plenário do Senado aprovou reque-

Centrais e Con-

rimento da líder do Governo no Congresso Na-

federações de

cional, senadora Ideli Salvatti (PT-SC) pedindo

Trabalhadores: “Entrem em contato com senadores

adiamento da sessão do Congresso Nacional que

(as) de seus respectivos Estados que compõem a Co-

seria realizada em 26 de maio passado.

missão de Assuntos Econômicos. Para alcançarmos
nosso objetivo contamos com o trabalho de todos”.

“Ainda, assim, estão mantidas as mobilizações

Garibaldi Alves recebeu dos sindicalistas cópias de do-

organizadas pelo FST-Nacional e outras or-

cumentos, denúncias e panfletos que serão utilizados

ganizações sindicais” garantiu José Augusto,

durante a Campanha. Eles podem ser encontrados no

coordenador nacional da entidade.O sindicalis-

site www.cntc.com.br

ta disse ainda ser fundamental o trabalho de
lobby junto aos parlamentares marcado para
julho: “Não aceitaremos em hipótese alguma,
que o Congresso Nacional entre em recesso, sem
que haja uma decisão sobre a questão do Fator
Previdenciário e de outros vetos de interesse dos
trabalhadores” finalizou.
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O coordenador

Nota da redação: Participaram da audiência: senador Paulo
Paim (autor do Projeto); José Augusto (CNTC e FST); Lourenço Prado (CONTEC); Danilo – (CNPL); José Calixto (NCST e
CNTI); Itamar Revoredo (CSP); Silberto Silva (COBAP); Sérgio
Miranda (assessor Parlamentar e Político do FST); e Daniel
Corrêa (assessor Parlamentar do FST).

Empenhados
alcançaremos a vitória!

Fator Previdenciário

Congresso Nacional

“Somente com mobilização trabalhadores do
Governo admite
nosso País poderão assegurar seus direitos”
fim do Fator
Previdenciário e quer
negociar alternativa

A afirmação é do senador Paulo Paim (PT-RS) ao abrir no Congresso Nacional a série de pronunciamentos em

homenagem ao Dia Internacional do Trabalho. Para ele só existe uma maneira do trabalhador reivindicar seus direitos:
“Com movimento nas ruas e nas praças, lutando diariamente por novas conquistas”. Na avaliação do parlamentar, o

Está prevista para início de agosto a votação no
plenário da Câmara dos Deputados do Projeto de
Lei 001/2007, do senador Paulo Paim (PT-RS), que
estabelece a correção das aposentadorias e pensões
de acordo com o salário mínimo. O Governo oferece
ganho real entre 2,5 a 3,5% acima da inflação, mas
somente ano que vem.
A idéia do Planalto segundo parlamentares de oposição é enterrar além do PL 001/2007 mais dois de autoria de Paim que tramitam atualmente no Congresso
de interesse dos segurados: o PL 3.299, que extingue
o Fator Previdenciário e o PL 4.434, que determina a
recuperação de todas as perdas dos benefícios previdenciários; e, ainda, o veto ao PLV 18/06, relativo ao
reajuste de 2006, quando o salário foi reajustado em
16,67% e os aposentados tiveram apenas 5,01%.
O senador assegurou que nunca se debateu tanto a questão previdenciária como na atualidade. Segundo Paim, o
presidente Lula está empenhado em construir um consenso para que seja viável a conquista de dois objetivos.
“Ele tem o entendimento de que é possível termos uma
política que garanta aumento real para a categoria, e de
que se deva rever o Fator Previdenciário”, garantiu.

Ano eleitoral
Em 2010 será mais complicada a apreciação das
matérias por deputados e senadores. Os Projetos que
tramitam no Congresso Nacional estão submetidos
ao tempo político. Ou aprova-se agora ou não haverá
condições para votá-los, pois em ano eleitoral há uma
natural dispersão da Casa, o que dificulta a votação de
matérias polêmicas.
Os parlamentares acreditam que somente em 2011,
após a eleição, o Governo discutiria uma proposta de
reajuste decente e definitiva para os 26,4 milhões de
aposentados e pensionistas:”Os empecilhos para viabilizar a votação dos Projetos são muitos e é preciso
muita pressão da sociedade e dos setores organizados,
jornal o globo | panorama político | 12/07/2009

para que eles possam ir à votação ainda este ano”.

