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Federação Nacional dos Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio,
Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos

FENAVENPRO participa da
6ª Marcha Nacional
da Classe Trabalhadora
A maior das mobilizações desde o ano de 2004 organizada
pela CNTC, FST e Centrais sindicais aconteceu, em Brasília,
em 11 de novembro passado, e contou com a participação de
mais de 50 mil trabalhadores dos setores público e privado.
Além dos militantes do movimento sindical, a Marcha levou
também representantes da UNE (União Nacional dos Estudantes) e do MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra).
Um dos objetivos da caminhada foi sensibilizar o Governo, a
sociedade e os parlamentares aos Projetos de interesse dos
trabalhadores que tramitam no Congresso Nacional.

A FENAVENPRO e seus 29 Filiados
muito se orgulham em representá-lo em todo
o território nacional.
10 e 11

Contribuição assistencial
Projeto que regulamenta a cobrança
da taxa deve ir à votação no
Plenário do Senado ainda este ano

4
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Filiados da FENAVENPRO

Mercado formal

SINPROVEMA no Maranhão é o mais
novo Sindicato Filiado da FENAVENPRO.
Seja bem vindo!

Ministro do Trabalho e Emprego garante dois
milhões de empregos formais em 2010
5

Salário mínimo
Previsão do Governo para 2010
é de R$ 505,90.
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8e9

Diap alerta:
“Direitos do trabalhador garantidos
na Constituição Federal de 1988
podem ser retirados”

14

EDITORIAL
Edson Ribeiro Pinto, presidente da FENAVENPRO

Não há direito sem obrigação. Ou há?
SE PENSARMOS UM pouco, vemos que realmente não

associados e não associados, que concedeu poderes

há... Todos nós temos direito a educação pública; mé-

à entidade sindical para celebrar Convenção Coletiva

dicos e hospitais públicos; sistema de segurança pú-

ou instaurar o Dissídio junto ao Tribunal Regional do

blica que proteja nossas vidas e nossos bens; sistema

Trabalho.

judiciário que faça valer nossos direitos civis e nossos
direitos comerciais. São direitos que nada nos custam,

A propósito desta contribuição financeira Benito Pe-

porque são direitos assegurados pelo governo.

rez acertadamente observa: “que não é justo que um
grande número de trabalhadores seja beneficiado pe-

Mas, veja bem: “O governo” somos nós, e somos nós

las conquistas logradas pelo Sindicato com o esforço

mesmos que custeamos todos esses serviços com os

dos seus filiados, que contribuíram para conquistá-las

impostos que pagamos. Não há nenhum mistério.

e permaneçam à margem das organizações profissio-

Muitas vezes nos queixamos de que o governo nos

nais sem contribuir de alguma forma para elas” (“El

obriga a uma carga muito pesada de impostos. Em

patrimônio sindical, in Trabajo y Seguridad Social”,

vez disso, devíamos nos queixar, isso sim, de que os

Buenos Aires, 1986, pag. 1065).

impostos que pagamos são mal aplicados.
Ressalte-se, ainda, que essa contribuição moderna
Se for para ter os serviços de saúde, educação, sane-

vem se generalizando em muitos países, com peque-

amento, transportes etc. com a pouca qualidade dos

nas diferenças, como na Argentina, Colômbia, Espa-

que já temos então os impostos deveriam ser menos

nha, Grécia e Reino Unido.

pesados. Certamente, não nos queixaríamos se estivéssemos recebendo serviços ao nível de primeiro

mesmo? E como esses defensores dos trabalhadores

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) que mo-

mundo, porque já estamos pagando por eles.

conseguem se manter? “Com a contribuição sindi-

nitoriza as queixas por violação de direitos sindicais,

cal, que todos os trabalhadores são obrigados a pa-

admite, para reforçar as finanças do Sindicato, a ins-

gar, uma vez por ano!”. É a resposta.

tituição de uma cota de solidariedade, na Convenção

Ordem sindical: outro direito e
obrigação
Mas eu quero me referir a outra ordem de direitos e obrigações,
muito mais próximos de nós, porque dizem respeito diretamente
aos trabalhadores e cidadãos. Eu me refiro à ordem sindical.
Os Sindicatos existem para serem os “advogados” das
classes trabalhadoras diante das classes empresariais.
Não é uma posição de antagonismo, é uma posição
de defesa de interesses legítimos, que nem sempre
são atendidos. No século XVIII não havia Sindicatos,
e os trabalhadores viviam um regime de escravidão:
de segunda a sábado, nunca menos que 14 horas por
dia. Foi a união dos trabalhadores em entidades que
possibilitou as conquistas graduais que temos hoje.

Eis a questão...
Os Sindicatos são um direito dos trabalhadores, não é

Coletiva.
Isso é meia verdade... Daria, sim, para os Sindicatos
se manterem com a receita da contribuição sindi-

A Constituição Federal no seu artigo 8º - Inciso IV esta-

cal, se os mesmos não ficassem apenas com pouco

belece: “A Assembléia Geral fixará a contribuição que,

mais da metade: o resto é retido pelo governo, para

em se tratando de categoria profissional, será descon-

distribuição entre as Federações e Confederações tra-

tada em folha para custeio do sistema confederativo

balhistas, para uma Central sindical e para uma conta

da representação sindical respectiva, independente da

especial de emprego e salário.

contribuição prevista em lei”.

Assembléia Geral da categoria é soberana

Portanto, apoie o seu Sindicato com a contribuição

Para compensar essa quebra de receita, a Lei autori-

financeira estabelecida na Assembléia. Você estará

zou os Sindicatos a cobrarem uma taxa assistencial.

assegurando um Sindicato mais forte e com mais qua-

Essa taxa é obrigatória para todos os trabalhadores da

lidade na defesa dos seus interesses trabalhistas – in-

categoria profissional estabelecida e acordada, quan-

teresses que, no caso da FENAVENPRO, seus Filiados

do das tratativas das negociações coletivas, daí de-

incluem assistência jurídica, médica e odontológica,

nominar-se negocial. Acrescente-se que foi tratada e

cursos especializados, palestras e a grande maioria,

discutida pela Assembléia Extraordinária da categoria,

Colônia de Férias e Centros Recreativos.

FENAVENPRO: 57 anos de histórias pra contar
Competência, Dedicação, Justiça, Seriedade, Trabalho e União

17.11.2009 :: 17.11.1952
Expediente | Jornal da FENAVENPRO | Informativo bimestral produzido pela Assessoria de Comunicação Social da FENAVENPRO
Rua Álvaro Alvim, 21/4o - Cinelândia | CEP 20031-010, RJ/RJ | Tel.: [21] 3380-3666 | Fax: [21] 2220-5844 | www.fenavenpro.org.br | E-mail: fenavenpro@openlink.com.br
Tiragem: 5.000 exemplares | Distribuição gratuita aos 28 Filiados;entidades sindicais; autoridades; órgãos governamentais federais, estaduais e municipais e empresas de comunicação.
Diretoria Executiva | Edson Ribeiro Pinto (SP); Carlos Simoni Giacoboni (RS); Ayrton Rodrigues de Almeida (RJ); Paulo Guardalupe de Siqueira (GO); Luiz Fernando Nunes (RJ); Reginaldo Allemand Damião
(ES); Augusto Garcia (PR); Olimpio Coutinho Filho (RJ); Sérgio Ferreira Alves (SP). Conselho Fiscal | José Soares de Souza Filho (RJ); Álvaro Nascimento Filho (PA); Rúbio Alves de Oliveira (MG).
Jornal da FENAVENPRO | Dir. Responsável: Edson Ribeiro Pinto, Editora: Tania Maria de Oliveira : Registro RJ19198JP; Fotos: Tania Maria/arquivo; Digitação: Elizabeth Mourão; Revisão: Paulo Pimentel; Projeto Gráfico: Tathiana Marceli/ Edit Impress [21] 2204-3846; Impressão: SR Gráfica e Editora; O Jornal da FENAVENPRO não se reponsabiliza por conceitos emitidos em matérias assinadas

Leia esta edição e anteriores no site da FENAVENPRO www.fenavenpro.org.br

2

Contribuição Assistencial

COLUNA LEGAL

Projeto que regulamenta
contribuição assistencial vai
à votação no Plenário do Senado

Hildebrando Barbosa de Carvalho,
assessor jurídico da FENAVENPRO. OAB-RJ 33.75 | jurídico@fenavenpro.org.br

A manutenção financeira
dos Sindicatos brasileiros

O PROJETO DE Lei do Senado 248/06, de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS), que regulamenta a cobrança
da taxa assistencial em favor dos Sindicatos por ocasião
da assinatura dos Acordos e Convenções Coletivas de TraO coordenador nacional do FST, José
Augusto, e assessor parlamentar do
FST, Sérgio Miranda, agradecem a
relatora da matéria, senadora Lúcia
Vânia (PSDB/GO), o parecer favorável
à aprovação do Projeto de Lei.

balho foi aprovado em 14 de outubro por unanimidade na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal e encaminhado à Secretaria Geral da Casa. O
próximo passo do Projeto é o Plenário da Casa para ser
votado pelos parlamentares.

“Senadora patronal tentou
frear Projeto de regulamentação
da contribuição assistencial”

Em reunião dos diretores da FENAVENPRO, realizada na Sede da entidade, no dia 20 de
outubro, o assessor jurídico da FENAVENPRO (à esquerda), esclareceu as dúvidas das
lideranças sindicais sobre as formas de custeio do sistema sindical brasileiro.

O SISTEMA SINDICAL brasileiro prevê diversas formas de custeio, destacando-se, dentre elas,
as seguintes contribuições:

Contribuição Associativa (Mensalidade Social) advinda dos valores fixados em cumprimento ao Estatuto Sindical, sendo tal devida por todos os associados do Sindicato;

O ALERTA AO movimento sindical é do coordenador do Fórum Sindical dos Trabalhadores
e 1º secretário da Confederação Nacional
dos Trabalhadores no Comércio, José Augusto da Silva Filho, sobre a tentativa da senadora Kátia Abreu (DEM-TO) de impedir que o
PLS 248/2006 seguisse direto para o Plenário
do Senado para ser votado. Os sindicalistas foram pegos de surpresa com a apresentação do
Requerimento nº 1.055/2009, da parlamentar, solicitando que o Projeto fosse apreciado e votado também na CCJ do Senado.

