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

“O Jornal da FENAVENPRO é considerado
um dos mais importantes veículos de comunicação
do movimento sindical brasileiro”, avalia o presidente
da entidade, Edson Ribeiro Pinto, em entrevista
na página 10, e os presidentes dos 29 Filiados
que compõe o universo Federativo, em depoimentos
registrados nas páginas 8 e 9.

Conselho de Representantes

Filiados da FENAVENPRO

Assessor jurídico

da FENAVENPRO debate
Estabilidade Sindical,
Jornada de 40 horas semanais,
e Fator Previdenciário.

lutam pela correta
distribuição da
contribuição sindical
previsto na legislação.

da FENAVENPRO orienta
Filiados como proceder no
recolhimento indevido da
contribuição sindical.
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EDITORIAL
Edson Ribeiro Pinto, presidente da FENAVENPRO

“Keiro No Hi” - Dia de respeito ao idoso
A CADA ANO que passa, o IBGE tem dado pelo menos uma
boa notícia para os brasileiros: a nossa expectativa de vida
vem subindo consistentemente. Hoje ela está em 72 anos...
Isto representa uma média do tempo vivido pelos brasileiros,
o que quer dizer, naturalmente, que existem pessoas que não
chegam a essa idade e, por outro lado, há os que chegam a
80, 90 ou mais...

1960 é um ano que se tem na memória
E nem parece tão longe, porque foi quando o Brasil ganhou
o bicampeonato da Copa do Mundo, no Chile. Pois neste
ano, nossa expectativa de vida era de apenas 54 anos. Esse
aumento de vida foi um grande passo dado em menos de
cinco décadas. Para isso, contribuíram diversos fatores como
melhoria na educação, no saneamento básico, progressos na
área da Medicina, melhoria da assistência social, etc.
Então, vale perguntar: a grande maioria dos trabalhadores
está aproveitando os anos de vida conquistados a mais? Parece que não... Cuidamos da saúde das crianças para se tornarem jovens cheios de vida e disposição. Depois, educamos
os jovens cheios de vida e disposição para se tornarem adultos
capacitados a competir de igual para igual com os melhores
em todas as áreas. Aí paramos... Não nos preocupamos com
o que vai acontecer com os adultos, quando chegar a hora de
passarem o bastão para a nova geração que vem atrás.

Previdência Social no Brasil
Infelizmente, a nossa Previdência oficial não consegue acompanhar essa melhoria de vida, e explica de uma forma muito
simplista: as famílias estão encolhendo bastante – no ano
do bicampeonato, a média de nascimentos no Brasil era em
torno de seis bebês por mulher, hoje é de dois.
Como ao mesmo tempo aumenta o número de brasileiros em
idade de se aposentar, diminui cada vez mais o número de
trabalhadores com Carteira assinada para recolher as contribuições necessárias para custear essas mesmas aposentadorias. Mas por que a aposentadoria tem que ser custeada
apenas pelas contribuições dos empregados?
Ora, nos termos da Constituição, somos todos iguais perante
a Lei. Será que somos mesmo? Os funcionários públicos se
aposentam com salário integral, seja qual for esse salário.
Por que a aposentadoria dos trabalhadores no regime da CLT

tem um teto de R$ 3.400,00? Porque não damos a mínima
para os aposentados.Fator Previdenciário

realizando debates políticos sobre como melhorar a vida de
quem tanto já fez pelo país etc.

Por que a Previdência Social criou o Fator Previdenciário que
reduz o valor do benefício? Porque não damos a mínima para
os aposentados. Agora, o Fator Previdenciário está para ser
abolido, mas não tem importância. O governo já tem na manga da camisa, pronto para apresentar, o modelo 85-95, outro
redutor da aposentadoria. Por que isso? Porque não damos a
mínima para os aposentados.

Mas, isso é no Japão. Aqui, estamos tratando de implantar
o redutor de 85/95 e, se esse não emplacar, a gente arruma
outro. Ora, que se danem as bananeiras que já deram cacho!

Porque, em nosso país, os aposentados são considerados
um peso, um estorvo, bananeira que já deu cacho – não são
respeitados. Quando nos orgulhamos sempre do contínuo
progresso que experimenta o nosso país, esquecemos que
o progresso de hoje foi montado ontem pelos brasileiros que
agora estão se aposentando.

Respeito aos aposentados não é favor
É um reconhecimento ao valor da experiência de vida que eles
acumularam e que estão sempre dispostos a partilhar. Isso é
muito claro nas sociedades indígenas, onde os mais velhos
são venerados pelo conhecimento e sabedoria. Mas antes
que você diga “ora, isso é coisa de índio!”, eu me apresso a
explicar o título desta matéria.
Todos sabem que o Japão, um país com 120 milhões de habitantes, numa área não maior que Santa Catarina e Rio Grande
do Sul, espalhado por 3.900 pequenas ilhas, sofrendo 8.000
tremores de terra por ano, ainda assim é a segunda maior economia do mundo. Como consegue? Tem seus segredos.

Keiro No Hi
É um feriado no Japão dedicado aos idosos.
Na 3ª segunda-feira de setembro, os japoneses
oram pela longevidade dos mais velhos e os
agradecem pelas contribuições feitas à sociedade ao longo de suas vidas. A expectativa de
vida no Japão é a maior do mundo.
A celebração do sexagésimo aniversário é
importante, pois significa que esta pessoa completou o ciclo zodiacal, portanto, ela retornou
ao signo de nascimento. É costume presentear
as pessoas que chegam a essa idade com algo
vermelho (cor que representa proteção). Um
dos pratos servidos para uma festa de aniversário
de 60 anos é o “sekihan” (arroz cozido com feijão
“azuki”, que possui coloração avermelhada).

Os japoneses dedicam toda atenção ao desenvolvimento intelectual dos jovens, mas também têm um profundo respeito
pelos mais velhos e não abrem mão da experiência acumulada por eles. Este respeito é tão grande que gerou um feriado
nacional: é o Keiro No Hi – que quer dizer exatamente Dia de
Respeito pelos Mais Velhos, realizado toda terceira segundafeira de setembro
As familias se reúnem em torno dos mais velhos, aproveitam
o feriado prolongado para passear com eles, mas, principalmente, a mídia dedica largos espaços ao Keiro No Hi desenvolvendo matérias sobre as contribuições feitas por pessoas
de idade, entrevistando pessoas de idade bem avançada,

“A união faz a força”
Palavras do presidente da FENAVENPRO, Edson Ribeiro Pinto, dirigidas aos diretores, funcionários e colaboradores na confraternização de 2009, realizada na Sede da entidade, em 10 de dezembro passado, durante a última reunião da diretoria.
A despedida do ano para a equipe foi comemorada num ambiente de muita paz e harmonia
e acima de tudo com esperança de dias melhores para o sindicalismo brasileiro e para as relações de trabalho: “Este sempre foi o espírito que orientou a nossa Federação desde que foi
fundada em 1952” complementou Edson.
O sindicalista agradeceu a todos pelo esforço, competência e dedicação e lembrou: “Acredito que
só dessa forma temos podido levar adiante a tarefa de atingir nossos objetivos e realizar nossos projetos”, concluiu.
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Fórum Sindical de Trabalhadores - Nacional

Fórum Social Mundial 2010

“O Termo de Ajustamento de Conduta tem causado muitos
transtornos financeiros ás entidades sindicais e é um
verdadeiro desastre para Sindicatos de trabalhadores do País”.
A OPINIÃO É do coordenador nacional do FST, José Augusto da Silva Filho, na
reunião realizada, no último dia 10 de fevereiro, na Sede do Ministério Público do
Trabalho, em Brasília, com representantes do movimento sindical brasileiro que debateram a contribuição assistencial / negocial. Os sindicalistas afirmaram: “O TAC
não será assinado”.

O que é o TAC?

Fórum Sindical dos Trabalhadores
debate práticas anti-sindicais no FSM

É um instrumento extrajudicial por meio do qual as partes se comprometem,
perante os promotores de Justiça e procuradores da República, a cumprir
determinadas condições, sobre um assunto específico.