1º de Maio deve ser celebrado, mas a data também deve servir para reflexão, mobilização, luta e resistência.
Paim listou algumas das bandeiras que os trabalhadores brasileiros empunharam na celebração do seu dia:
geração de emprego e renda; redução da jornada de trabalho sem redução de salário; e mais investimentos em
educação, saúde e segurança. O senador acrescentou que os trabalhadores também se mobilizaram em favor
da Reforma Agrária; da ratificação da Convenção 158 da OIT; da redução dos juros e do ‘spread’ bancário; pelo
fortalecimento da agricultura familiar; pela aprovação, na Câmara, do fim do fator previdenciário (PL 3.299/08),
e de outros projetos já aprovados no Senado que valorizam os aposentados. Paim lamentou que, mais uma vez,
a classe trabalhadora esteja sendo convocada para pagar a conta, com o crescimento do desemprego.
Fonte: Agência DIAP

Temer recebe representantes
de entidades sindicais
Representantes do Fórum Sindical dos Trabalhadores; de 15
Confederações de Trabalhadores; de Centrais sindicais; e de Sindicatos foram recebidos pelo presidente da Câmara dos Deputados, Michel
Temer (PMDB-SP), no seu gabinete, em Brasília, no último dia 14 de
abril. Na ocasião, Temer assumiu o compromisso de priorizar na Câmara dos Deputados as reivindicações do movimento sindical, mas
frisou que a Casa é uma instituição que recebe proposições e pedidos de todos os segmentos da sociedade. Os sindicalistas acreditam
ser importante e fundamental o apoio de todos os trabalhadores no

Temer apelou aos sindicalistas: “Dentro do possível,
procurem transmitir à opinião pública e aos trabalhadores, em especial, sobre a importância do Congresso
que, por ser democrático, em muitas oportunidades tem
recebido críticas injustas e avaliações inadequadas”.

sentido de pressionarem os congressistas para que as matérias em
andamento no Congresso sejam aprovadas.
O presidente da FENAVENPRO, Edson Ribeiro Pinto, como um dos
representantes da CNTC no encontro avaliou: “O presidente da Câmara, deputado Michel Temer, foi muito receptivo ao pleito dos sindicalistas. Na oportunidade, colocamos que a entidade representava mais
de 10 milhões de trabalhadores, isto, sem falarmos de outras Confederações e Centrais presentes no evento. Dissemos, ainda, que ao
longo da história do País, o sindicalismo tem estado sempre presente e
atuante na defesa da democracia e do trabalhador brasileiro”.

Urgência na tramitação dos Projetos

Sindicalistas reconhecem que o Poder Legislativo
é essencial em qualquer sociedade democrática:
“Por isso, asseguramos à instituição Câmara dos
Deputados, a solidariedade e o apoio do movimento sindical na pessoa do, deputado
Michel Temer, ilustre presidente da Casa”.