Contribuição Sindical preconizada nos artigos 578; 579; no Inciso I, do artigo 580 c/c o
disposto no artigo 582, da CLT, correspondente um dia da remuneração auferida pelo empregado no mês de março de cada ano, devendo ser obrigatoriamente recolhida aos cofres do
sindicato localizado na respectiva base territorial.
Vale lembrar que, na ocorrência da hipótese de ter sido recolhida involuntariamente para sindicato
co-irmão, de base territorial diversa, este deverá repassar ao sindicato credor os respectivos valores, assegurando-se, dessa forma, a correta destinação da contribuição sindical em questão.

Contribuição Assistencial originária de deliberação coletiva advinda da Assembléia Geral
promovida pelo Sindicato, com fulcro no disposto no artigo 513 da CLT, destinando-se ao

junto ao Congresso Nacional: “As entidades têm feito um trabalho exemplar de pressão e convencimento dos parlamentares que, sem dúvida, é fundamental para o desfecho positivo nas
Comissões em que o Projeto do Paim foi discutido e aprovado”, elogiou.

custeio das campanhas salariais, por ocasião da data-base, geralmente correspondente a
um dia da remuneração recebida por cada empregado beneficiado pela norma coletiva, bem
como para a aplicação no plano assistencial e social, inclusive com a prerrogativa de fundar e
manter agências de colocação.

O sindicalista complementou que agora é preciso redobrar o trabalho para pautar e aprovar o Projeto no
plenário do Senado: “Faz tempo que não se vota nada de importante por lá! Acredito que seja em razão

Cabe salientar que a decisão da AGE Sindical se mostra soberana, amparada no supracitado
dispositivo legal que assegura a prerrogativa da entidade de impor contribuições a todos os

O presidente da FENAVENPRO, Edson Ribeiro Pinto, avaliou a atuação da CNTC e do FST

da crise que tomou conta do nosso país e, portanto, paralisou as votações finais na Casa”, concluiu.

Vitória do movimento sindical brasileiro !
Representantes da Confederação
Nacional dos Trabalhadores no
Comércio (CNTC) e do Fórum
Sindical dos Trabalhadores (FST)
na luta pela aprovação do
PLS 248/06 na Comissão de
Assuntos Sociais do Senado,
em 11 de agosto passado.

integrantes da categoria profissional em questão.

Contribuição Confederativa aludida contribuição visa à manutenção do sistema confederativo
da representação sindical vigente, bem como se destina a manutenção, e ao aperfeiçoamento, dos
serviços sociais, assistenciais, médicos, jurídicos, recreativos, de formação e aprimoramento profissional, etc., tendo sido implementada por força do disposto no inciso IV, do artigo 8º da CF/88.
Dessa forma, temos que o desconto a ser operado nos salários de todos os trabalhadores
representados, abrangidos e beneficiados, pelo Sindicato Profissional, associados ou não, se
constitui em taxa de reversão salarial obrigatória.

Parlamentares e dirigentes
sindicais de Confederações de
trabalhadores lotaram o plenário
da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, no dia 19 de
agosto, durante a votação do
PLS 248/2006 aprovado por
unanimidade pelos parlamentares.

A sua instituição é de competência privativa e exclusiva da Assembléia Geral Extraordinária
promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores, sendo constitucionalmente “vedada qualquer
interferência do Poder Público na organização sindical brasileira”, a teor do disposto na inteligência do inciso I, do artigo 8º de nossa Carta Magna.
O legislador constitucional, expressamente, manifestou sua intenção ao assegurar para as
assembléias gerais dos trabalhadores, e de empregadores, a total liberdade e autonomia de
ação, e de soberana deliberação coletiva, dispensando a necessidade da edição de qualquer
norma infraconstitucional.

FENAVENPRO representada
nas mobilizações, em Brasília,
pelo diretor da entidade e presidente do
SindVendas-GO, Paulo Guardalupe;
pelo membro do Conselho Fiscal
da Federação e diretor do
PROPAGAVENDE-MG, Rúbio Alves
de Oliveira e o diretor do
SINPROVERJ, Luiz Edmundo Quintanilha.

Acordos Coletivos de Trabalho

Sindicalista: Participe das mobilizações
e avance nas conquistas!
cntc@cntc.com.br ou augusto@cntc.com.br
ou ligue para (61) 3217-7100/ 7102. Fax (61) 3217-7122.

Outrossim, cumpre lembrar que o Inciso XXVI, do artigo 7º da CF/88 garante como direito
impostergável dos trabalhadores o “reconhecimento das convenções e acordos coletivos
de trabalho” erigindo tal à norma constitucional, sem qualquer possibilidade de embargos.
Acreditando termos esclarecido possíveis e dúbias interpretações, quanto à legalidade das cobranças perpetradas para a manutenção do sistema sindical brasileiro vigente que, reitere-se, deve ser
obrigatoriamente recolhida aos cofres do sindicato localizado na respectiva base territorial.
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Congresso Nacional

Projeto sobre organização
e custeio de entidades sindicais
O PROJETO DE Lei 4430/08, de autoria do deputado Tarcísio Zimmermann (PTRS), “que dispõe sobre organização sindical, custeio das entidades sindicais, representação dos trabalhadores nos locais de trabalho, e altera a CLT para dispor sobre
diálogo social, negociação coletiva e convenções e acordo coletivo de trabalho” já
tem relator: deputado Sandro Mabel (PR/GO).

6ª Marcha Nacional da classe trabalhadora
A MOBILIZAÇÃO QUE reuniu mais de 50 mil trabalhadores de diversas categorias em frente ao Congresso Nacional, aconteceu em Brasília, no dia 11
de novembro passado, e uniu a CNTC, o FST, as
Centrais sindicais, a UNE (União Nacional dos Estudantes) e o Movimento dos Trabalhadores Sem
Terra de todo País.

O prazo para emendas ao Projeto que tramita na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara foi encerrado em outubro.

Audiência pública no Senado debate
“Previdência Social e Pré-sal”
O PLENÁRIO DA Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, durante a Audiência
Pública para debater a “Previdência Social
e Pré-sal”, no último 10 de setembro, lotou
de parlamentares, aposentados, sindicalistas
e trabalhadores. O coordenador nacional do
Fórum Sindical de Trabalhadores, José
Augusto da Silva Filho, afirmou: “Os aposentados precisam procurar força política junto às organizações internacionais e ambientalistas, para defenderem seus interesses na aplicação de recursos do Pré-sal”.
O sindicalista disse ainda que os lucros da exploração do Pré-sal devem ser usados
para melhorar o nível de vida do povo, mas que também é preciso cuidado nas conseqüências dessa exploração, como a poluição: “A Petrobrás precisa cuidar da flora
e da fauna marítima, já que o setor internacional do meio ambiente tem força para
exigir segurança nas atividades de produção e operações correlatas”.
O presidente da Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas (Cobap), Warley Martins Gonçalles, defendeu a necessidade do governo destinar
parte dos lucros do Pré-sal para a solvência do Sistema da Previdência Social:
“Acredito que assim possibilitará aposentadorias e pensões justas para aqueles que
trabalharam a vida inteira”, acrescentou.
O senador Cristóvam Buarque (PDT/DF) alertou para o perigo do entusiasmo com a
camada do Pré-sal acabar com o esforço governamental e privado para criar a alternativa dos biocombustíveis, em especial o álcool combustível, e lembrou: “Se não
tomarmos cuidado o petróleo do Pré-sal servirá, sobretudo, para mover os veículos
do primeiro mundo, tal como nosso ouro, nos séculos 17 e 18, que serviu para
desenvolver a indústria e o sistema financeiro da Inglaterra” ressaltou.
O senador Paulo Paim (PT/RS), presidente da Comissão, defendeu que com a criação de um Fundo Soberano com os lucros
do Pré-sal, orçados em US$ 15 trilhões,
se destine uma parcela desses recursos
para a Seguridade Social. “Incluo nesse
setor a saúde, a educação, a Previdência
e a Assistência Social, que cuida das aposentadorias, dos idosos e dos deficientes
sem renda”, concluiu.

ACESSE

www.fenavenpro.org.br
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O objetivo da Marcha segundo os organizadores foi
pressionar o Governo e parlamentares a incluírem as
reivindicações das categorias nos planos para 2010.
Quanto ao Projeto que reduz a jornada de trabalho de
44 para 40 horas semanais sem redução de salários
a informação é de que não deverá ser aprovado pelo
Congresso ainda este ano. O STF também foi alvo de
protesto em função das decisões que tem tomado, a
partir de Ações Diretas de Inconstitucionalidade movidas
por Confederações de Trabalhadores.

Audiências com Temer e Sarney
Os presidentes das seis Centrais sindicais e o coordenador nacional do FST foram recebidos pelo presidente
da Câmara dos Deputados, Michel Temer (PMDB-SP). que recebeu a pauta de reivindicações da 6ª Marcha. Questionado sobre a redução da jornada sem redução de salário,
cuja PEC espera por votação no plenário na Câmara, Temer afirmou: “É uma matéria polêmica. Pretendo sentar com os deputados que representam o grupo contrário à medida
e os favoráveis, mais as Centrais sindicais, e encontrar um caminho favorável”.
Já o presidente do Senado, José Sarney, em audiência relâmpago, com a presença
do senador Paulo Paim, autor do projeto pela redução da jornada de trabalho prometeu: “Vou colocar a ratificação da Convenção 151 para votação, com prioridade.
A 151, que estabelece a negociação sindical e coletiva permanente no serviço
público, já foi ratificada pela Câmara”. FONTE: FST NACIONAL

Adiado reajuste de aposentadorias
Mais uma vez os aposentados são passados para trás por este Governo

NEM A PRESENÇA de milhares de aposentados e
sindicalistas na Câmara dos Deputados foi suficiente
para pressionar os parlamentares a votar o Projeto de
Lei 1/2007 do Executivo, que dá as aposentadorias e
pensões do INSS os mesmos reajustes concedidos ao
salário mínimo.
Atendendo a vontade do Governo, a pauta foi trancada
depois que o deputado João Carlos Bacelar (PR-BA),
relator de uma Medida Provisória sobre o setor elétrico,
pediu prazo para apresentar seu parecer.
O Governo não quer votar a Emenda sob o argumento
que as despesas adicionais para a Previdência Social
seriam de ordem de R$ 6 bilhões.