UM DOS TEMAS da pauta do Fórum Social Mundial de 2010 realizado no Rio

Neste caso, trata-se da cobrança, pelos Sindicatos de trabalhadores, da
taxa ou contribuição assistencial, que o MPT não permite que seja feita aos
empregados não associados aos Sindicatos.

ciaram à Organização Internacional do Trabalho

Fator Previdenciário

Grande do Sul, de 25 a 29 de janeiro, foi sobre práticas anti-sindicais, onde dirigentes do FST e de todas as Centrais Sindicais denuninterferências indevidas do Ministério Público nos
Sindicatos do país.
Um dos representantes da OIT presente à reunião,

Fator Previdenciário não é prioridade
para deputados
O NOVO LÍDER do PT na Câmara dos Deputados, Fernando Ferro (PT/PE), e o novo líder
do Governo na Câmara, Candido Vaccarezza (PT/SP), descartaram a possibilidade de se
discutir neste ano o fim do Fator Previdenciário.
Segundo Ferro, as prioridades deste ano são o Pré-sal, a Medida Provisória que reajustou
o salário mínimo e a que deu, aos segurados que ganham mais que o piso, um ganho real
-acima da inflação - igual a 50% do crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de 2008.
“O Projeto do reajuste nós vamos encarar. O do novo Fator, não”, disse o parlamentar.
FONTES: JORNAL AGORA E DIAP

Eduardo Rodriguez, destacou que as práticas antisindicais são diversificadas, compreendendo demissões ilegais de dirigentes com estabilidade sindical,
não reconhecimento do direito à organização e negociação coletiva, especialmente nos setores públicos, interdito proibitório, proibição ou restrição do acesso dos
sindicalistas aos locais de trabalho, discriminações (de raça, gênero ou de outra
natureza) ameaças, agressões e até assassinatos.
O Fórum comemorou seu décimo ano de existência e aconteceu de forma descentralizada
em pelo menos 27 eventos regionais, nacionais e mundiais. O evento contou com a presença de alguns chefes de estado, entre eles o
presidente Lula, Evo Morales, Mojica e Fernan-

Aposentados

do Lugo, além de vários ministros e políticos.

Aumento de expectativa de vida reduz
benefício dos aposentados
A EXPECTATIVA DE vida é a base de cálculo do INSS para determinar o valor do Fator
Previdenciário e cálculo das aposentadorias. Quanto maior a expectativa de vida, menores os valores das aposentadorias. Devido ao aumento da expectativa de vida divulgada
pelo IBGE, que passou de 72,6 anos em 2007 para 72,8 anos em 2008, a partir de
1 de dezembro de 2009 quem se aposentar terá uma redução em seu benefício de
0,43%, e se o segurado se aposenta com 70 anos ou mais, a redução pode chegar a
1%. Esse novo Fator Previdenciário valerá até 30 de novembro de 2010. Quanto mais
jovem a pessoa se aposentar, menor será seu benefício, pois a Previdência entende
que ela receberá aposentadoria por mais tempo, já que sua expectativa de vida é maior.

Trabalhamos por um Mundo Melhor
Cerca de 30 mil pessoas compareceram a abertura oficial do
10º Fórum Social Mundial. O
coordenador nacional do FST,
José Augusto, parabenizou a
organização do evento e destacou a presença marcante de
entidades sindicais oriundas
de todo o Brasil

Para alcançar o mesmo valor que teria com a tabela antiga, o segurado terá de trabalhar
até 72 dias a mais. A esperança de vida do brasileiro ao nascer aumentou mais de três
anos entre 1998 e 2008, passando de 69,66 anos para 72,86 anos. Apesar do ganho, a esperança de vida no Brasil é baixa se comparada a países como Japão, Suíça,
Islândia, Austrália, França e Itália, onde a média supera os 81 anos.

qual seria o papel das organizações governamentais, dos
Sindicatos, dos coletivos e dos
órgãos públicos e que o desafio é

Rejeitado projeto sobre aposentadoria especial
Em 3 de dezembro de 2009, foi recebido para publicação o parecer pela rejeição
do PL 7377/02, do deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP), que altera Lei 8.212,
de 24/7/1991, para estabelecer novos critérios de contribuição, para efeito de
comprovação de tempo de atividade de contribuinte individual, bem como modifica
dispositivos da Lei 8.213, de 24/71991, que tratam da aposentadoria especial. O
relator da matéria foi o deputado Germano Bonow (DEM/RS).

Na abertura do FSM 10, o ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, indagou

avançar ainda mais: “O que queremos dessa sociedade”? À esquerda, Ronaldo Rodrigues, diretor da NCST-ES e diretor social
do SEPROVES (Filiado da FENAVENPRO no Espírito Santo).
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110a Reunião do Conselho de Representantes da FENAVENPRO

“Unir para conquistar, conquistar para vencer”
Tema da Reunião anual dos 28 delegados representantes
da FENAVENPRO, realizado no Mirador Rio Copacabana
Hotel, zona sul do Rio, no dia 24 de novembro de 2009.
Na abertura do encontro

o

presidente da FENAVENPRO,
Edson Ribeiro Pinto, deu

1

boas vindas aos delegados
estreantes e aos novos presidentes dos Sindicatos Filiados
à Federação. Em seu pronunciamento, o sindicalista reviveu um pouco da história da entidade, e lembrou emocionado de 1988,

e força na luta em prol do trabalhador brasileiro”. Proposta aprovada pelo
Conselho de Representantes.
José de Jesus Pinto Damasceno (5), dir. SINPROVENCE/CE: “Nota-se
claramente que a Ação ajuizada na 2ª Vara do Trabalho de Fortaleza pelo
Aché Laboratórios Farmacêuticos S/A, contra o nosso Sindicato, foi uma
ameaça velada à estabilidade sindical dos diretores para enfraquecer o
propagandista de produtos farmacêuticos”.

9

João Carlos Rozendo (6), pres. SINDEVAL/AL: “Precisamos nos unir para
o combate acirrado as fundações fraudulentas e proliferações ostensivas
de Sindicatos de nossas categorias, em todo o território nacional, principalmente nos Estados do Nordeste”.

ano da Assembléia Nacional Constituinte: “Nossa atuação dentro do Con-

2

gresso Nacional neste período foi muito intensa”.
Mais recentemente, Edson destacou o empenho de alguns companheiros

3

vendedores viajantes e propagandistas, quando solicitados pela CNTC,
em Brasília: “Um grupo de colegas dedicados e oriundos de diversos Es-

Nova Central-PE fico à disposição dos colegas da Região Nordeste”.

tados, entre eles Antonio de Oliveira (RO), Paulo Guardalupe (GO), João
Manuel (RS), Jorge Zózimo e Manfredini (SP), Luiz Edmundo “Bozó” (RJ)
e o Rúbio (MG), vem fazendo um trabalho político incansável junto aos

Altamir Davi de Oliveira (8), dir. PROPAGAVENDE/MG: “Nós, sindicalistas, precisamos de humildade e amor em nossas ações”.

parlamentares, em prol do sindicalismo e do trabalhador, especialmente
as categorias que representamos”

Antonio de Oliveira (9), pres. SERVIPROFARO/RO: “Estamos atentos as
iniciativas do TST referentes a estabilidade sindical contra membros do

Internacionalmente, Edson salientou a importância do surgimento da
U.L.A.Vi.M para os propagandistas de produtos farmacêuticos da América Latina, e da Uni Global Union que representa 900 Sindicatos e 20
milhões de trabalhadores em todo o mundo. “Temos muito orgulho de a
FENAVENPRO ser filiada as duas entidades” comentou.

4

Após a Plenária cantar o Hino Nacional e do Vendedor Viajante o presidente do
SEPROVES, Reginaldo Allemand Damião (1) leu a Oração de Gandhi “Ó,
homem, não descanses”, extraída do livro Trilha, de Frei Ignacio Larrañaga.

5

Os presidentes do Sindicato dos Empregados Vendedores e Viajantes do
Comércio, Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de
Produtos Farmacêuticos de Caruaru – PE e do Maranhão , respectivamente
Ricardo Bezerra e Edgelson Lemos de Souza, ao receberem do presidente da FENAVENPRO os Certificados de Filiação nº 28 e 29, agradeceram
a forma gentil e respeitosa que a Federação e co-irmãos os acolheram.

José Ribamar Pessoa (4), pres. SEVVPROPI/PI: “Sugiro aos colegas oferecer Menção Honrosa ao companheiro Olimpio Coutinho pelo seu talento

4

12

Wladimir Penha Pereira (11), pres. SINPROVESP – prop./SP: “Como estreante nesta Reunião agradeço a acolhida da Federação e dos co-irmãos. A mensa-

Ricardo Bezerra dos Santos (12), pres. SINPROCAPE–Caruaru:“Agradeço
publicamente ao companheiro Flávio, co-irmão de Recife, pela ajuda e empenho ao nosso Sindicato, especialmente durante a fundação”.

Manifestações de
Delegados Representantes
8

diretor da FENAVENPRO -, a visita que fizeram em nosso Sindicato, onde
ministraram uma palestra para os nossos diretores sobre Projetos que
tramitam no Congresso Nacional de interesse dos trabalhadores”.