Os sindicalistas sugeriram a Temer urgência na tramitação de alguns
Projetos e Propostas de interesse dos trabalhadores, entre eles; o PL 3299/2008, que extingue o Fator Previdenciário; o PDL 857/2008, que susta os efeitos da Portaria 186/2008, do MTE, sobre registro sindical; e
o PL 01/2008, já aprovado no Senado Federal, que reajusta os proventos dos aposentados nos mesmos níveis
do salário mínimo.
Os representantes dos trabalhadores manifestaram contrariedade em relação à Reforma Tributária nos termos
em que foi colocada no parecer do deputado Sandro Mabel (PL – GO), assim como o PL 1987/2007, de autoria
do deputado Cândido Vacareza (PT – SP), que altera os artigos 1º ao 642, da C.L.T. Eles lamentam se os Projetos forem aprovados pelos parlamentares: “Será decretado um verdadeiro caos na legislação trabalhista e na
estrutura sindical brasileira”.
Nota da redação: Participaram da audiência com Michel Temer, presidente da Câmara dos Deputados: Lourenço Prado (CONTEC e FST-Nacional); Edson Ribeiro Pinto (FENAVENPRO); Francisco Soares de Souza e Raimundo Nonato dos Santos e Vicente
Silva,(CNTC); Omar José Gomes (CNTTT); Danilo Caser (CNPL); Osvaldo Barros (CNTEEC); Marco Antônio Campanella (CNTA );
João Rodrigues Filho (CNTS); Vicente Fernandes Barbosa (COBAP – Aposentados ), Joilson Cardoso e Nivaldo Santana (CTB);
Rumiko Tanaka (UGT); Levi Fernandes Pinto (CNTC e FST-MG); Luiz de Souza Arraes (FST-SP); Gladir Antonio Basso (FST-PR );
Ronaldo Nascimento (FST-RJ/ES ), Edson Geraldo Garcia (FST-GO/TO); José Lucas da Silva (FST-MS ); Antonio Augusto de Queiroz
(DIAP), Washigton Aparecido Santos- Maradona (PMDB SINDICAL) e Carlos Alves dos Santos (Sindicato dos Frentistas do DF).
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Nova Central Sindical de Trabalhadores – Nacional
II Congresso Nacional da Nova Central

Calixto reeleito
presidente da entidade

Nova Central alerta aos trabalhadores:

Projeto de terceirização não
traz nenhuma segurança jurídica

O II Congresso Nacional da Nova Central Sindical de Trabalhadores –aconteceu no Centro de Treinamento Educacional da Confederação Nacional dos Traba-

“O trabalho terceirizado no Brasil, será

lhadores na Indústria, no município de Luziânia, Goiás, de 27 a 29 de maio, onde

aprovado brevemente”. Quem garante é o de-

centenas de sindicalistas oriundos das mais diferentes regiões do país reconduziram

putado federal Sandro Mabel (PR/GO) autor do

o presidente José Calixto Ramos a presidência da entidade.

Projeto de Lei 4302/1998, que regulamenta a
matéria.

Além da alteração do Estatuto da NCST-Nacional representantes de diversas categorias de trabalhadores debateram com palestrantes convidados temas importantes

Na opinião dos sindicalistas “seguramente, a apro-

como a crise econômica mundial e seus efeitos para a classe trabalhadora.

vação do PL 4302/98 representa o fim do vínculo empregatício. Ele poderá até
existir no papel, mas dificilmente será adotado pelas empresas”, acrescentaram.

Crédito das fotos: site NCST

O presidente reeleito Calixto destacou em seu discurso de posse o trabalho realizado por todos Filiados da Nova Central e por funcionários da entidade. Ele reforçou

Para o presidente da NCST-Nacional, José Calixto, o Projeto ainda não está

os princípios éticos que sempre nortearam seus mais de 50 anos de vida sindical e

aprovado, mas o simples fato de sua discussão se encontrar pouco ou nada

acrescentou: “É fundamental a união dos trabalhadores para enfrentarmos não só

exposta à sociedade já é indício de que o melhor a se fazer é colocar o olho em

essa crise mundial, mas também os inúmeros desafios que o mundo do trabalho

seus idealizadores: “Uma simples penada pode ser suficiente para comprometer

tem colocado a nossa frente”.

o futuro de milhões de trabalhadores brasileiros”,

Fonte: NCST

Nota da redação: Participaram do Congresso representando a FENAVENPRO os diretores da entidade:

O presidente da FENAVENPRO, Edson Ribeiro Pinto, que há mais de 10 anos.

Paulo Guardalupe de Siqueira (SINDVENDAS-GO) e Rúbio Alves de Oliveira (PROPAGAVENDE-MG).

acompanha o debate desse PL 4302/98, complementou “que na relação Capital/Trabalho, os empresários ganham todas, essa será somente mais uma derrota para a classe trabalhadora , que terá seus direitos precarizados, ou melhor,
será criado o “trabalhador de segunda”, lamentou o sindicalista.