O Governo diz que vai vetar o reajuste correto dos
aposentados, ora em discussão no Congresso. Mas os
aposentados formam um contingente de mais de
20 milhões de eleitores. Será que eles vão eleger
quem não quer lhes fazer justiça?

Ministério do Trabalho e Emprego
Trabalho Escravo

“Em 2010 teremos o melhor ano do Governo
Lula na Economia e na geração de empregos”

“Lista Suja” aponta envolvidos
com trabalho escravo
O site do Ministério do Trabalho e Emprego atuali-

A PREVISÃO OTIMISTA é do ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi. Dados do Cadastro Geral de Em-

zou o Cadastro de Empregadores flagrados exploran-

pregados e Desempregados divulgados em outubro apontaram que o Brasil gerou 252.617 empregos com

do mão-de-obra escrava no País. Conhecido como

carteira assinada: “Recorde histórico para o período e melhor resultado do ano. Só em 2009 já foram criados

“Lista Suja” o documento atualizado inclui 13 novos

680.034 novos empregos” festejou Lupi.

empregadores, reitera quatro e exclui 34 nomes.

Segundo o Caged o Setor de Serviços é o que mais gera empregos e São Paulo é o Estado que mais contrata. O

A atualização é feita semestralmente e consis-

Setor de Serviços liderou o ranking. Para o ministro o que garante o crescimento econômico é a massa salarial

te na inclusão de empregadores cujos autos de

do trabalhador que faz o dinheiro circular.

infração não estejam mais sujeitos a recursos –
decisão definitiva, pela procedência.

Trabalho escravo na Votorantim
Em obra do futuro reservatório da Usina Hidrelétrica de Salto do Rio Verdinho, construída pela
Companhia Brasileira de Alumínio, ligada ao grupo
Votorantim, entre os municípios de Caçu e Itarumã, no sudoeste de Goiás, fiscais do Ministério
do Trabalho encontraram 98 pessoas trabalhando
como escravos.
Desde junho, os trabalhadores faziam o corte
das árvores da área de 4.700 hectares sem receberem salário e em condições de transporte
e alojamento desumanas. Durante a “seleção”,
realizada em Confresa, MT, e Ituiutaba, MG, os responsáveis pelo aliciamento prometiam aos trabalhadores pagamentos entre R$ 80 e R$ 120 por
dia, enquanto na Carteira de Trabalho o valor registrado era de um salário mínimo. A obra conta com
R$ 250 milhões de financiamento do BNDES.

Sindicalistas condenam
terceirização de serviços
Em reunião conjunta com o grupo do trabalho da
Câmara Federal, e representantes do Ministério do
Trabalho e da Casa Civil, as Centrais Sindicais se
posicionaram contrárias à permissão de contratos
terceirizados para prestação de serviços em atividades fins das empresas e favoráveis a regulamentação dos contratos de prestação de serviços
terceirizados.
Vale lembrar que tramita na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos
Deputados o PL 4302/98, do Executivo, criado
no segundo mandato do ex-presidente FHC. O
Projeto prevê que o trabalhador temporário atue
na atividade-meio e atividade-fim da empresa, permitindo ao patrão acabar com qualquer
vínculo empregatício, transformando todos os
trabalhadores em terceirizados, submetidos às
mais precárias condições de trabalho, como salários menores e contratos temporários.
FONTE: WWW.MTE.GOV.BR
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CNTC | Confed. Nac. dos Trabalhadores do Comércio

FST | Forum Sindical dos Trabalhadores - Nacional

1º secretário da CNTC eleito
vice-presidente do Diap

40 horas Já!

CONFORME DELIBERADO NA Assembléia Geral Ordinária do Departamento Inter-

O FST-NACIONAL VAI continuar na luta em defesa da redução da jornada

sindical de Assessoria Parlamentar (DIAP), realizada em Brasília, no último 29

de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais, junto às bases que o

de outubro, para renovação do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal, foi eleito

compõem e atuando na Campanha pela Extinção do Banco de Horas no

por unanimidade como vice-presidente do DIAP, José Augusto da Silva Filho, 1º

Congresso Nacional.

Pelo fim do Banco de Horas

Secretário da CNTC, e reconduzido à presidência o professor Celso Napolitano, do
Sinpro/SP e da Fepesp, para três anos de mandato. A CNTC indicou o também co-

O presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer (PMDB-SP) em reunião

ordenador nacional do FST para ocupar a vaga criada, com objetivo de contemplar

do Colégio de Líderes, anunciou que vai criar uma Comissão suprapartidária para

as Confederações não filiadas às Centrais sindicais.

debater com trabalhadores e empregadores as vantagens e desvantagens da
Proposta de Emenda a Constituição 231-A/1995 antes da PEC ser votada,

Aprovada também na Assembléia, a proposta para a criação do Conselho Político

provavelmente ainda este ano. “Vai depender de negociação dos Partidos”, ar-

Sindical do DIAP, que será oficialmente concretizado na Assembléia Geral Ordinária,

gumentou o parlamentar.

em março de 2010.
Para o presidente da FENAVEN-

Parabéns José Augusto! A FENAVENPRO deseja ao combativo companheiro sucesso na sua mais nova empreitada.

PRO, Edson Ribeiro Pinto, a
Constituição Federal de 1988
deve ser respeitada e a título de

Procurador geral do Trabalho
reconduzido no cargo
A

ilustração citou o Artigo 7º da
Carta Magna: “O inciso XIII, fixou os limites máximos da carga horária de trabalho, diária de oito horas e semanal de 44 horas, como média para todas as
atividades econômicas no País” lembrou o sindicalista.
Segundo Relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT), a maioria
dos países industrializados adota o limite de 40 horas semanais, incluindo

O procurador geral do
Ministério Público do Trabalho,
Otávio Brito Lopes,
em visita à Sede da CNTC,
Brasília, dia 18 de maio
passado, anunciando a criação
da Coordenadoria Nacional
de Liberdade Sindical.

CERIMÔNIA DE posse do procurador-geral do Ministério Público do Trabalho,
Otávio Brito Lopes, reconduzido ao cargo para um mandato de dois anos, com
votação expressiva feita pelos pares que o colocou em primeiro lugar na lista tríplice,
foi presidida pelo procurador-geral da República, Roberto Gurgel, e aconteceu na
Procuradoria Geral da República no dia 20 de agosto.
Na ocasião, Gurgel afirmou aos convidados, entre eles corregedores, procuradores,
juizes e advogados que esses próximos dois anos serão um período de muitos desafios: “O MP é uma instituição em permanente construção, com novas questões que
reclamam solução a cada dia”.
Em seu discurso de posse, Otávio Brito Lopes agradeceu a confiança depositada
nele e afirmou que sua recondução ao cargo é uma indicação de que os caminhos
percorridos no mandato anterior são os caminhos da maioria e que, por isso mesmo, devem continuar sendo trilhados e aprimorados: “Não podemos esquecer a
responsabilidade do cargo e nos manter firmes aos compromissos assumidos anteriormente, bem como de enfrentar os novos desafios”.
Entre os compromissos o procurador-geral do Trabalho relembrou alguns deles
quando assumiu a Procuradoria há dois anos: “Propiciar à sociedade um Ministério
Público do Trabalho moderno, maior e cada vez mais atuante, independente e autônomo, sem perder de vista a valorização da ética e do respeito à coisa pública na
defesa dos interesses sociais”.

metade dos países da União Européia, Canadá, Japão, Nova Zelândia, Noruega
e Estados Unidos.

Coordenadores do FST debatem
Portaria 186 do MTE
OS INTEGRANTES DA Coordenação Nacional do Fórum Sindical dos Trabalhadores – Nacional realizaram na Sede da Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Comércio – CNTC, em Brasília, no dia 11 de agosto passado, reunião ordinária, onde fizeram um
balanço das atividades do FST exercidas
no primeiro semestre
de 2009.
As lideranças sindicais debateram entre outros assuntos a
luta diária junto aos
parlamentares contra
a Portaria nº 186 do Ministério do Trabalho e Emprego; a contribuição assistencial; a Convenção 158 da OIT; o Fator Previdenciário; a terceirização
selvagem e a organização das fundações do FST nos Estados da Bahia, Santa
Catarina e Espírito Santo.
Para o presidente da FENAVENPRO e diretor da CNTC, Edson Ribeiro Pinto,
presente ao encontro a questão jurídica da Portaria 186 é extremamente
importante. O sindicalista comentou sobre a posição de alguns setores do
movimento sindical a favor da pluralidade sindical, afrontando a Constituição

FONTE: SITE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

Nota da redação: O FST foi representado no evento por José Augusto da Silva Filho (CNTC)
e Lourenço Ferreira Prado (CONTEC).
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Federal em seu Artigo 8º: “Acredito que agem dessa maneira pressionados
pelo setor econômico e patronal” lamentou.

FST | Forum Sindical dos Trabalhadores - Nacional

PONTO DE VISTA
Marcos Verlaine, jornalista, analista político e assessor parlamentar do Diap

Fator previdenciário x fórmula 85/95:
um bom acordo

“Mínimo de R$ 505,90 para 2010”
A PREVISÃO É do ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, de acordo com a
proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) enviada ao Congresso Nacional.

SANCIONADA EM 1999, a Lei 9.876, que instituiu o fator previdenciário, tinha por objetivo inibir

Porém, segundo ele “o valor do salário mínimo pode sofrer ligeira alteração porque

as aposentadorias precoces, pois segundo seus idealizadores, a equação idade ou tempo de contribuição, com a expectativa de sobrevida no momento de se aposentar seria uma alternativa de

a correção é feita com base no crescimento da economia do ano anterior [2008]”.

controle de gastos da Previdência Social. Mas, não foi isso que aconteceu. O fator previdenciário
tornou-se um perverso mecanismo que reduz entre 35 e 40% os benefícios previdenciários no momento da aposentadoria do trabalhador ou trabalhadora pelo Regime Geral de Previdência Social.

Porém, a informação que circulava na CMO (Comissão Mista de Orçamento), em
novembro, durante a aprovação do relatório preliminar do Projeto de Lei Orçamentária
para 2010, o salário mínimo do brasileiro pode chegar a R$ 510 no próximo ano.