O presidente da mesa, Adão Severo Pinto (3), diretor do SIVEVI-RS, leu
a Ata de Reunião, Relatório da diretoria; contas do Exercício 2008, Suple-

6

11

Astrogildo Torres de Brito Filho (10), dir. SINPROFAR/PA: “Aproveito a
oportunidade para agradecer ao Edson e Luiz Fernando - presidente e

gem que deixo é a do Exército francês: “ Unir pra Avançar”. A sua função sempre
foi a de defender os interesses da França junto às suas colônias na África, no
Oceano Pacífico, na América do Sul e no Caribe”.

SINPROCAPE e SINPROVEMA recebem
Certificados de Filiação à FENAVENPRO

10

Conselho Fiscal o que dificulta os Sindicatos comporem a Chapa para
renovação da diretoria”.

De acordo com a legislação e o Estatuto da FENAVENPRO o 1º secretário
da entidade, Ayrton de Almeida (2), leu o Edital de Convocação publicado
no DOU nº 197, Seção 3, pág. 145, em 15.10.2009.

mentação orçamentária 2009, Previsão orçamentária 2010 e o Parecer
do Conselho Fiscal. Os documentos foram discutidos, votados e aprovados
por unanimidade pelo Conselho de Representantes.

7

Flávio de Carvalho Silva (7), pres. SINVEPRO/PE: “Deixarei a presidência do
Sindicato nos próximos dias, assumindo a diretoria de Comunicação da entidade.
Garanto que a luta vai continuar em defesa de nossas categorias. Como diretor da

Maria Aparecida Alves Lopes (13), pres. SEMPREVIAJAVEND-DF:
“Agradeço a FENAVENPRO pelo imenso apoio dispensado ao nosso
Sindicato. Fico feliz também em comunicar aos companheiros que o
SEMPREVIAJAVEND foi reconhecido pelo presidente da República, Luiz
Inácio Lula da Silva, pela representatividade a nível nacional”.

13

14

José Jackson da Silva (14), pres. SINDVEN – sul e sudoeste/BA: “Alerto
aos companheiros para contratações desenfreadas e irregulares de estagiários na área de propaganda médica, com média salarial de R$ 1.600,00,
pelo Aché Laboratórios Farmacêuticos, e diminuindo consideravelmente
salários dos profissionais”.
Antonio de Souza R. Júnior (15), dir. SINDIVESE-SE: “Em virtude do surgimento
do SINDIPROFASE e, posteriormente do SINDIPROVEN, a Merck Sharp & Dohme
vem fazendo o depósito da contribuição sindical para o nosso Sindicato, em juízo,
desde 2008, até que seja julgado tal processo na Justiça do Trabalho”.
Olimpio Coutinho Filho (16), dir. FENAVENPRO: ”Nós, sindicalistas, temos o dever e a obrigação de lutar pelo trabalhador brasileiro e defende-lo
da política nacional devastadora do Governo Lula, cujo objetivo é retirar os
direitos trabalhistas. Outra ameaça deste Governo é extinguir a contribuição sindical e a estabilidade sindical.”
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Palestra

Conselho Fiscal da
FENAVENPRO aprova
balanço financeiro

O PALESTRANTE CONVIDADO da 110ª Reunião do Conselho
de Representantes da FENAVENPRO, Sérgio Miranda, ex-deputado federal (PDT-MG) e assessor parlamentar do Fórum Sindical de Trabalhadores -, falou para a plenária lotada
de delegados representantes sobre os desafios do movimento
sindical brasileiro e da classe trabalhadora no Governo Lula. O
professor concentrou a sua explanação em alguns itens que
considera fundamental para as lideranças sindicais. Confira:

EM REUNIÃO NA Sede da FENAVENPRO, centro do
Rio, em 23 de novembro de 2009, os três membros
do Conselho Fiscal da entidade - José Soares de Souza Filho (RJ), Álvaro Nascimento Filho (PA) e Rúbio
Alves de Oliveira (MG) -, acompanhados do contador da entidade, Jorge Leal, aprovaram as contas

Fator Previdenciário

apresentadas pela FENAVENPRO com os respectivos

O Fator Previdenciário em sua opinião é perverso, não tem lógica

comprovantes do exercício 2008 e a previsão orça-

e não é positivo para os trabalhadores: “Não podemos negociar o

mentária para 2010.

Fator baseado em regras contraditórias como Expectativa de Vida
baseada pelo IBGE. Nenhum fundo de pensão, dos 400 hoje existentes, usa estes índices. Temos que congelar essa Tabua da Vida
que só traz insegurança para o trabalhador”, ponderou. O Fator
Previdenciário segundo Miranda só afeta diretamente os contribuintes por tempo de contribuição, e o setor
privado é o único interessado em precarizar a Previdência: “O objetivo do setor privado é que no ano de 2020 o
teto de aposentadoria seja um salário mínimo”, lamentou. Para ele é preciso mudar os paradigmas do mundo do
trabalho e o modo de fazer a valorização do trabalhador.

Estabilidade sindical
“Essa matéria é de grande importância para o sindicalismo brasileiro, diante das práticas antisindicais que vêm
sendo adotadas no país, com demissões de companheiros” ressaltou Miranda que disse em qualquer país do
mundo, capitalista ou não, a estabilidade no emprego de todos os membros da entidade é uma realidade “

“Estabilidade sindical tem
que ser respeitada”

conforme preconiza a própria OIT, órgão que o Brasil é signatário, destacou. “A garantia provisória de emprego
do dirigente sindical e do respectivo suplente está sustentada nos Artigos 8º, inciso VIII, da Constituição, e543,

A OPINIÃO É dos diretores da FENAVENPRO, na últi-

parágrafo 3º, da CLT” sustentou Miranda.

ma reunião do ano de 2009, realizada durante a 110ª
Reunião do Conselho de Representantes da FENA-

Miranda comentou sobre o PLS 177/07, de autoria do senador Paulo Paim (PT-SP), que proíbe a dispensa do

VENPRO, com a presença dos membros do Conselho

empregado sindicalizado e frisou que a CNTC, o FST e seus afiliados acompanham e defendem incansavelmente

Fiscal e do assessor jurídico da entidade.

a sua aprovação pelo Senado Federal.
O assunto em destaque foi o PLS 177/07, do senador

Jornada de 40 horas semanais

Paulo Paim (PT/RS), que proíbe a demissão de dirigen-

Miranda não tem dúvidas que a redução da jornada, sem redução de salário, acompanhada de medidas que

te sindical membro ou candidato de Conselho Fiscal.

limitem as horas extras e eliminem o banco de horas, possibilitará a criação de até 2,5 milhões de novos em-

Eles comentaram: “Se o Projeto for aprovado na Câma-

pregos. “A jornada brasileira é maior que a de países desenvolvidos e até de outros latino-americanos, segundo

ra certamente

o Dieese. Na Alemanha, por exemplo, a jornada semanal é de 39 horas” exemplificou. Diante dos benefícios

dará mais âni-

gerados pela medida Miranda considera que a redução da jornada deve ser compreendida como um instrumento

mo ao movi-

necessário de distribuição de renda, geração de emprego e melhoria na qualidade de vida daqueles que produ-

mento sindical,

zem as riquezas da Nação.

pois se trata
de significativa

Projetos em tramitação no Congresso Nacional

vitória dos tra-

“Os Projetos que no governo do FHC foram emplacados, contra os trabalhadores, não foram revertidos no Go-

balhadores

verno do Lula, só a revitalização do salário mínimo” frisou Miranda. Ele acredita ser necessário focar a atuação

suas entidades

dos sindicalistas em alguns Projetos que já estão na pauta, dentre eles a contribuição assistencial: “Só iremos

representati-

aprovar este Projeto se ganharmos politicamente o conjunto de parlamentares. A mobilização dos trabalhadores

vas”.

e

é fundamental para garantir estas conquistas” afirmou.
Na

Ao final da palestra Sérgio Miranda
recebe do presidente da FENAVENPRO,
diploma pela colaboração prestada durante
o encontro dos sindicalistas.

ocasião

“Reitero junto aos sindicalistas que para alcançarmos o nosso ob-

dois diretores

jetivo contamos com o trabalho e participação de todos os com-

se manifestaram: Paulo Guardalupe, de Goiás, ava-

panheiros”. Miranda apelou a todos que façam contato pessoal-

liou como positiva a participação da FENAVENPRO na

mente com parlamentares de seus respectivos Estado, utilizando

6ª Marcha Nacional da Classe Trabalhadora, em Brasí-

panfletos e catálogos com as fotos dos senadores e deputados.

lia, no dia 11 de novembro passado, e Luiz Fernando

Ponderou ainda que o Senado Federal tem este precioso objetivo

Nunes, do Rio de Janeiro, frisou a importância das

de legislar sobre uma lacuna que está em nosso judiciário e fina-

visitas feitas por ele e o presidente Edson Pinto, nos

lizou: “O Ministério Público do Trabalho está em contradições com

Filiados dos Estados do Maranhão e do Pará, onde

a CLT e a CF/88”.

ministraram palestras para dirigentes sindicais.
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Congresso Nacional

Projetos Tramitando

1500 sindicalistas fazem
mobilização no Congresso Nacional

Projetos da estabilidade sindical e taxa
assistencial tramitam no Congresso
Os Projetos de Lei que tratam, respectivamente, da regulamentação da taxa assistencial (PL 6708/09), e da estabilidade do dirigente sindical (PL 6.706/09),
ambos de autoria do senador petista Paulo Paim (RS), já estão na Comissão de
Trabalho, onde aguardam distribuição, que só será feita depois que o colegiado
eleger a nova mesa diretora, eleição prevista para o final de março.