Nova Central participa
do CODEFAT
Mais de 1.500 delegados de todas as regiões do
País compareceram para solenidade de abertura do
II Congresso Nacional da Nova Central no município
de Luziânia, em Goiás. Com a realização do encontro a entidade ampliou o canal de comunicação
com as entidades filiadas e com os trabalhadores.

O presidente da NCST-Nacional, José Calixto
Ramos, destacou a trajetória da entidade desde
a sua fundação em 2005 e agradeceu o apoio de
todas as Estaduais, Confederações, Federações e
Sindicatos que unidos no interesse maior dos trabalhadores fundaram a Nova Central.

A Portaria 799/09 publicada no Diário Oficial da União e assinada pelo
ministro do Trabalho, Carlos Lupi nomeou os integrantes do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. O órgão é composto por 18
membros, sendo seis indicados pelo Governo Federal, seis pelos empresários e seis pelos trabalhadores, representados pelas Centrais sindicais.
Pela Nova Central participam José Gabriel Teixeira (titular), e Jairo José
da Silva (suplente).
Para integrar o Grupo de Apoio Permanente (GAP/CODEFAT), foram designados Geraldo Ramthun (titular), e Antônio da Costa Miranda (suplente).

O que é o CODEFAT?
É um órgão tripartite que atua como gestor do Fundo de Amparo
“A Nova Central é a minha Central, pois defende a
unicidade sindical um dos pilares da estrutura sindical
brasileira que não pode ser destruída”, salientou o
Ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, que
reconheceu o papel da Nova Central no movimento
sindical brasileiro. Ele lembrou que a entidade é herdeira do sonho e dos ideais de Getúlio Vargas.

O senador Paulo Paim (PT-RS) afirmou estar em casa,
tamanha é a sua identificação com a NCST pelos seus
princípios. Em sua palestra comentou sobre a importância da unidade de todos os brasileiros para acabar
com o Fator Previdenciário, para recuperar os direitos
dos aposentados e para avançar na construção de um
país mais justo com melhor distribuição de renda.

ao Trabalhador (FAT). Cabe aos conselheiros votar medidas como
o orçamento anual de todas as ações financiadas com recursos
do órgão, bem como a criação de programas e linhas de crédito
para geração de emprego e renda.

FENAVENPRO participa
do processo eleitoral
O membro do Conselho Fiscal da FENAVENPRO, Rubio Alves de Oliveira (camisa amarela),
participou como mesário do processo eleitoral da Nova Central Sindical Trabalhadores realizado no II Congresso Nacional da entidade de 27 a 29 de maio, em Luziânia-GO. O sindicalista
afirmou: “A nova diretoria tem a missão de continuar e ampliar os esforços de promover os ideais
da Nova Central e a defesa dos trabalhadores”.
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Prestação de contas da
NCST-RJ provada

UNI Global Union
leva mensagem ao G20

Em Assembléia Geral Ordinária,

Desde o início da crise financeira mundial, a UNI Global Union tem trabalhado in-

realizada no Rio’s Presidente Hotel,

cansavelmente para a reforma financeira global. As conclusões da reunião de cúpula do

Centro da cidade, em 24 de junho

G20, realizada no mês de abril, em Londres, estabelecem um plano de trabalho para

passado, o Conselho Deliberativo

reforçar a supervisão e regulamentação financeiras, reflexo das reivindicações do movi-

da NCST-RJ aprovou a prestação de

mento sindical mundial, especialmente da UNI Mundial Finanças e suas afiliadas.

contas de 2008; a previsão orçamentária para 2010 e a reforma Estatutá-

De acordo com o secretário geral da entidade, Philip J. Jennings, “a declaração do

ria da entidade.

G20 oferece a oportunidade de construir uma economia mundial nova, na qual os
trabalhadores sejam valorizados e seus direitos respeitados”. Ele disse ainda que

O Relatório financeiro e patrimonial
encerrado em 31.12.08, acusou que ativos e passivos somaram R$ 43.325,45.

a UNI e suas afiliadas intensificarão suas atividades para garantir que os planos do
G20 prossigam de forma satisfatória.