Para corrigir essa injustiça, sobretudo para aqueles assalariados que começaram a trabalhador
mais cedo, o senador Paulo Paim (PT/RS) apresentou e aprovou no Senado o Projeto de Lei
(PLS) 296/03, que extingue o fator previdenciário.
Na Câmara, o projeto começou a tramitar em 17 de abril de 2008, e ganhou o número
de Projeto de Lei 3.299. Contrário ao fim do fator previdenciário, o Governo fez de tudo
para inviabilizá-lo na Casa. Até que as Centrais sindicais o incluíram na “agenda trabalhista”

Dieese afirma: “Salário mínimo
necessário seria 4,4 vezes superior ao real”
Se o salário mínimo que hoje corresponde a R$ 465 fosse estabelecido
aos critérios previstos na Constituição brasileira seu valor em agosto seria de

apresentada ao presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB/SP), em maio deste ano, o que

R$ 2.065,47. A estimativa é do Departamento Intersindical de Estatística e Estu-

permitiu que o Projeto avançasse em suas discussões.

dos Socioeconômicos, elaborada de acordo com a cesta básica mais cara.

Mérito do projeto
Antes de tratar propriamente do acordo, é relevante destacar o mérito do projeto do senador

Podemos ler no parágrafo IV do artigo 7º da Constituição Federal que o salário

Paulo Paim, sem o qual não seria possível debater o nefasto fator previdenciário, com o objetivo de corrigir, ainda que parcialmente, tremenda injustiça. Paim, que é um parlamentar de
primeira grandeza, entende que a aprovação de seu projeto seria o ideal, mas por outro lado,
reconhece os entendimentos pactuados entre o Governo e centrais, como um avanço.

mínimo deve ser “fixado em Lei, nacionalmente unificado e capaz de atender as

Fator: nem sua extinção, nem sua manutenção

É com base na cobertura das necessidades básicas descritas na Carta Magna que

necessidades vitais básicas do trabalhador ou trabalhadora e de sua família com
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e
previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo”.

O Governo “bateu o pé” e não abriu mão do fator previdenciário. Habilidoso, o relator do projeto na Comissão de Finanças e Tributação, deputado Pepe Vargas (PT/RS) propôs e realizou

o Dieese calcula o valor do salário mínimo necessário.

amplo debate no colegiado antes de apresentar parecer favorável à proposição do senador
Paim. Há cerca de quatro meses em discussão na Câmara, só agora foi possível construir um
acordo para votar o projeto na Casa.

Na opinião do presidente da FENAVENPRO, Edson Ribeiro Pinto, “a defasagem

A solução encontrada por Vargas - depois do amplo debate e muitas conversas com a entidade
que representa os aposentados e pensionistas, a Cobap, e as Centrais sindicais - foi um meio
termo. Isto é, nem o fator previdenciário será extinto como queria Paim e os aposentados, nem

em relação ao salário real que vigora no país reflete o forte arrocho salarial que foi
imposto à classe trabalhadora ao longo das últimas décadas”.
FONTES: DIEESE E DIAP

Fator Previdenciário

será o único mecanismo de cálculo para quando o trabalhador for se aposentar.

Fórmula 85/95
A solução encontrada, objeto de um substitutivo que o relator apresentou, é a instituição da
Fórmula 85/95. Por esta regra, alternativa ao fator previdenciário, o cálculo da aposentadoria
quando a soma da idade com o tempo de contribuição for 85 para mulher, 95 para homem,
80 para professora e 90 para professor, o trabalhador receberá seus proventos integrais.
Este mecanismo é positivo, sobretudo para aqueles que ingressaram no mercado de trabalho mais
cedo. É o ideal? Claro que não! Mas, é uma vitória parcial muito importante, que deve ser comemorada por aqueles que estão em vias de se aposentar e se encaixam nesse perfil.

Redutor de benefícios
perto do fim
A COMISSÃO DE Constituição
e Justiça e de Cidadania da
Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade no dia 17
de novembro o Projeto de Lei

FENAVENPRO e PROPAGAVENDE
apóiam aposentados e pensionistas

3.299/08, do senador Paulo
Paim (PT/RS), que elimina o Fator Previdenciário, uma espécie
de redutor, que diminui o valor
de aposentadorias do INSS.

AS DUAS ENTIDADES representadas no Congresso Nacional pelo companheiro
Rubio de Oliveira, levaram

O parecer do relator, deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP), é pela constitucio-

apoio e solidariedade ao se-

nalidade, juridicidade e boa técnica jurídica da proposta e seus apensados. O

nador Paulo Paim, durante

texto ainda precisa ser aprovado pelo plenário da Casa, mas como há um grande

as negociações dos Projetos

impasse em torno do Projeto, tudo indica não será votado neste ano, pois o

de Lei 3299/08 que trata

Governo é contra o fim do Fator Previdenciário.

da extinção do Fator Previdenciário, e o PL 1/2007

Alternativa ao Fator

do Poder Executivo sobre o

Em substituição ao Fator, foi apresentada a Fórmula 85/95 - que determina que

reajuste do salário mínimo

a soma da idade e do tempo de contribuição ao INSS seja igual a 85 (mulheres)

para todos os aposentados e

ou 95 (homens) para que se conceda o benefício integral. O cálculo passaria

pensionistas.

ainda a considerar a média das 70% maiores contribuições.
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Notícias dos Filiados da FENAVENPRO
Minas Gerais

Alagoas

São Paulo

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

vendedores-viajantes |
secretaria@sindicatodosvendedores.com.br

PROPAGAVENDE participa
de II Encontro do FST/MG

www.sindicatodosvendedores.com.br

O II ENCONTRO Estadual do Fórum Sindical de Trabalha-

SindVend celebra
Convenções Coletivas 2009-2010

dores-MG realizado no SESC- Venda Nova, em Belo Horizon-

A DIRETORIA DO Sindicato dos Vendedores Viajan-

te, em 6 de novembro passado, contou com a participação

tes do Comércio tendo à frente o presidente, Edson

dos diretores do PROPAGAVENDE, Rúbio Alves de Oliveira

Ribeiro Pinto, encerrou as rodadas de negociações com a

(membro do Conselho Fiscal da FENAVENPRO), Paulo Emí-

Fiesp, Fecomércio, Siac, Sincamesp e Sincoelétrico, entre

lio Simões e José Serpa Sobrinho, além de sindicalistas

outras entidades patronais. O sindicalista afirmou que a luta

representantes de diversas categorias de trabalhadores.

em 2009 pelos direitos da categoria que o SindVend representa foi muito mais árdua do que nos anos anteriores e

Entre os temas debatidos com a plenária a “Portaria 186

atribuiu o fato a crise mundial que teve início em 2008: “Po-

e o PLS 248” pelos palestrantes José Augusto da Silva

rém, sempre objetivando o bom senso conseguimos várias

Filho (FST- Nacional) e José Calixto Ramos (NCST-Nacio-

conquistas em favor dos vendedores”, complementou.

nal); “Redução da Jornada de Trabalho” defendida por
Lourenço Prado (CONTEC/UGT); “Fim do Fator Previdenci-

Entre as vitórias alcançadas pelo SindVend, Edson assi-

ário/reajuste dos aposentados” por Sérgio Miranda (pres.

nalou: “Melhoria no pagamento do seguro do veículo para

do Diretório Municipal PDT e assessor parlamentar do

95% do valor pago pelo empregado que seja obrigado a

FST-Nacional); “Convenções 151 e 158” ministrada por

trabalhar com carro próprio, para a cobertura de perdas e

Wagner Gomes (Conclat /CTB ); “Fraude do ponto eletrô-

danos no mesmo e o aumento do período da manutenção

nico” por José Tadeu de Medeiros Lima; e encerrando o

da assistência médica, em caso de afastamento por doen-

evento Vilson Luiz da Silva (FETAEMG/CTB) falou sobre a

ça ou acidente de trabalho, de 45 para 60 dias”, concluiu.

“Reforma Agrária e Índice de Produtividade”.

sindeval@gmail.com

Arquivamento de pedido
de Registro Sindical
Prezados companheiros,
NO DIA 28/11/2008, durante a sessão de Assembléia Geral Ordinária do
SINDEVAL (entidade reconhecida pelo Ministério do
Trabalho e Emprego desde 26/05/1983), visando
à aprovação da Previsão
Orçamentária
2009,

fomos

Exercício
surpreen-

didos, por volta das 18h,
com a informação de que havia um pequeno grupo
de propagandistas intentando, por meio de uma
“pseudo” Assembléia, fundar um Sindicato específico para representar a categoria abrangida pela
Lei 6.224/75.
Esta tentativa de fundação do novo Sindicato ocorreu à revelia da vontade do grupo a ser represen-

Segundo Rúbio nosso representante no Encontro “o

tado, demonstrando claramente o intuito pela pro-

FST junto às entidades sindicais que o compõem, em

moção pessoal dos respectivos propagandistas, o

Minas e no Brasil, são o principal pólo de resistência e

amparo da estabilidade provisória e o simples reco-

defesa da classe trabalhadora”.

lhimento da contribuição sindical a ser descontada
compulsoriamente da categoria. Sua existência,

PROPAGAVENDE na diretoria
da NCST-MG
O 2º CONGRESSO Estadual da Nova Central Sindical deTrabalhadores - MG, realizado no Auditório da
Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, em
30 de julho passado, elegeu o diretor do PROPAGAVENDE, Rúbio Alves de Oliveira (na foto sob a bandeira amarela), ao cargo de diretor da Secretaria Estadual do Plano dos Empregados do Comércio.