REPRESENTANTES DO FÓRUM Sindical dos Trabalhadores e das Centrais sindicais – CGTB, CTB, CUT, Força Sindical, Nova Central e UGT -, realizaram no dia dois de

Vale lembrar que o PL foi anexado a vários Projetos de Lei que tratam de organização

fevereiro passado, uma vigília unificada no interior do Congresso Nacional, quando a

sindical - PL 5.401/09, PL 5.684/09, PL 5.622/2009, PL 5.996/09, PL 4.430/08,

Casa reiniciou suas atividades parlamentares.

PL 5.193/09. É importante que as entidades atuem para que os relatores desses
projetos sejam aliados, pois desse modo sua tramitação poderá ser mais rápida e

O objetivo da mobilização foi mostrar aos parlamentares que a classe trabalhadora “não está dormindo
no ponto”, pressionando-os a colocar em votação,
ainda neste semestre, o Projeto que reduz a jornada semanal de trabalho para 40 horas, sem redução de salários, e que remunera as horas extras
em 75% a mais que a hora normal.

atender aos interesses do movimento sindical.

Mulher

Projeto atualiza multa por
discriminação à mulher no trabalho
O PL 6393/09, do deputado Marçal Filho (PMDB/MS), que pune empregado-

A PEC 231/95, do deputado Inácio Arruda (PCdoB/
CE), está pronta para entrar na pauta do plenário
da Câmara. Para ser aprovada, a Proposta precisa
do voto favorável de pelo menos 308 parlamentares, três quintos dos deputados, em cada uma das
votações. Depois, segue para apreciação do Senado. “Temos que envolver também
a população nesta luta. A mídia e os empresários contrários a Proposta, intimidam
os trabalhadores com ameaças que não correspondem à realidade”, ressaltou José
Augusto da Silva Filho, coordenador do FST e secretário geral da CNTC”.

res que pagarem salários menores às mulheres do que aos homens ocupantes da
mesma função será analisado em caráter conclusivo pelas Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Segundo o texto, essa prática será multada em cinco vezes o valor da diferença
salarial durante todo o período de contratação. Atualmente, a CLT prevê punição
para discriminação profissional por motivos de sexo, idade, cor ou situação familiar.
No entanto, o texto está desatualizado e estabelece multa de cem a mil cruzeiros,
moeda já extinta. O pagamento de salários diferentes por motivo de sexo, assim
como de idade, cor ou estado civil, também é proibido pela Constituição.

Para o presidente da FENAVENPRO, Edson Ribeiro Pinto, “a proposta é uma das

Pesquisa da Confederação Internacional dos Sindicatos, realizada em março do ano pas-

principais bandeiras do movimento sindical, pois sua aprovação trará maior eficiên-

sado, coloca o Brasil como país com maior diferença salarial entre homens e mulheres,

cia dos trabalhadores e aumento dos postos de trabalho”.

com variação de 34%. O estudo, baseado em pesquisas com 300 mil mulheres, em 24
países, aponta que, no mundo, elas ganham em média 22% menos que os homens.

Já o deputado Paulo Pereira da Silva (PDT/SP), Paulinho da Força, destacou:
“As Centrais e os Partidos comprometidos com a defesa dos trabalhadores, devem
realizar uma série de ações conjuntas para garantir a aprovação da redução ainda
neste semestre”.

Indenização por assédio
Trabalhadores que sofrem assédio moral no trabalho poderão ter direito a indenização. É o que prevê o Projeto de Lei 6757/2010, do Senado. Pela proposta, o em-

“Tudo isso que estamos fazendo hoje é muito importante para manter a militância aguer-

pregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear uma indenização quando

rida e mostrar para o Congresso que nós não vamos desistir das nossas bandeiras só

o superior hierárquico praticar “coação moral”. O PL prevê também que o juiz dobre

porque é ano eleitoral. Ao contrário”, disse o secretário geral da CUT, Quintino Severo.

o valor da indenização por assédio moral nos casos em que a culpa for exclusiva
do empregador. O Projeto tramita em regime de prioridade e só perderá esse caráter

Os sindicalistas prometeram aumentar a pressão fazendo greves e manifestações

se houver parecer divergente entre as Comissões ou recursos.

no País até a votação do projeto. A sala de reunião lotada de trabalhadores concluiu

FONTE: JORNAL EXTRA – DANIELLE ABREU

os trabalhos com uma manifestação pacífica dentro da Câmara dos Deputados,
exigindo a votação já da redução da jornada de trabalho.

Reforma do Judiciário

Temer propõe alternativa no lugar das 40 h

Reforma do Judiciário vai a votação
no plenário do Senado

Pressionado por trabalhadores e patrões, o presidente da Câmara dos Deputados, Michel
Temer (PMDB-SP), apresentou no dia 9 de fevereiro uma alternativa para o Projeto que
prevê a redução da jornada de trabalho. No lugar das 40 horas reivindicadas pelo mo-

O Requerimento nº 5993/09, do deputado Wilson Picler (PDT/PR), que solicita a

vimento sindical, o peemedebista propõe 42. Hoje, a jornada prevista é de 44 horas.

inclusão na pauta de votações, da PEC 358/05, da Comissão de Constituição, Jus-

Trabalhadores não aprovam a proposta

tiça e Cidadania do Senado, relativa à Reforma do Judiciário foi apresentado, em
dois de dezembro do ano passado. A Reforma inclui necessidade de permanência

Mas prometeram pensar a respeito. Temer pretende conversar com representantes

de três anos no cargo para que o magistrado tenha direito à vitaliciedade na função;

dos empresários e dos trabalhadores a fim de negociar um entendimento para co-

proíbe prática de nepotismo nos Tribunais e Juízos; altera a composição do STM;

locar a proposta em votação. A adoção do novo modelo seria feita por etapas, até

inclui competências para o STF e STJ; e institui a “súmula impeditiva de recursos”,

2012. A cada ano seria reduzida uma hora.

a ser editada pelo STJ e TST.
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Resistência de um Jornal sindical
DE DOIS EM dois meses cerca de cinco mil pessoas entre autoridades governamentais, jornalistas, juristas, parlamentares
e sindicalistas recebem em suas residências e locais de trabalho o Jornal da FENAVENPRO, que desde 1997 tem sido o
principal responsável por executar a política de Comunicação Social da entidade.
Antes da criação do jornal não havia divulgação consistente das atividades da
(FENAVENPRO) entidade atuante em defesa do trabalhador, especialmente o vendedor viajante e o propagandista de produtos farmacêuticos, categorias que orgulhosamente representa. Com o veículo a FENAVENPRO tornou-se pólo gerador de
notícias, com uma comunicação efetiva interagindo com a sociedade.
Nossa equipe é reduzida, mas eficiente e não se acomoda. E conta também com a incansável colaboração dos funcionários da FENAVENPRO. Estamos sempre antenados
nos acontecimentos e inovações.
O Jornal da FENAVENPRO não se resume nas 16 páginas impressas. Ele é disponibilizado na íntegra para download em nosso site www.fenavenpro.org.br.
As edições bimestrais têm o ponto de partida em pesquisas nos sites específicos do
movimento sindical (Diap, CNTC, NCST, etc); feedback permanente com os 29 Sindicatos filiados à FENAVENPRO e contato com diversos segmentos da sociedade
geradores de notícias que interessam aos nossos leitores.
Definida a pauta editorial, a jornalista discute com o presidente e diretores mais próximos o que será publicado, e o resultado
final sempre agrada a todos que participam o que nos deixa bastante felizes porque demonstra que o Jornal é bem feito.
O critério para a seleção das matérias é imparcial e não privilegiamos parlamentares nem Partidos e entram os fatos mais
relevantes que ocorreram nos dois meses. É claro, que aqueles senadores e deputados que realizam ações em prol do movimento sindical, e do trabalhador brasileiro, acabam aparecendo mais.
Nos orgulhamos de catalogar nas edições do Jornal da FENAVENPRO fatos relevantes da história sindical em nosso País e
a atuação de nossa Entidade nesse cenário. Se alguém quiser saber um pouco mais sobre a história da FENAVENPRO daqui
a 30, 50 anos vai conseguir ler pelos nossos Jornais, já que é uma fonte de consulta e esclarecimento para sindicalistas
quanto jornalistas e cidadãos de uma forma geral.
A FENAVENPRO agradece aos colaboradores que participaram e participam do Jornal da FENAVENPRO, e torce para que
as 50 edições se reproduzam 50, 50... e muito mais.
Um abraço