Quanto a proposta orçamentária para 2010, incluindo contribuições de Filiados
estimadas em R$ 190.000,00; repasse da NCST-Nacional de R$ 410.000,00 e re-

Em resposta a crise financeira global Jennings destacou ser importante a colabora-

ceitas eventuais de R$ 50.000,00 o total das receitas ficou em R$ 650.000,00.

ção do movimento sindical em todos os níveis. Para manter os afiliados informados
sobre as iniciativas sindicais foi criado o blog www.uniglobalunion.org/financialcrisis

Em assuntos gerais os Filiados saíram em defesa do PL 3.299/08 do senador
Paulo Paim que acaba com o Fator Previdenciário e apoiaram à redução da jor-

A próxima reunião da cúpula do G20 está agendada para setembro, em Nova York.

nada de trabalho para 40 horas semanais.

A declaração completa do G20 pode ser encontrada em
http://www.londonsummit.gov.uk/resources/en/PDF/final-comunique
O presidente da Nova Central Rio
de Janeiro, Sebastião José da Silva, ao lado dos diretores Fernando
Cascavel, David Antonio de Souza
(Finanças) e Sérgio Luiz da Silva
(vice-presidente) reconheceu a exatidão do Balanço Patrimonial da Regional: “Ele foi elaborado em conformidade com os princípios e as normas
que regem as entidades sem fins lu-

crativos e à vista da documentação comprobatória dos atos de gestão praticados
pela administração no exercício de 2008”, complementou o rodoviário.
Na abertura do evento Deuzélio de
Oliveira entre Adilson Martins e Diniz José Abílio (membros de Conselho Fiscal) e Neuza Maria de Oliveira (Técnica Contábil), falou sobre as
propostas da Regional e destacou: “A
orientação da direção da Nacional é
cautela na aplicação dos recursos”.

Nota da redação: Participaram da Assembléia geral representando
a FENAVENPRO o diretor da entidade Ayrton de Almeida e a assessora
de comunicação social Tania Maria de Oliveira.

ERRATA
Jornal da FENAVENPRO fevereiro : março 2009 / ano 14 / nº 47 / página 16 /
Internacional / COMITÊ EXECUTIVO UNI-AMÉRICAS AGENTES VIAJEROS leia-se:
PRESIDENTE: Luis Maria Cejas (FUVA – Argentina)
SEC. GERAL: Mariana Singlar (FUVA - Argentina)
SEC. GERAL ADJUNTO: Salvador Agliano (AAPM -Argentina)
VICE-PRESIDENTES: 1. Raúl Di Landro (CVVP – Uruguai)| 2. Edson Ribeiro Pinto (FENAVENPRO – Brasil) | 3. Fernando Gorman (AviMeP- Paraguai) | 4. José Moreno Río Seco
(RNACVCh - Chile) | 5. William Loaiza Bolandi (UCAVP-San José, Costa Rica)

O que é o G20?
Criado em 1999, o Grupo dos 20 reúne os ministros das Finanças e os
presidentes dos Bancos Centrais de 19 países: Argentina, Austrália, Brasil,
Canadá, China, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México,
Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Coreia do Sul, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos, além
da União Europeia,
representada no
grupo pela presidência rotativa
de seu Conselho e
pelo Banco Central
Europeu.
Oficialmente,
o
G20 pretende ser
um fórum que promove “uma dis- Representantes do G20 reunidos na Inglaterra
cussão aberta e construtiva entre os países industrializados e emergentes
a respeito de assuntos-chave relacionados à estabilidade da economia
global”, como informa o website do próprio grupo. Os países que formam
o G20 são responsáveis por mais de 80% da economia mundial. O G20
foi criado como resposta às crises financeiras do fim dos anos 1990, mas,
teoricamente, também como reconhecimento de que o grupo de países
emergentes, do qual faz parte o Brasil, não estava participando de forma
adequada das discussões globais econômicas e sobre governança.
Ao contrário de instituições internacionais como a Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, o G20 (assim como o G7,
grupo dos sete países mais ricos do mundo), não possui uma equipe
própria. Sua presidência é rotativa, sendo assumida anualmente por
um país-membro diferente, que por sua vez é selecionado alternadamente entre as diferentes regiões do planeta.
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