O advogado do SindVend, Nivaldo Pessini, assinou
amigavelmente as Convenções Coletivas 2009-2010
com assessores jurídicos de cerca de 262 entidades
patronais, entre as seguintes Federações e Sindicatos do Estado de São Paulo: Gabriela de Britto Maluf
(SINDIMAQ – Sind.. Nacional da Indústria de Máquinas); José Luiz Fernandes Eustáquio e Aline Squinelo
(Federação das Indústrias); Henrique Pedroso de
Moraes (SIMEFRE - Sind. Interestadual da Indústria de
Máquinas e Equipamentos Ferroviários); Valdemar Cardoso de Andrade (SICETEL - Sind. Nacional da Indústria
de Trefilação e Laminação Metais Ferrosos) e Manoelito de Oliveira Santos (SINDIJOIAS -Sind. da Indústria
Joalheira e Bijuteria Lap. Gemas).

portanto, volta-se para finalidades alheias à efetiva
defesa dos interesses da categoria.Todo o processo
de fundação desta entidade está eivado de vícios
de formalidade. O SINPROVEFAL solicitou o Registro Sindical ao Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, em 20/12/2008, com Protocolo sob nº.
46201.005031/2008-57, o qual foi NEGADO em
24/08/2009, publicado no DOU nº 161 / Seção I,
Página 116, devido à existência de conflito total de representatividade com o SINDEVAL. Este
processo de pedido de Registro Sindical foi ARQUIVADO conforme o disposto no art. 5º. Inciso III da
Portaria 186/2008.
Assim, em decorrência desta decisão de arquivamento do processo de pedido de Registro Sindical,
o SINPROVEFAL encontra-se DESTITUÍDO de Per-

Homenagem Póstuma
[4.09.1927/3.09.2009]

A FENAVENPRO comunica o falecimento de
José Guimarães Alves que presidiu o Conselho Fiscal da entidade de 2000 a 2008 e o
SINPROVERJ de 1986 a 1989. O sindicalista é lembrado pelos propagandistas de produtos farmacêuticos capixabas por ter convocado uma assembléia
extraordinária em 1988, onde foi aberta a base
territorial da categoria no Estado do Espírito Santo e, posteriormente fundado o SEPROVES.
A FENAVENPRO se solidariza com seus familiares
e amigos.
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O advogado do SindVend, Alexandre Pazero, entre o
presidente do SindVend e Manoelito Santos (SINDIJOIAS) destacou: “Não obstante as vitórias alcançadas
por nosso Sindicato considero um avanço significativo
o que diz respeito á vigência da maioria das negociações estabelecidas, exceção feita à Fiesp,todas as demais entidades celebraram Convenções com duração
de dois anos, findando em junho de 2011”.
Representantes
patronais e do
SindVend mantiveram os direitos
já constituídos em
Dissídios anteriores
e garantiram todas
as cláusulas de
cunho social.

sonalidade Jurídica Sindical - condição essencial para representatividade de uma categoria,
restando, portanto, evidenciada a ausência de
prerrogativas para o exercício da representatividade sindical da categoria bem como a conseqüente Estabilidade Provisória aos seus componentes. Atenciosamente,

João Carlos Ferreira Rosendo – presidente do SINDEVAL - Sindicato dos Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio, Propagandistas,
Propagandistas Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Estado de Alagoas.

Notícias dos Filiados da FENAVENPRO

Paraíba - Campina Grande

Pará

Goiás

propagandistas |

sinvenpropb@otmail.com

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

sinprofar@propagandista.com|www.propatandista.com

SINVENPRO fecha
Convenções Coletivas 2009/2011
O Filiado da FENAVENPRO de empregado vendedor
de produtos farmacêuticos, propagandista e propagandista-vendedor de produto farmacêutico devido ao
desmembramento dos vendedores viajantes do comércio do Estado da Paraíba, exceto propagandistas de
João Pessoa, fechou a Convenção Coletiva de trabalho
2009/2011 com os Sindicatos da categoria de vendedores de produtos farmacêuticos, propagandistas de
produtos farmacêuticos e manipulação da Paraíba. O
documento encontra-se no sistema mediador.
O presidente do SINVENPRO-PB, Valdir Santana
da Silva, informou ainda que a Convenção Coletiva
2009/2011 também foi celebrada com o SINFAR-RJ
e SINDUSFARMA–SP, mas com uma exceção: “As
Cláusulas econômicas que serão revistas anualmente”

DANDO CONTINUIDADE AO
ciclo de palestras dirigidas
aos dirigentes
sindicais sobre
os Projetos de
interesse dos
trabalhadores que tramitam no Congresso Nacional, a
convite do SINPROFAR, o presidente e diretor da FENAVENPRO, respectivamente Edson Ribeiro Pinto e Luiz
Fernando Nunes, visitaram a Sede Social do Sindicato,
no último dia 6 de novembro.
Na opinião do presidente do SINPROFAR, Álvaro Nascimento Filho, o encontro foi positivo: “ Os temas discorridos pelo
nobre companheiro Edson, entre eles estabilidade sindical, redução da jornada de trabalho e contribuição assistencial foram
fundamentais para o esclarecimento de nossas dúvidas”.

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

Fórum no Senado discute
propaganda de medicamentos

POR SOLICITAÇÃO DO 1º secretário da CNTC, José Augusto da Silva Filho, o presidente do SindVendas,
Paulo

Guardalupe

de Siqueira, acompanhou

o

debate

sobre “Igualdade Racial” promovido pela
Câmara Municipal de
Goiânia, no dia 6 de
novembro

passado.

Estiveram presentes no evento parlamentares do Estado
de Goiás, aposentados e representantes de diversos segmentos da sociedade.
Pela importância do assunto no campo de resgate à cidadania o senador
da República, Paulo Paim (PT-RS),

complementou o sindicalista.

Espírito Santo

Câmara Municipal de Goiânia
debate “Igualdade Racial”

Rio de Janeiro

pediu em sua palestra apoio aos ve-

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

autoria já aprovado no Senado e que

readores de Goiânia ao Projeto de sua

propagandistas |

Homenagem Póstuma | 6.03.1946/15.10.2009

tramita na Câmara: “Ele corrige histó- O presidente do

SindVendas, Paulo

Comunicamos com pesar o falecimento do com-

ricas injustiças” justificou o parlamen- Guardalupe, ao lado
tar em sua palestra. Paim afirmou da senadora Lucia

panheiro Paulo Sergio Correa Dantas, conhecido

“Lamento que ainda não tenha sido comentou:

na propaganda médica como “Paulinho Baca-

aprovado na Câmara o Substitutivo ao ainda exista tanto
meu Projeto de Lei sobre o Estatuto preconceito ou discri-

lhau”. Dono de um humor inconfundível, caráter e
dignidade o ex-diretor do SINPROVERJ destacou-

Vânia (PSDB-GO)

“É inadmissível que

minação em função de

se pelo seu profissionalismo e coleguismo. CertaOs limites para a publicidade de medicamentos foram

da Igualdade Racial devido à obstru- etnia, raça e ou cor do
ção feita por setores conservadores ser humano”.

mente ele nos fará muita falta.

discutidos no “Fórum Propaganda e Publicidade de Medi-

que não admitem uma política de igualdade para todos

A diretoria do SINPROVERJ

brancos, negros e índios”.

camentos: Critérios Éticos para a Promoção de Medicamentos” realizado no Senado Federal, em 8 de outubro

Maranhão

passado, onde reuniu representantes da área de saúde,
do Poder legislativo e do setor produtivo.
O diretor-presidente da Anvisa, Dirceu Raposo de Mello,
defendeu, na abertura do evento, o direito do cidadão a receber informações completas e verdadeiras sobre os produtos
oferecidos pela indústria. De acordo com Raposo, os medicamentos são produtos diferenciados, cuja aquisição depende de
uma intermediação profissional. “No caso dos medicamentos,
quem faz a escolha é o médico ou o
farmacêutico, porque o paciente não
tem como eleger a melhor alternativa

FENAVENPRO prestigia SINPROVEMA
O MAIS NOVO Filiado da FENAVENPRO no Estado do Maranhão o SINPROVEMA recebeu em sua Sede o presidente e
diretor da Federação, Edson Ribeiro Pinto e Luiz Fernando
Nunes, e do delegado representante da nossa Mater junto
à CNTC, José de Jesus Pinto Damasceno, representando
o SINPROVENCE.
O objetivo da visita dos sindicalistas foi esclarecer aos vendedores viajantes e propagandistas maranhenses a situação

de tratamento”, explicou.

atual do sindicalismo brasileiro e a tramitação no Congresso Nacional de alguns Projetos de interesse dos trabalhado-

De acordo como o senador Papaléo

do Sindicato, Edgelson Lemos de Souza, destacou a importância de dois Projetos de Lei do Senado, ambos de autoria

Paes (PSDB/AP), um dos riscos da
propaganda indevida é a veiculação de
O diretor social do SEPROVES,
diretor da NCST-ES e representante da Sanofi-Aventis,
Ronaldo Rodrigues, comentou: “Estamos acompanhando
de perto toda a movimentação da propaganda médica.
Temos que nos unir!”, apelou
o propagandista.

sinprovemaslz@ig.com.br

informações erradas, que podem prejudicar a escolha do médico pelo melhor
tratamento. “A crítica tem apontado
como falhas a falta de informação sobre contra-indicações, interações medicamentosas e a sugestão da ausência
de efeitos colaterais”, criticou Papaléo.

res. Em sua palestra dirigida as categorias que o SINPROVEMA representa, Edson, entre os visitantes e o presidente
do senador Paulo Paim: “Fiquem atentos ao PLS 177/07 que trata da estabilidade dos dirigentes sindicais e o 248/06
que regulamenta contribuição assistencial”. O presidente da FENAVENPRO disse ainda que em qualquer país do
mundo, capitalista ou não, a estabilidade no emprego de todos os membros da entidade é uma realidade, conforme preconiza a própria Organização Internacional do Trabalho (OIT), órgão que o Brasil é signatário.
Quanto a contribuição assistencial o sindicalista afirmou: “Essa contribuição é fundamental para o fortalecimento
dos Sindicatos que estão em luta constante pelos interesses dos trabalhadores brasileiros”, finalizou.
O SINPROVEMA fica na Av. Jerônimo de Albuquerque s/nº / Casa do Trabalhador, sl 107, Calhau, São luiz, Maranhão. Tel.:(98) 3246-2755.
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O 1º CONGRESSO Pan-americano de Viajantes, Agentes e Representantes do Comércio, realizado em Buenos Aires, de 25 de setembro a 2 de outubro de 1937,
oficializou o 1º de outubro como Dia Pan-americano do Viajante. Participaram do

RIO DE JANEIRO

VENRIO festejou Dia do Vendedor

evento, representantes de diferentes organizações da Argentina, além das delegações do Brasil, Chile, México e Uruguai.
A finalidade do encontro foi buscar meios de aperfeiçoamento profissional, analisar
e intercambiar experiências das problemáticas trabalhistas na América Latina, e
fortalecer o avanço da regulamentação legal da profissão, no sentido de proteger e
enaltecer o trabalho dos viajantes.
Hoje, há 70 anos da primeira celebração, e com uma visão retrospectiva dos resultados alcançados, a FENAVENPRO pode se manifestar com orgulho, por representar
legitimamente, esta categoria diferenciada.