Tania Maria de Oliveira [jornal@openlink.com.br]
Assessora de Comunicação Social da FENAVENPRO, Jornalista e Editora responsável pelo Jornal da FENAVENPRO

DEMONSTRATIVO DO CRESCIMENTO DO JORNAL DA FENAVENPRO
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O valor e orgulho do Jornal da FE
“Chegar um Jornal sindical a 50 edições, torna

“É fantástico um periódico sindical se manter na
mídia por tantos anos, e festejar a sua

“A clareza e a objetividade das matérias

a data comemorativa, independente da forma que

qüinquagésima edição. Sabemos que é fruto do

inseridas no Jornal da FENAVENPRO justificam

se chega a este marco, que não é o caso do Jornal

profissionalismo da valiosa assessora de

a sua quinquagésima edição: resultado de um

da FENAVENPRO, que com certeza chegará a 100

comunicação da FENAVENPRO e editora do nosso

trabalho sério, competente e, principalmente

edições com a mesma pujança das 50: dinâmico,

Jornal, Tania Maria de Oliveira, uma das maiores

atualizado. Parabéns a toda equipe!

objetivo e rico de informações das categorias

jornalistas deste País. Parabéns da diretoria do

Paulo Maurício de Almeida Quintão,
pres. PROPAGAVENDE/Minas Gerais

SERVIPROFARO e das categorias que representamos

representadas pela nossa Federação: os Parabéns!

Augusto Garcia, pres. SINVENPAR/Paraná

no Estado de Rondônia”.

Antonio de Oliveira,

“O Jornal da FENAVENPRO é a prova concreta

pres. SERVIPROFARO/Rondônia

que juntos temos a oportunidade de aprender uns

“O Jornal da FENAVENPRO é sempre alvo
da nossa melhor leitura. Parabéns a diretoria

por acaso que um Jornal completa 50 edições e,

positivas, a fim de nos tornar cada vez mais

sim, pela competência e dedicação de todos que a

unidos... Um forte abraço a todos.

cada dia trazem e fazem a notícia deste Informativo

Diretoria do SINPROCAPE/

e equipe jornalística da Federação”.

Pernambuco – Caruaru

Nataniel Vaz Costa,

“Parabéns ao Jornal da FENAVENPRO! Não é

com os outros, e registrar nossas atitudes e ações

pres. do SINDIVESE/Sergipe

moderno e atualizado para a classe trabalhadora.
Aos diretores, a jornalista e editora Tania Maria, a
designer gráfico Tathiana Marceli, e aqueles que de

“13 anos de existência com 50 exemplares de infor-

algum modo contribuem para o sucesso deste veículo

“O reconhecimento pelo Jornal da FENAVENPRO,

mação que diminuem a distância entre os Sindicatos

de comunicação nossos parabéns!”.

confirma a importância e o respeito que o

co-irmãos, é motivo de excelência para uma grande

SINPROVERN dispensa não somente a Federação

comemoração, e nós do SINDIVESC gostaríamos

quanto instituição, mas, também aos que fazem

de nos manifestar, parabenizando e agradecendo ao

“O SindVendas parabeniza o Jornal da

este conceituado Jornal que tanto nos ajudam na

Jornal da FENAVENPRO e seus colaboradores, pela

FENAVENPRO pela sua quinquagésima edição.

divulgação e nos feitos dos Sindicatos co-irmãos, e

competência e qualidade de seu trabalho”.
Muito obrigado e PARABÉNS!”

O veículo de comunicação sempre divulga com ética

da FENAVENPRO. Parabenizo em especial a
jornalista Tania Maria pelo seu excelente trabalho.

Diretoria SINDVESC / Santa Catarina

Valdir Santana, pres. SINVENPRO/Campina
Grande

e profissionalismo os acontecimentos do movimento
sindical e político, além das ações executadas pelos

Afinal de contas, como já foi dito, 50 exemplares

Sindicatos Filiados da FENAVENPRO em suas bases.

de um Informativo sindical não é sempre que aconte-

Desta forma propicia-nos maior conhecimento do

ce. P A R A B É N S!”

“O Jornal da Fenavenpro constitui não apenas

Sandro de Oliveira Moura,

um veículo de comunicação, mas, sobretudo um

pres. SINPROVERN/Rio Grande do Norte

elo entre os nossos companheiros, pois através dele

trabalho realizado pelos co-irmãos de todo o país”.

Paulo Guardalupe de Siqueira,

pres. SindVendas/Goiás

conseguimos debater, esclarecer, e propagar os
“O SINDEVAL, fundado em 26 de maio de 1983, e

nossos direitos trabalhistas e coletivos em prol

“A diretoria e funcionários do VENRIO, parabenizam

filiado a FENAVENPRO desde 20 de julho do mesmo

de toda a classe”

a FENAVENPRO, representante de duas categorias

ano, sob a matrícula de nº. 16, atualmente

José Raimundo Maria Dias,

diferenciadas (vendedores viajantes do comércio e

contabilizando mais de 220 associados, desde então

pres. SINDVEN/Sul e Sudoeste da Bahia

desempenhando de maneira incondicional seu papel

propagandistas de produtos farmacêuticos), pelo
aniversário das 50 edições do seu Jornal,

na defesa dos interesses da categoria no Estado

“A diretoria do SINDIPROVENDAS – João Pessoa/

importante meio de comunicação entre seus 29

de Alagoas, parabeniza esta Federação pela

PB, se confraterniza com todos que colaboram e contri-

Filiados, entidades sindicais, parlamentares,

brilhante iniciativa da criação e publicação do Jornal

buem para a elaboração do Jornal da FENAVENPRO,

autoridades entre outros segmentos sociais”.

José Soares de Souza Filho,

da FENAVENPRO, completando sua Edição nº. 50,

por tratar-se de um instrumento de importante conteúdo

prestando excelentes informações e atualizações de

que ao longo das 50 edições, nos tem municiado de

todo o território nacional com assuntos pertinentes

informações que se tornam ferramentas necessárias

a nossa categoria. Oportunamente, congratulamos

para as reivindicações inerentes as necessidades da

a jornalista Tania Maria de Oliveira (assessora de

“A escrita é a materialização do pensamento humano.

categoria que representamos: os propagandistas e

comunicação) por suas relevantes contribuições e

Como tal, deve ser livre, pois a liberdade de expres-

vendedores de produtos farmacêuticos”

serviços prestados em prol deste jornal.

Paulo de Tarso,

João Carlos Rosendo, pres. SINDEVAL/Alagoas

8

pres. SINDIPROVENDAS/João Pessoa-PB

pres. VENRIO/Rio de Janeiro (vendedores viajantes)

são é o maior patrimônio do cidadão”.

Edson Ribeiro Pinto, pres. SINDVEND/São Paulo

NAVENPRO para os nossos Filiados
“O SEPROVES pelo seu presidente, parabeniza a
jornalista Tania Maria pela quinquagésima edição
do Jornal da FENAVENPRO, que sempre destacou
os principais acontecimentos no mundo sindical, com
excelente qualidade do material e das reportagens.”

Reginaldo Allemand Damião,

pres. SEPROVES/ Espírito Santo

“Trata-se de um evento muito importante relacionado
à FENAVENPRO, porquanto o Jornal, veículo de

vendedores viajantes e propagandistas no Brasil,

comunicação oficial da entidade, traz para todos

com uma postura séria e contestadora, brigando sem-

afiliados, muitos conhecimentos. O destaque fica

pre pelos trabalhadores das categorias que representa”.

para as informações referentes aos direitos dos

Marcos Pereira, pres. SEVEVIPRO/Bahia

trabalhadores ligados à propaganda e venda de medicamentos, assim como as informações jurídicas e
sindicais. Sendo assim o SINPROVENCE parabeniza

“Os diretores, funcionários e toda categoria do
SINPROVESP, desejam o que há de melhor, em
termos de sucesso, ao Jornal da FENAVENPRO, pelo

entre os humanos. Parabéns!”.

já publicadas desejando que elas se multipliquem

José Ribamar Pessoa, pres. SEVVPROPI/Piauí

em tantas outras.”