NEM A CHUVA atrapalhou a festa dos vendedores viajantes cariocas que

O cenário econômico e social do nosso País, sem dúvida, não é o mais favorável

lotaram a Sede Campestre do Sindicato da categoria, em Santo Aleixo,

para o desenvolvimento da capacidade produtiva da maioria dos setores, mas as

município de Magé. O evento realizado pela diretoria do VENRIO recebeu mais

comemorações desta marcante data falam aos corações de trabalhadores cons-

de 400 convidados, entre associados, dependentes, funcionários e aposenta-

cientes, com o firme propósito de impulsionar o progresso do Brasil.

dos que saborearam, além do churrasco os gostosos frios da Sadia.

No Brasil, a Lei nº 3.207, de 18/07/1957, assinada pelo então presidente da Re-

A reportagem do Jornal da FENAVENPRO participou das comemorações.

pública, Juscelino Kubitschek, regulamenta as atividades dos empregados vendedo-

Confira:

res, viajantes ou pracistas.
O Hino de Viajante, com letra e música do maestro

Nelson Ferreira, foi lançado no IV Congresso Nacional de
Viajantes, Vendedores e Representantes Comerciais do Brasil,
realizado em maio de 1962, em Recife, Pernambuco. Ainda hoje é
motivo de orgulho para a categoria que faz questão de cantá-lo a
cada encontro e confraternização.

Lá Lá Lá Lá Lá Lá Lá
Lá Lá Lá Lá
I
Do Oiapoque ao Chuí,
Somos nós os viajantes,
que levamos nossa vida, nossa alma,
aos lugares mais distantes!
Pelo céu, pelo mar, pela terra,
trabalhamos com ardor varonil!
Não olhamos canseiras ou vigílias,
nosso lema é o progresso do Brasil!
II
Companheiros, viajantes,
para frente! Sempre avante!
Porque, enquanto houver madrugada,
haverá um viajante!
(bis)
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O casal sorteado com a bicicleta doada por um dos patrocinadores garantiu que sairia pedalando com o
presente.

Os vencedores do Torneio de Sueca, Gabriel (sócio) e
Arnaldo (convidado) agradeceram aos diretores do VENRIO, Ayrton e Samuel, os momentos descontraídos
que passaram nas festividades do Dia do Vendedor.

Missa em Ação de Graças
Mantendo a tradição o VENRIO mandou rezar missa de Ação de
Graças em homenagem ao vendedor, no dia 1º de outubro, na
Igreja Nossa Senhora da Conceição, no centro do Rio.

Internacional

Profissional bandeirante
do progresso,
levando produtos e
fomentando negócios
por todo o país.

A.Vi.Me.P. – 50 anos
A ASOCIACIÓN DE Visitadores Medicos Del Paraguay comemorou o 50º aniversário de fundação da entidade no Paraguay Lawn Tennis
Club, em Assunção, no último 9 de outubro,
onde se reuniram representantes dos países
co-irmãos que integram a Union Latinoamericana de Visitadores Medicos.
Para festejar os 50 anos de lutas reivindicatórias da A.Vi.Me.P, dirigentes paraguaios junto
a delegação da U.La.Vi.M, compareceram a
inúmeras audiências no Parlamento Paraguayo com deputados de diferentes Partidos,
a fim de conscientizá-los sobre o Projeto de

Os diretores do SINPROVERJ, Salgueiro e Luiz Edmundo,
acompanhados da família comentaram: “Ficamos tão encantados com a beleza desta área ecológica que em breve
passaremos um final de semana numa das suítes”.

Lei que beneficia os visitadores médicos.
Dirigentes das organizações
sindicais dos países que integram
a U.LaVi.M: Haroldo Capararo

Os brindes
para sorteio
foram doados pelas
empresas Ambev,
Coca-Cola, Casa Nunes
Martins, Sadia S/A e
Souza Cruz.

(Argentina); Edson Ribeiro Pinto
(1º vice-presidente U.La.Vi.M/,
Brasil), Fernando Gormann(2º vice
U.La.Vi.M /Paraguai); Julio Bittar
(presidente A.Vi.Me.P);
Oscar Bonisconti e Alberto
Irigoyen, respectivamente,

O conjunto
musical
formado
pela família
Euzébio,
Rejane
e o filho
animou
a festa.

secretários gremial e organizacional da FAAPROME (Federación
Argentina de Agentes de
Propaganda Medica).

A melhor homenagem aos
Os recreadores
contratados
pelo VENRIO
animaram a
garotada.

pioneiros da A.Vi.Me.P
e a todos os visitadores
médicos, no cinqüentenário
da sua fundação, será a
sanção e promulgação da
Lei de profissionalidade da
categoria. “Contem com

PERNAMBUCO | Caruaru

o incondicional apoio da
U.La.Vi.M!” afirmou
Salvador Agliano

Homenagem
do SINPROCAPE
Companheiros:
Nós, da diretoria do SINPROCAPE parabenizamos ao incansável vendedor viajante de
todo o Brasil pela passagem do seu dia - 1º
de outubro .
Abraço a todos,

(presidente U.La.Vi.M) /
Argentina).

Homenagem da FENAVENPRO à A.Vi.Me.P.
REPRESENTANDO

A

FENAVENPRO

na

comemoração

dos 50 anos de fundação da A.Vi.Me.P., o presidente da Federação e vice da U.La.Vi.M, Edson Ribeiro Pinto, ao presentear
a Associação com uma placa comemorativa recordou: “Temos
uma grata lembrança do Paraguai. Estivemos aqui com nossos
co-irmãos latino americanos, em setembro de 1996, quando
foi fundada a U.La.Vi.M que hoje é uma realidade na América

Ricardo Bezerra dos Santos
presidente do SINPROCAPE

do Sul, com reflexos na Europa, através da Union Internationale des Associations de Délégués Médicaux (UIADM)’’.
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Cerimônias de posse das diretorias eleitas de
SUL E SUDOESTE BAHIA

RIO DE JANEIRO

BAHIA

1/10/2009 a 30/09/2012

20.10.2009 a 19.10.2013

26.10. 2009 a 25.10.2012

“Agradeço aos associados do SINDVEN o voto
de confiança e parabenizo o companheiro José
Jackson da Silva pelo empenho e dedicação
ao exercer honrosamente o mandato de presidente do nosso Sindicato neste período”.

“Do fundo do meu coração quero agradecer a
diretoria e aos funcionários do SINPROVERJ pela
valiosa ajuda nestes quatro anos de mandato
e não tenho a menor dúvida que contarei com
todos no próximo quadriênio”.

A AFIRMAÇÃO É

COM ESSAS PALAVRAS o

cerimônia de posse da diretoria do Sindicato dos Em-

do

presidente

presidente reeleito para o

pregados Vendedores e Viajantes do Comércio,

empossado José

sexto mandato do Sindica-

dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores

Raimundo Mariá

to dos Propagandistas,

e Vendedores de Produtos Farmacêuticos no Es-

Dias que acres-

Propagandistas-Vendedo-

tado da Bahia, para a gestão do triênio 2009/2012,

centou: “A nos-

res e Vendedores de Pro-

o presidente empossado Marcos Antonio Sousa Pe-

sa diretoria tem

dutos Farmacêuticos do

reira salientou: “União, força e comprometimento são

como escopo a mi-

Estado do Rio de Janeiro,

os nossos principais objetivos”.

“Tentaremos realizar junto com toda a
diretoria do SEVEVIPRO uma gestão
transparente, lutando sempre em defesa da
categoria que representamos”.
DANDO CONTINUIDADE AO seu pronunciamento na

litância pelos direitos trabalhistas e a união entre todos os

Luiz Fernando Nunes, ini-

associados da categoria”. O antecessor José Jackson re-

ciou a solenidade de posse da diretoria do SINPRO-

A solenidade que contou com a presença de asso-

cebeu os cumprimentos do presidente da FENAVENPRO,

VERJ, realizada no Centro de Convenções do Hotel Fló-

ciados do Sindicato, amigos, e autoridades dos mais

Edson Ribeiro Pinto, que elogiou sua atuação à frente

rida, na noite do dia 20 de outubro passado.

diversos segmentos da sociedade, entre elas os as-

do SINDVEN na gestão anterior. O sindicalista agradeceu

sessores jurídicos Rafael Malinverni e Helbio Palmeira

e ressaltou a trajetória histórica do Sindicato, fundado

O sindicalista ressaltou que o apoio da FENAVENPRO

(SEVEVIPRO) aconteceu na Sede Social da entidade,

há 20 anos e o grande orgulho em passar o cargo a um

tem sido fundamental para o SINPROVERJ enfrentar

rua Boulevard Suíço nº 228, Campo da Pólvora, Naza-

companheiro tão idôneo e respeitável.

alguns desafios tanto em nível de Governo quanto por

ré, Salvador, no dia dois de outubro passado.

parte das empresas: “Mas conseguimos dar a volta
A cerimônia de posse da nova diretoria eleita do Sindi-

por cima e se formos botar na balança as vitórias su-

cato dos Trabalhadores, Vendedores e Viajantes do

peram as dificuldades” salientou.

Comércio Propagandistas e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Sul e Sudoeste da Bahia para
o exercício do mandato no triênio 2009-2012 aconteceu
na Loja Maçônica 28 de julho, em Itabuna-Bahia, no dia
19 de setembro, e contou com a presença de lideranças
sindicais, juristas, entre outras autoridades.

Mantendo a tradição da FENAVENPRO o Hino Nacional e do
Vendedor Viajante foi cantado com euforia pelos presidentes
dos co-irmãos Filiados à Federação Nacional que compuseram a mesa. À esq.: Reginaldo Allemand Damião (SEPROVES); Paulo Guardalupe (SindVendas-GO); Luiz Fernando
Nunes (SINPROVERJ); Edson Ribeiro Pinto (SindVend-SP),
Carlos Giacoboni(SIVEVI-RS); José Soares (VENRIO) e Augusto Garcia (SINVENPAR).

Um agradecimento especial do presidente eleito do
SEVEVIPRO, Marcos Pereira, ao consultor jurídico
da FENAVENPRO, Leonaldo Silva, pelos serviços
prestados na capital federal em defesa do Sindicato.

Após a cerimônia membros da nova diretoria juraram cumprir os preceitos da Constituição Federal e
demais Leis vigentes no país, bem como respeitar
e fazer cumprir o Estatuto do SINDVEN e demais
Poderes constituídos.

Diretoria eleita do SINPROVERJ para o próximo
quadriênio prometeu dedicação à categoria que representa.

O vice-presidente do SEVEVIPRO, José Carlos Moraes de Almeida, ao receber a credencial do diretor
Composição da mesa: O presidente da FENAVENPRO e
também patrono do SINDVEN, Edson Ribeiro Pinto, deu
boas vindas aos componentes da mesa: Antonio Costa Cruz
(venerável da Loja Maçônica 28 de julho); Marcos Antonio
Sousa Pereira (pres. SEVEVIPRO-BA); Luiz Fernando Nunes
(diretor FENAVENPRO e pres.SINPROVERJ); José Jackson
e José Raimundo Mariá Dias (SINDVEN); Carlos Simoni Giacoboni (vice FENAVENPRO e pres. SIVEVI-RS); Oduvaldo
Carvalho Souza (presidente da OAB - Subseção de Itabuna).
De pé Juventino Ribeiro (mestre de cerimônia).
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da FENAVENPRO, Luiz Fernando Nunes, ressaltou:
Os convidados que
prestigiaram a
cerimônia desejaram
sucesso à diretoria
eleita do SINPROVERJ
no enfrentamento dos
novos desafios.

“Neste momento onde se faz necessário a união e o
fortalecimento na luta sindical, contar com a nossa
Federação Nacional é ter a certeza que teremos um
Sindicato mais seguro, confiante e renovado para todas as batalhas”.

Filiados da FENAVENPRO
PARAÍBA – CAMPINA GRANDE

GOIÁS

28.09.2009 a 28.08.2013

22.10.09 a 21.09.2013

“Travamos no dia a dia do SINVENPRO uma árdua luta por maiores conquistas para a categoria. Na área social, através de campanhas ao longo
dos anos temos beneficiado muitas entidades carentes em nossa cidade”.

“Desenvolvemos um trabalho no SindVendas com muita ética e
profissionalismo. A nossa diretoria é coesa e faz
com que as coisas aconteçam”.

ORGULHOSO COM O trabalho desenvolvido pelo Sindicato dos Empregados Ven-

DECLAROU EMOCIONADO O presidente reeleito do Sindicato dos Empregados Ven-

dedores de Produtos Farmacêuticos, Propagandistas, Propagandistas-Vende-

dedores e Viajantes, Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de

dores de Produtos Farmacêuticos do Estado da Paraíba o presidente reeleito

Produtos Farmacêuticos no Estado de Goiás, Paulo Guardalupe, em seu discurso

do SINVENPRO para o quadriênio 2009/2013, Valdir Santana da Silva em seu

de posse da nova diretoria do SindVendas, realizada no dia 22 de outubro, em ses-

discurso fez um relato resumido das atividades da entidade e agradeceu a presença

são especial no plenário da Câmara Municipal de Goiânia.

dos convidados que abrilhantaram a solenidade de posse da diretoria do Sindicato.
Nos agradecimentos Guardalupe destacou a força e o estímulo dos companheiros
na luta em prol das categorias que o SindVendas representa; a presença dos 400
convidados que prestigiaram o evento; o apoio dos patrocinadores (Hospfar e LigMed)
ao trabalho desenvolvido no Sindicato; e a iniciativa do vereador de Goiânia, Agenor
Mariano, pela homenagem aos propagandistas vendedores do Estado de Goiás. O parlamentar que durante sete anos trabalhou na indústria farmacêutica ressaltou ser um
privilégio homenagear uma categoria fundamental para a saúde e o progresso de nossa
Componentes da mesa: À esq.: Ricardo Bezerra dos Santos (SINPROCAPE-Caruaru);
Flávio de Carvalho Silva (SINVENPRO-PE); Valdir Santana da Silva (pres. reeleito SINVENPRO); Carlos Giacoboni (vice-pres. FENAVENPRO e SIVEVI-RS); Luaton
Bezerra (assessor jurídico (SINVENPRO); Paulo de Tarso e Silva (SINDIPROVENDASJoão Pessoa-PB); Fernando José de Oliveira (SINVENVIPRO) e o radialista J. Sales
(representante do deputado federal do Romulo José de Gouveia (PSDB-PB).

Após a execução dos Hinos
Nacional e do Vendedor Viajante,
em nome da FENAVENPRO e de
seu presidente Edson Ribeiro
Pinto, o vice da Federação,
Carlos Giacoboni, abriu os
trabalhos: “Saúdo a todos e desejo
a nova diretoria uma profícua
gestão em prol das categorias
representadas e muita garra na
defesa das conquistas dos
trabalhadores” destacou
o sindicalista.

sociedade: “Esse tipo de Sessão dignifica o setor produtivo e honra os trabalhadores
que constroem as nossas riquezas e ajudam a mudar a cultura desse país”.

Componentes da mesa: À esq.: Ruy Rocha de Macedo (Grão-Mestre da Grande Loja
Maçônica do Estado de Goiás); José Augusto da Silva Filho (diretor CNTC); Paulo Guardalupe de Siqueira (pres. SindVendas); dep. estadual Luiz Carlos do Carmo (PMDB);
Nara Luiza de Oliveira (dir. Marketing Indústria Química do Estado de Goiás representando o governador Alcides Rodrigues); vereador Anselmo Pereira (1º vice-presidente da
Câmara Municipal de Goiânia); Orion Elias Sampaio (pres. Junta Médica do município);
Edson Ribeiro Pinto e Luiz Fernando Nunes, (respectivamente, pres. e diretor FENAVENPRO) e Leonardo Mariano Reis (pres. Sindicato dos Médicos do Estado de Goiás).

O salão de festas do
La Costa Recepções e Buffet,
em Campina Grande-PB, onde
aconteceu na noite de 17 de
outubro a cerimônia de posse
da diretoria do SINVENPRO,
lotou de vendedores viajantes,
propagandistas de produtos farmacêuticos, familiares e amigos
que prestigiaram o evento.

O plenário da Câmara Municipal de Goiânia lotou de propagandistas, familiares e amigos
que levaram seu abraço a
nova diretoria do SindVendas.

Após receber dos componentes da mesa a credencial sindical e o diploma a
diretoria empossada prometeu nos próximos quatro anos dar continuidade ao
trabalho incansável desenvolvido pelo SINVENPRO tanto em prol das categorias que representa como também de responsabilidade social.

Ao empossar os novos diretores do SindVendas, o presidente da FENAVENPRO,
Edson Ribeiro Pinto elogiou a cidade de
Goiânia que completou na ocasião 76 anos
e frisou: “O Sindicato, além de desempenhar um papel muito importante na sociedade por ser a ligação entre o cidadão e os
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário é
também o defensor de direitos individuais e
coletivos do trabalhador. Devemos ter orgulho do nosso sistema sindical que ainda é
um dos mais modernos do mundo. Sucesso
e sejam felizes!” finalizou.
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Em nome do SindVendas o presidente
do Sindicato, Paulo Guardalupe, entre
os vereadores Agenor Mariano (PMDB)
e Anselmo Pereira (PSDB), e o dep.
estadual Luiz Carlos do Carmo (PMDB),
recebeu a placa comemorativa pelo
trabalho desenvolvido frente ao segmento
dos propagandistas farmacêuticos do
município de Goiânia.

Centrais sindicais denunciam Constituição Federal de 1988
DIAP alerta sobre risco da PEC
perseguição do Ministério
341/09
Público à OIT
NO INÍCIO DESTE mês, as seis Centrais sindicais brasileiras - CGTB, CUT, Força
Sindical, UGT, Nova Central e CTB - enviaram um documento para o diretor-geral
da Organização Internacional do Trabalho (OIT), Juan Samovia, denunciando a
perseguição perpetuada por integrantes do Ministério Público do Trabalho (MPT)
contra a organização dos Sindicatos brasileiros.
Na denúncia, as Centrais afirmam que os procuradores do Ministério Público atuam de forma generalizada no sentido de tentar desconstruir as decisões tomadas nas
Assembléias das categorias que estabelecem as contribuições sindicais: “O procedimento adotado pelo Ministério Público do Trabalho consiste em notificar os presidentes dos sindicatos para comparecerem em audiência designada em suas dependências, consubstanciando logo em seguida na apresentação de um Termo de Ajusta de
Conduta (se comprometendo a não recolher a contribuição dos não sócios)”.

Diretor da OIT recebe dirigentes sindicais em Genebra
O diretor geral da entidade, Juan Somavia recebeu os dirigentes das Centrais sindicais brasileiras em reunião realizada na sede da Organização
Internacional do Trabalho, em Genebra, no último dia dois de
novembro. Após analisar o documento entregue pelos sindicalistas contendo denúncias relativas à interferência indevida do
Ministério Público do Trabalho (MPT) e do Poder Judiciário
nos Sindicatos brasileiros Somavia prometeu: “Faremos
uma ampla investigação para podermos tomar as devidas
providências. Estamos convencidos que a situação atual
tem de mudar logo, pois as ações do MPT e da Justiça
têm sufocado as entidades sindicais, mediante o corte de
receitas”.
Na opinião do coordenador nacional do FST, José Augusto, “atualmente vários Sindicatos estão quebrados, sem
condições de bancar os seus custos”. Segundo ele o
MPT quer sufocar o movimento sindical, cortando o dinheiro necessário para desenvolver as campanhas salariais e as lutas como a da jornada semanal de trabalho
de 40 horas.

Seminário

Sindicalistas propõem democratização
da comunicação no Brasil

“Trata-se de perigoso golpe contra os direitos da maioria do povo brasileiro”
A aprovação da Proposta de Emenda Constitucional 341/09, que retira da Constituição
Federal de 1988 direitos constitucionais, será o sonho dos neoliberais. Em uma única Proposição joga na lata do lixo tudo aquilo que
foi conquistado pelos movimentos sociais
na Constituinte de 1987/88.