Francisco Maurício Barroso Gomes,
pres. SINPROVENCE/Ceará

“Parabéns, FENAVENPRO, pelas 50 Edições de
seu Jornal, o qual trouxe efetiva comunicação

sob a competente batuta da jornalista
moldura do ótimo, mais ainda: da eficácia e eficiência, porque é honesto, equilibrado e preciso;
entrelaça os 29 Sindicatos filiados, formando uma
constelação muito bem informada, com preciosas
informações não só de ordem técnico- trabalhistas,
mas, como, e, também, de ordem geral. Isto desta

dentro da nossa categoria em defesa
É com grande satisfação que a diretoria e funcionários do SINVEPRO, parabenizam a quinquagésima
edição do Jornal da FENAVENPRO. São 13 anos de

Carlos Simoni Giacoboni,
pres. SIVEVI/Rio Grande do Sul (vendedores
viajantes)

importância para nossa entidade. Parabéns!

“Com a quinquagésima edição do Jornal da

Marcelo Fernandes Pereira,

FENAVENPRO, a entidade construiu importantes

pres. SINVEPRO/Pernambuco

espaços no meio político e sindical. Através de um
jornalismo sério e competente, consolidou-se junto

mesmíssima linha, e agradecer- lhes o recebimento”.
pres. SINPROVESP/ São Paulo

do trabalhador. Um abraço”.

comunicação clara, aberta e objetiva e de extrema

forma exposto, rogo que seja mantido o Jornal na

Wladimir Penha Pereira,

“COMUNICAÇÃO, a diferença

à FENAVENPRO, e agradece o envio das 50 edições

seu aniversário de 50 edições. O Informativo dirigido
Tania Maria, enquadra, completamente, na

“O Jornal da FENAVENPRO é a voz dos

“Em nome pessoal e da família SINDEVEV aproveito
para dar os parabéns ao Jornal da FENAVENPRO

aos Poderes constituídos como um dos mais importantes Informativos, indo além dos interesses diretos
das categorias que representa.

e desejar as maiores felicidades e longos anos de
“Acho importantíssimo ter um meio de comunicação

vida. Sucesso! Continuem com força total na defesa e

Contem sempre com o nosso apoio e participação!

que divulgue a FENAVENPRO e seus 29 Filiados à

divulgação da classe trabalhadora.

Muito obrigado por divulgarem de forma ampla as

sociedade que, por ser uma entidade sindical, às

Dar só os parabéns é muito pouco para este veículo

matérias do Fórum Sindical dos Trabalhadores – FST

vezes é tão mal interpretada por desconhecerem o

de comunicação que há 13 anos quando foi lançado

e da Confederação Nacional dos Trabalhadores

trabalho que desenvolvemos. Para isso temos o

o primeiro número entra por nossas entidades e nas

no Comércio – CNTC, demonstrando em todos os

Jornal da FENAVENPRO, que com excelente

casas dos nossos leitores. Que esse Informativo se

momentos que a FENAVENPRO cumpre importan-

desempenho divulga nossos projetos e o que

mantenha por muitos e muitos anos”.

te papel no fortalecimento do movimento sindical

realizamos para o trabalhador brasileiro. É também

Nubia Alexandre,

brasileiro.

uma forma de prestarmos contas. Parabéns pelas

pres. SINDEVEV/Pará (vendedores-viajantes)

Com a participação de inúmeros companheiros,

50 edições e que tenha vida longa”.

a entidade é solidária, e sempre atende ao nosso

Luiz Fernando Nunes,

chamado para defender, dentro e fora do Congresso

pres. SINPROVERJ/Rio de Janeiro (propagandistas
de produtos farmacêuticos)

Nacional, as principais bandeiras e lutas da classe
“A luta dos trabalhadores é árdua e encontra

trabalhadora brasileira.

muitos obstáculos que não são opostos às

Parabéns ao meu amigo e companheiro Edson

“O SINPROFAR felicita a FENAVENPRO pela

categorias econômicas. Sendo assim, quando uma

Ribeiro Pinto, a diretoria da Federação, aos funcio-

quinquagésima edição de seu periódico,

entidade de representação laboral vai completar

nários, e a competente jornalista responsável pelas edi-

desejando-lhe vida longa. O principal objetivo deste

58 anos e mais, quando o veículo de comunicação

ções, a companheira Tania Maria de Oliveira e equipe.

valioso Jornal da FENAVENPRO é informar a nossa

dessa mesma entidade de representação de

José Augusto da Silva Filho,

luta em defesa dos direitos do trabalhador não só

empregados é editado pela quinquagésima vez, a

diretor 1º secretário da Confederação Nacional dos

aos companheiros co-irmãos, como também ao leitor

ocasião merece ser saudada e festejada.

Trabalhadores no Comércio (CNTC); coordenador

em geral. Parabéns!”

Daí porque a ocasião exige efusivos parabéns”.

nacional do Fórum Sindical dos Trabalhadores

Álvaro Nascimento Filho, pres. SINPROFAR/

Maria Aparecida Alves Lopes,

Pará (propagandistas de produtos farmacêuticos)

pres. SEMPREVIAJAVEND/Distrito Federal

janeiro : fevereiro 2010 | ano 15 | no
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Entrevista
Edson Ribeiro Pinto (presidente da FENAVENPRO)

“Um arquivo para
o movimento sindical”.
AO COMEMORAR A quinquagésima edição do

Jornal da FENAVENPRO, o presi-

dente da Federação, Edson Ribeiro Pinto, desde 1992 à frente da entidade, acreditou no projeto apresentado em 1997 pela jornalista e assessora de comunicação social,
Tania Maria de Oliveira, que ocupa o cargo desde a criação do Informativo: “Hoje o nosso
Jornal é leitura obrigatória para sindicalistas, jornalistas, parlamentares e juristas, além de
ser um arquivo para o movimento sindical” destacou Edson que fez questão de dividir o
sucesso do Jornal entre os diretores, os 29 Filiados, os funcionários, a editora responsável e
os colaboradores.

Que avaliação o sr. faz das 50 edições do Jornal da FENAVENPRO?
É com muita alegria, e por que não orgulho, que acabamos de atingir a edição de

nº 50 do Jornal da FENAVENPRO. Ele representa o esforço e a luta de todos os Filiados da
entidade que sempre batalharam para que nossas classes – vendedores viajantes e propagandistas vendedores – tivessem o reconhecimento devido no âmbito nacional, pela importância de suas funções. E, com muito trabalho, temos conseguido também grandes vitórias.
Com a garra que as categorias que nos representam têm, continuamos a luta por mais e
novas conquistas, pois temos certeza que, daqui a mais 50 edições, poderemos levar a
todos muitos e muitos triunfos, graças ao esforço concentrado que temos de norte a sul do Brasil.

O sr. interfere na pauta do Jornal?
Nunca e muito pelo contrário. O que faço é sugerir matérias e revisar algumas quando há necessidade. Até prefiro ver o Jornal
quando chega em minhas mãos. A jornalista tem toda a liberdade e a minha confiança.

Deixe sua mensagem para os nossos leitores.
A FENAVENPRO fiel aos princípios éticos que regem o sindicalismo brasileiro, através destas 50 edições vem cumprindo de
forma séria e competente o seu papel de divulgador de notícias de interesse do trabalhador, além de objetivar sempre, e cada
vez mais, informar o universo de nossos 29 Sindicatos Filiados. Não tenho dúvida, que esse trabalho desempenhado ao longo
de 13 anos só pode ser realizado porque contamos com a colaboração valiosa de nossos leitores. Vocês nos incentivam a levar
adiante a tarefa difícil de editar um Jornal sindical, tendo a mídia como concorrente.

Mas não é impossível! A prova maior é esta quinquagésima edição comemorativa.
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Cerimônias de posse das
diretorias eleitas de Filiados da FENAVENPRO
RIO GRANDE DO SUL | 17.11.2009: a 17.11.2013

PIAUÍ | 14.07.2009 a 14.07.2012

“Sinto-me honrado em ser reeleito pela categoria para assumir por mais
quatro anos a presidência do Sindicato dos Empregados Vendedores
e Viajantes do Comércio no Estado do Rio Grande do Sul”

“Pretendemos por mais três anos realizar novos projetos para as
categorias que orgulhosamente representamos: os vendedores
viajantes e propagandistas de produtos farmacêuticos piauienses”

EMOCIONADO CARLOS SIMONI Giacoboni agra-

A PROMESSA É do presidente reeleito do Sin-

deceu a presença dos funcionários, amigos e

dicato dos Empregados Vendedores e Via-

familiares que compareceram à solenidade de

jantes do Comércio, Propagandistas, Pro-

posse da nova diretoria do SIVEVI, fundado em

pagandistas-Vendedores e Vendedores de

21 de setembro de 1940: “Enfrentaremos o de-

Produtos Farmacêuticos no Estado do Piauí, José

safio com a promessa que cumpriremos o nos-

Ribamar Almeida Pessoa, ao tomar posse na

so mandato dignamente e com muita seriedade

solenidade realizada na Sede Administrativa do

como sempre o fizemos”.

SEVVPROPI, localizada à rua Benjamin Constant,
2090, centro de Teresina.

A presidência da mesa ficou a cargo do desemEm seu discurso, o sindicalista deu boas vindas

bargador federal do Ministério do Trabalho, Mario
Chaves, que parabenizou os eleitos desejando-lhes votos de uma gestão profícua. O

aos convidados e ressaltou: “Por dificuldades financeiras devido a reformas na nos-

brilhante advogado na área de Direito do Trabalho, em Porto Alegre, discorreu sobre

sa Sede Campestre, optamos por uma cerimônia simples, mas garanto que nada

sua trajetória profissional desde o início da carreira, em prol dos vendedores: “Após

vai tirar o brilho da festa”.

alguns anos de afastamento hoje estou muito orgulhoso e honrado em voltar ao
Os componentes da mesa – Pessoa

convívio desta categoria”.

(presidente do SEVVPROPI), entre
Marcos Antonio Braga e José Damasceno (diretores SINPROVENCE
- sentiram-se honrados por terem
como companheiro José João Lima
de Carvalho (à direita) um dos priÀ esq.: Paulo Abdalah (pres. SINPROVERGS); Giacoboni (pres. eleito SIVEVI-RS);
Edson Ribeiro Pinto (pres. SINDVENDAS-SP) e Luiz Fernando Nunes (pres. SINPROVERJ).

meiros propagandistas do Piauí.

Convidados assistiram a Posse no dia

O evento que transcorreu num clima

17 de novembro passado no Salão

de harmonia e tranqüilidade, contou

de Convenções do Hotel Embaixador,

com a participação efetiva da cate-

centro de Porto Alegre.

goria, familiares e amigos, além de
dois diretores do SINPROVENCE –
Filiado da FENAVENPRO no Ceará

“Declaro, por escrito e solenemente,

- Marcos Antonio Braga e José de

tendo em vista o disposto no Artigo

Jesus Pinto Damasceno, represen-

67 dos Estatutos Sociais do Sindi-

tando o presidente da Federação Nacional, Edson

cato dos Empregados Vendedores

Ribeiro Pinto, impossibilitado de comparecer por

e Viajantes do Comércio, no Estado

compromissos profissionais.

do Rio Grande do Sul, que assumo o compromisso de respeitar no

Diretoria eleita do SEVVPROPI, com mandato até o

exercício do mandato, para o qual

ano 2012, garantiu: “Daremos prosseguimento à luta

fui eleito, a Constituição do País,

em prol do trabalhador, especialmente as categorias

as Leis vigentes e os Estatutos do

representadas por nosso Sindicato”.

Sindicato” compromisso assumido
pelos diretores eleitos para o quadriênio 2009-2013.
“É com muito orgulho que temos na
presidência do Sindicato filiado nº 3
da Federação Nacional

o com-

panheiro Giacoboni. Essa grande
entidade sindical gaúcha é uma de
nossas magníficas fundadoras” frisou Edson Ribeiro Pinto, presidente
da FENAVENPRO.
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Notícias dos Filiados da FENAVENPRO
Espírito Santo

Pernambuco - Caruaru

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

sinprocape@bol.com.br | www.sinprocape.org.br

Natal Solidário

SEPROVES se despede
de 2009 em grande estilo

A diretoria do SINPROCAPE realizou no final do ano

A FESTA DE confraternização realizada pelo SEPROVES
na despedida de 2009, na Sede Recreativa do Sindicato, em Vila Velha, reuniu cerca de 400 pessoas entre
vendedores,

propa-

gandistas, familiares e
amigos que saborearam
um delicioso churrasco
acompanhado de arroz,
farofa, feijão tropeiro
e bebidas diversas. De
sobremesa picolés de
diversos sabores.

de 2009 o “Natal Solidário”, presenteando 160
crianças do Centro Municipal de Educação Infantil
BABU, Bairro João Mota, em Caruaru, Pernambuco,
com brinquedos e doces.
A gestora do C.M.E.I. Babu, Maria Auxiliadora Medeiros
(na foto), agradeceu aos diretores do Sindicato pelo carinho concedido as crianças da instituição: “A esperança
de um mundo melhor se renova quando podemos contar
com a colaboração de pessoas e entidades sensíveis
aos problemas sociais”.
Acompanhado dos diretores Alessandro, Augusto, We-

Os convidados divertiram-se a valer na ampla área de lazer com
play ground, piscinas,
quiosques, churrasqueiras, campo de futebol, etc.
com direito a distribuição de brindes doados por empresas parceiras do Sindicato.
O evento animado por DJ Roberto atendeu aos mais
variados estilos musicais, alegrando ainda mais o ambiente. A presença da animada e incansável “Turma da
Velha Guarda” do SEPROVES abrilhantou a festa que
se estendeu até o início da noite.
O presidente do
SEPROVES, Reginaldo
Allemand, ao desejar aos
amigos um 2010 com
muita saúde e paz ressaltou
emocionado: “Esta foi a
21ª edição de um evento
de congraçamento de toda
família de vendedores e
propagandistas no Estado
do Espírito Santo”.

Piauí

dson e Sergio, o presidente do SINPROCAPE, Ricardo
Bezerra dos Santos (à direita), complementou: “É mais
um trabalho de responsabilidade social que prestamos
na região. Como entidade
sindical é nossa obrigação
ficarmos atentos a problemas desta natureza”.
Funcionários da Creche
participaram do “ Natal
Solidário SINPROCAPE”

SINPROCAPE recebe visita de parlamentar
O DEPUTADO FEDERAL Wolney Queiroz (PDT-PE), visitou a Sede do SINPROCAPE, no dia 20 de novembro
passado. De acordo com os diretores do Sindicato, o encontro para debater assuntos de interesse dos trabalhadores, foi proveitoso:“O parlamentar se mostrou sensível as nossas reivindicações deixando seu gabinete em
Brasília à disposição dos vendedores viajantes e propagandistas pernambucanos”.

SINPROCAPE e SINVEPRO unidos na Convenção Coletiva 2009/2010
REPRESENTANTES DOS FILIADOS da FENAVENPRO no Estado de Pernambuco,
acompanhados do assessor jurídico, Roberto Florentino Ávila, e do advogado Syl-

sevvpropi@click21.com.br

vio Rangel representando o SINFACOPE

Área de lazer do SEVVPROPI
a todo vapor

(Sindicato da Indústria Farmacêutica de

A SEDE CAMPESTRE do SEVPROPI, localizada numa
reserva ecológica na zona rural de Terezina, já se encontra à disposição dos vendedores viajantes e propagandistas piauienses, que desfrutam de ar puro nos
finais de semana.

Pernambuco), reuniram-se na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Estado, com objetivo de discutir assuntos referentes à Convenção
Coletiva 2009/2010 das categorias que representam.
O presidente e vice do SINPROCAPE, Ricardo Bezerra e Carlos Antonio Queiroz, comentaram que atitude
como esta solidifica e torna mais forte a luta dos sindicalistas em prol da classe trabalhadora: “Não temos dúvida

Segundo o presidente do Sindicato, José Ribamar
Pessoa, a área de lazer vem agradando aos visitantes, principalmente nos dias quentes de verão que a
temperatura passa dos 40 graus: “Nada melhor pra
refrescar que um mergulho na piscina”.

que estamos no caminho certo pela conquista de nossos direitos”.
NOTA DA REDAÇÃO: O ex-presidente do SINVEPRO, Flávio de Carvalho Silva, participou da negociação.

SINPROCAPE confraterniza 2009
A CONFRATERNIZAÇÃO DO SINPROCAPE aconteceu no Restaurante e Bar da Perua, bairro Boa
Vista, em Caruaru, com direito a sorteio de brindes doados por parceiros e amigos da região.
Na ocasião,o presidente do Sindicato ressaltou
as conquistas alcançadas durante 2009, e os
projetos a serem concretizados em 2010.
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Sergipe

Paraíba - Campina Grande

Goiás

sindivese@veloxmail.com

sinvenpropb@otmail.com

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

Aché persegue propagandistas do NE

SINDIVESE promove
“Café Nordestino”

O ACHÉ LABORATÓRIOS Farmacêuticos S/A, solicitou
judicialmente do SINVENPRO, as Atas de Eleição e

O Jornal Gazeta Hoje, de grande circulação no Estado

Posse, o Registro do Sindicato no MTE e de Chapa, o

de Sergipe, divulgou na semana de 20 a 26.12.2009,

Estatuto Sindical, a Carta de renovação dos mandatos,

o tradicional “Café Nordestino” promovido pelo

entre outros documentos. O Laboratório alegou que

SINDIVESE, na Sede Social do Sindicato.