Emenda pode acabar
com vários direitos
Escondida atrás de uma discussão doutrinária a respeito do tamanho da Constituição brasileira, as conquistas da Carta Política de 1988 poderão ser anuladas, caso
venha a ser aprovada a PEC 341/09, do
deputado Regis de Oliveira (PSC/SP), que desconstitucionaliza todos os direitos e garantias
sociais, como os direitos trabalhistas, previdenciários, dos servidores, sindicais, entre outros.
No plano teórico, o autor da Proposição parte do pressuposto de que uma Constituição de princípios, ou material, na linguagem dele, é mais adequada que uma Constituição analítica, como
nossa atual, que os neoliberais chamam detalhista e responsável por travar o desenvolvimento
do País, daí aplaudirem a proposta que propõe seu enxugamento ou a desregulamentação de
direitos. A PEC 341/09, que aguarda votação do parecer favorável à sua admissibilidade na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) da Câmara, reduz de 250 para 60 os artigos
permanentes da Constituição, e de 95 para apenas um dos artigos das Disposições Transitórias,
retirando do texto constitucional todos os direitos e garantias que implicam despesas para empresas ou para o Estado assegurados aos cidadãos, remetendo tudo para a lei.
O relator da PEC 341/09 na CCJC, deputado Sérgio Barradas Carneiro (PT/BA), responsável
pela a análise da admissibilidade (constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa) concorda com a tese da Constituição enxuta, mas propôs duas alterações: 1) incluir um dispositivo para determinar que continuem em vigor os artigos suprimidos até sua regulamentação em
Lei, e 2) para desmembrar, em PEC específica, as modificações que o autor faz no texto da
atual Constituição, como as que dizem respeito à autonomia do Distrito Federal.
O relator, em seu parecer, assim como autor da PEC 341/09, não considera como direito
individual, para efeito de impedimento de emendamento (inciso IV, parágrafo 4º do artigo 60
da CF), os artigos 6º a 10 que tratam dos direitos sociais, apesar de fazerem parte do Título II
(Dos Direitos e Garantias Fundamentais), nem o Título VIII (da Ordem Social), que inclui, entre
outros, os direitos à Seguridade Social (Saúde, Previdência e Assistência Social) bem como
à educação, à cultura, à família, à criança, ao idoso, ao adolescente e aos índios. Seriam
excluídos do texto Constitucional, apenas como ilustração, todas as regras sobre os direitos
sociais dos trabalhados, as regras previdenciárias dos servidores e trabalhadores celetistas, as
garantias de atuação do Sindicato como substituto processual e representativo de categoria
profissional, suas fontes de financiamento, assim como a proteção à saúde, educação, suas
fontes de financiamento, que passariam a depender apenas de lei ordinária.
Os movimentos sociais, em geral, e o sindical, em particular, precisam mobilizar suas
bases - trabalhadores, estudantes, cidadãos - para denunciar esse verdadeiro golpe
contra os interesses da maioria do povo.
FONTE: EDITORIAL DO BOLETIM DO DIAP DE AGOSTO

Em Seminário Nacional sobre Comunicação, as Centrais sindicais CUT, CGTB, CTB,
Força Sindical, Nova Central e UGT decidiram, em 21/10, apresentar dez propostas na
1ª Conferência Nacional de Comunicação - Confecom, a se realizar de 14 a 17 de

FOTO: WWW.NCST.ORG.BR

dezembro, em Brasília.
Confira as sugestões dos sindicalistas: fortalecer a rede pública de
comunicação; construir novo marco regulatório; implementar um
plano nacional de fortalecimento
da radiodifusão comunitária contra
a criminalização – e plano de inclusão digital, com internet banda larga gratuita; estabelecer novos critérios para distribuição da publicidade oficial e concessões públicas;
garantir o controle social sobre os meios de comunicação; lutar pela concessão de
um canal aberto para as centrais sindicais; horário sindical gratuito nos meios de
comunicação; e a recriação da Embrafilme. FONTE: FST
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Mulher

Lei Maria da Penha
A LEI MARIA da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006, completou três anos
com resultados positivos e foi criada para atender vítimas de maus-tratos. O Disque
180, realizou no primeiro semestre desse ano, 161.774 atendimentos. Um aumento de 32% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 122.222 atendimentos. Mais de 90% das ligações foram feitas por mulheres.
Em números absolutos, o Estado de São Paulo é o líder do ranking nacional, com
um terço dos atendimentos (54.137), seguido pelo Rio de Janeiro, com 12,28%
(19.867). Em terceiro está Minas Gerais, com 6,83% (11.056).

Ligue 180 | Central de Atendimento à Mulher
24h no ar, de segunda à domingo, inclusive feriados

Nova Central Sindical dos Trabalhadores :: Rio de Janeiro

Reportagem: Tania Maria de Oliveira, jornalista/
assessora de comunicação social da FENAVENPRO

II Congresso Estadual da NCST-RJ debate crise mundial
e os reflexos no mundo do trabalho
COM MAIS DE 400 sindicalistas, a Nova Central do Rio de Janeiro concluiu o seu II Congresso
Estadual debatendo entre outros temas a situação do emprego no Estado; a Emenda 45 e
sua repercussão na organização sindical; assédio moral e a importância de um ambiente de
trabalho digno e saudável.

“A Emenda 45 e sua repercussão
na organização sindical”
A EMENDA CONSTITUCIONAL 45, promulgada e publicada em dezembro de

A plenária definiu algumas lutas prioritárias e imediatas como apoiar a redução da jornada de
trabalho de 44 para 40 horas semanais e o Fim do Fator Previdenciário.
A mesa de abertura contou
com a presença de
autoridades e dirigentes do
movimento sindical e social.

2004, alterou a competência da Justiça do Trabalho, de um lado para ampliar
suas atribuições em matéria de direito individual, e, de outro, para limitar drasticamente a possibilidade de dissídio coletivo de natureza econômica.
O advogado e membro do corpo técnico do Diap, Hélio Stefani Gherardi,
discorreu sobre a Emenda 45 na relação de trabalho destacando: “Verifica-se,
claramente, que a partir da Emenda referida, o tratado internacional prevalecerá, pois sendo equivalente a Emenda Constitucional, prevalece hierarquicamente em relação aos direitos internos, o que é, inadmissível à soberania nacional”.

Nova Central-RJ reelege nova direção
O II Congresso Estadual
da NCST-RJ aconteceu no Salão de
Convenções do Rio’s
Presidente Hotel,
Praça Tiradentes, centro do Rio, nos
dias 1 e 2 de outubro,
e reuniu mais de
400 sindicalistas de todo o Estado.

Homenagem

O PRESIDENTE REELEITO da NCST-RJ, Sebastião José da Silva, entre a nova diretoria agradeceu a presença de todos e ressaltou: “Consolidar uma Central sindical no Brasil é uma

ATRAVÉS DA PROJEÇÃO de um vídeo no telão o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de

obra gigantesca! Essa foi uma conquista de todos e um esforço de centenas de lideranças e
milhares de militantes, dirigentes, apoiadores, funcionários, todos empenhados em fazer com
que a Nova Central Sindical de Trabalhadores cumprisse a sua missão”.

Saúde do RJ, em nome de todos os sindicalistas presentes
no evento prestou homenagem póstuma ao companheiro
Juracy Martins dos Santos – ex-presidente da Federação da
categoria e do FST-RJ e 1º ex-vice-presidente da NCST-RJ -

A existência da Nova Central e sua ação agregadora e equilibrada, para Sebastião foram fatores decisivos para a consolidação do movimento de união das diferentes Centrais sindicais
e representam um salto de qualidade na luta trabalhista no país: “Agora podemos dizer que

falecido em 26 de novembro de 2008.
O superintendente Regional do Trabalho e presidente do PDT-RJ, José
Bonifácio, abriu o evento representando o ministro do Trabalho e Emprego. Em sua palestra “A crise mundial e os reflexos no mercado de
trabalho”, Bonifácio defendeu Carlos Lupi destacando: “O ministro foi
alvo de críticas do empresariado, por defender que as empresas que
recebem financiamento do BNDES não poderiam demitir os trabalhadores, como muitas fizeram, quando eclodiu a crise mundial”.
O secretário Estadual de Trabalho e Renda, Ronald Ázaro, representando o governador do Rio de Janeiro,
Sérgio Cabral, fez uma panorâmica da situação do emprego no
Estado, através de gráficos e mapas mostrados em dois telões
instalados no recinto do Congresso.

“Saúde, ambiente de trabalho e
dignidade humana”
A SUPERINTENDENTE DE Saúde, Segurança e Ambiente do Trabalho da Secretaria de Estado do Trabalho e Renda, Maria Christina Menezes, ministrou a palestra “Gestão de Segurança, Meio Ambiente
e Saúde”, apresentando dados levantados pela Secretaria
importantes à política de melhoria constante da vida dos
trabalhadores.
A advogada trabalhista Marinês Trindade falou sobre “O
que é assédio moral?”, entre outros temas. As fases de
humilhação no trabalho; os sintomas do assédio moral na saúde e o que a
vítima deve fazer quando se encontrar nesta situação constrangedora.

vencemos aquele perigo mais direto e aberto. A ameaça velada e sub-reptícia continua! É
necessário colocar por terra a Portaria 186” finalizou o sindicalista.

“Desemprego Zero”
O ECONOMISTA, PROFESSOR e
presidente do Instituto Desemprego
Zero, José Carlos de Assis, afirmou
que os Bancos lucram em cima da
produção e provocam aumento do
desemprego: “Com um dos maiores
spreads (diferença entre os juros
que pagam para obter empréstimos
e a taxa que cobram quando oferecem crédito) do mundo, setor bancário brasileiro corrobora para que a crise econômica cresça no país”.

Representantes da FENAVENPRO
e do SINPROVERJ no evento:
Olimpio Coutinho Filho (diretor) e Luiz
Edmundo Quintanilha, Tasso Renan
Reis Escobar e Ricardo de Araújo.

Empossados novos
diretores da NCST-RJ
O ATO DE posse da diretoria, conselho fiscal e deliberativo
– eleita no II Congresso Estadual da NCST-RJ, realizado no
mês de outubro, aconteceu no Rio’s Presidente Hotel, em 4
de novembro de passado. Dirigentes sindicais representantes
de diversas categorias, entre elas agentes autônomos no comércio, comerciários, operadores de telemarketing, policiais
civis, propagandistas de produtos farmacêuticos, rodoviários,
trabalhadores na alimentação, construção civil, têxteis, venEm nome dos presidentes
dedores viajantes do comércio, vestuário e vigilantes abriram da FENAVENPRO, do
SINPROVERJ e do VENRIO,
a solenidade cantando o Hino Nacional.
respectivamente Edson
Ribeiro Pinto, Luiz Fernando
Os Sindicatos do Rio de Janeiro que se encontram cadas- Nunes e José Soares de
Sousa Filho, o companheiro
trados no Sistema Nacional de entidades sindicais do MTE Luiz Edmundo Quintanilha
recebeu do presidente da
receberam Certificado de Filiação à NCST.
NCST-Nacional, José Calixto
Ramos, o Certificado de
Filiação à entidade.
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