“para atualizar o cadastro dos funcionários no RH da

Sede Campestre do SindVendas
recebe visita de diretores e
assessores da FENAVENPRO

empresa as informações solicitadas são necessárias”,
Vendedores e propagandistas sergipanos trocam

mas o diretor do SINVENPRO, Heraldo Aires, disse a

idéias e curtem os momentos de descontração.

reportagem do Jornal da FENAVENPRO “que o pretexto
é para tentar descobrir os cargos exercidos na entidade

Merck Sharp & Dohme deposita
em juízo contribuição sindical
do SINDIVESE

por alguns colaboradores”.
O sindicalista comentou: “Não tenho dúvidas ser esta

por Antonio de Souza Ribeiro Júnior, dir. do SINDIVESE

uma das formas encontradas pelo Aché para perseguir

EM VIRTUDE DO surgimento do SINDIPROFASE
(Proc. nº 0149600-90.2006.5.20.0006 /
site:

www.trt20.jus.br)

e,

posteriormente

do

SINDIPROVEN, a Merck Sharp & Dohme está fazendo o depósito da contribuição sindical, em juízo,
desde 2008 (Proc. nº 0072100-83.2008.5.20.0003
/ site: www.trt20.jus.br) até que seja julgado tal processo na Justiça do Trabalho. Vale salientar, que o
SINDIVESE permanece como representante da categoria
em Aracaju, e continua negociando as Convenções Coletivas de Trabalho com o SINDUSFARMA (Sindicato da
Indústria Farmacêutica no Estado de São Paulo), e o SINFAR (Sindicato da Indústria Farmacêutica no Estado do Rio
de Janeiro). As demais empresas farmacêuticas pagam a
contribuição sindical normalmente.

tórios Nycomed Pharma Ltda. e AstraZeneca, também
utilizam essa prática em Caruaru, Pernambuco e João
Pessoa, na Paraíba: “Fatos desta natureza deixam toda
a categoria sobressaltada e cada dia mais descrente

POR OCASIÃO DA cerimônia de Posse da diretoria do

na Justiça trabalhista”, lamentou.

SindVendas, realizada em 22 de outubro passado, no
Plenário da Câmara Municipal de Goiânia, a convite

SINVENPRO promove
campanha de alimentos
Engajado

numa

campanha

de

do presidente do Sindicato, Paulo Guardalupe, os
diretores da FENAVENPRO, Edson Ribeiro Pinto e Luiz
o

Fernando Nunes, a assessora da diretoria, Claudia

SINVENPRO, através de seus diretores, promoveu

ação

social

Gondim, e de comunicação social, Tania Maria de Oli-

uma campanha de arrecadação de alimentos não pe-

veira, visitaram a aprazível Sede Campestre do Sindi-

recíveis num total de 400 quilos, com intuito de favo-

cato, localizada no bairro de Estância, em Goiânia.

recer instituições carentes de Campina Grande-PB.
Os convidados ficaram encantados com a beleza e
De acordo com o presidente do Sindicato, Valdir

Para maiores esclarecimentos sobre o Processo, por
favor, entrar em contato com

os companheiros”. Ele ressaltou ainda que os Labora-

Nataniel Vaz Costa

(79) 3232-2637 / 9993-7497.

Paraíba - João Pessoa

conservação da área de lazer dos vendedores e propa-

Santana, os produtos foram doados à Casa da Aco-

gandistas. Na avaliação de Guardalupe “muito bem

lhida São Paulo da Cruz, que atende 80 adultos e 20

aproveitada pelos trabalhadores e familiares nos finais

crianças em tempo integral e ao Instituto de Educa-

de semana”.

ção e Assistência aos Cegos do Nordeste entidade
filantrópica que oferece assistência educacional e pro-

Confraternização 2009

fissional aos portadores de deficiência visual.

NUM CLIMA DE paz e harmonia diretores e funcioná-

Confraternização 2009

na Sede Campestre do Sindicato. Além de brincadeiras

SINDIPROVENDAS ganha
causas trabalhistas movidas
pelo Aché Laboratórios

OS VENDEDORES VIAJANTES e propagandistas de pro-

houve Torneio de futebol, sorteio de brindes, revelação

dutos farmacêuticos de Campina Grande, familiares e

do amigo secreto e bingo.

por Paulo de Tarso de Oliveira e Silva,

na festa realizada pelo SINVENPRO e patrocinada pela

presidente SINDIPROVENDAS

Rede Farma, Farmácia DIAS, Prescrita Medicamentos

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

rios do SindVendas despediram-se do ano que passou

amigos despediram-se do ano 2009 com muita alegria,

Farmácias e Drogarias e Distribuidora Nazária.
O SINDIPROVENDAS – João Pessoa obteve três vitórias
trabalhistas contra o Aché Laboratórios Farmacêuticos no

O evento aconteceu no Clube Campestre Campina

Judiciário da 13ª Regional em Processos de equiparação

Grande, onde os convidados saborearam um gostoso

salarial e de nulidade de penalidades atribuídos pela em-

churrasco e foram contemplados com diversos brin-

presa a alguns companheiros do Sindicato.

des, entre eles quatro diárias para final de semana no

Diretores e funcionários suaram
as camisas e no final do jogo deu empate.

Hotel Village, em João Pessoa, Paraíba.
Os motivos que levaram o SINDIPROVENDAS-João
Pessoa a trabalhar em defesa de seus dirigentes foram
ás atitudes preconceituosas e perseguidoras do Aché
Laboratórios contra empregados sindicalistas, entre elas
barrar as equiparações salariais, e aplicar abusivamente
penalidades de advertência e suspensão que certamen-

ACESSE

www.fenavenpro.org.br
O advogado Joaquim Machado e o diretor Edilson Pereira
foram os sortudos da festa.

te ao dispensar o colega provocariam justa causa.
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São Paulo

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

Recanto dos vendedores em Praia Grande lota no Reveillon 2009

PONTO DE VISTA
Augusto Garcia, presidente do SINVENPAR
(sinvenpar@swi.com.br)

Quando a Natureza é
agredida não se defende,
apenas se vinga
MAIS UM ANO que se foi
sem ter nada contribuíASSOCIADOS DO SINDVEND e convidados lotaram o salão de festas da charmosa Colônia de Férias do Sindicato, em Praia Grande, litoral paulista, para festejar a virada do ano. A confraternização animada pela Banda
Luzes foi marcada por momentos inesquecíveis, muita diversão e lazer.

do para melhoria de vida
em nosso planeta, muito
pelo contrário, a ideia
que se tem em relação
ao que vem acontecendo

Os contemplados no
sorteio de brindes,
Oswaldo Carvalho
Filho e a esposa
Maria Valéria,
receberam do diretor
do SINDVEND,
Sérgio Auricchio,
uma máquina
fotográfica digital
Sony Cyber-shot de
10.1 megapixels.
A bolsa multiuso
entregue por outro
diretor do Sindicato,
Guilherme Rodolfho,
foi levada pra casa
pelo casal, Adriano
Nunes e Rosângela,
que agradeceram o
presente.

com a natureza, é apenas o aperitivo, os pratos
principais, ainda estão
por vir, aguardemos...
A diretoria do SINDVEND prestigiou a festa e
desejou aos convidados uma entrada de 2010
cheia de paz, esperança e renovação.

A destruição da mãe natureza pelos seus próprios filhos, ditos racionais, é uma calamidade tanto quanto
a agressão mútua que se processa entre os seres hu-

Funcionários da
Colônia serviam com
simpatia os visitantes
que procuravam o
Bar Timoneiro 2 para
degustar um aperitivo.

manos, na busca de uma posição “superior” a do seu
semelhante, e o panorama mundial da inter-relação
entre os seres pensantes, cada vez mais desgastante,
nos aponta um futuro sombrio e catastrófico. Nada se
poderá fazer para que se reverta a situação. A tendência, infelizmente é a seguinte: o aumento incessan-

SINDVEND participou de reunião na Federação dos Comerciários

te da população mundial, e a diminuição gradativa da
produção de alimentos, o que provocará sem sombra

DANDO CONTINUIDADE AS reuniões intersindicais iniciadas no

de dúvida, uma relação apocalíptica entre as massas.

2º semestre do ano passado, a convite da coordenação do Fó-

Não será ainda a morte do planeta, mas o descrédito

rum Sindical dos Trabalhadores – São Paulo, o Sindicato

a Deidade, a infiltração de seitas diabólicas no seio da

dos Vendedores Viajantes do Estado, representado pelo di-

humanidade que sobrar das catástrofes naturais que

retor Helio Manfredini, participou do encontro no dia 23 de

serão impostas a população restante em razão de uma

fevereiro passado, na Sede da FECESP - Federação dos Em-

simples lei física, “ação e reação” aí, sim, este estado

pregados no Comércio-SP, localizada na rua Mituto Mizomoto,

de coisas propiciará o fim da vida no planeta.

320, bairro Liberdade.
Por tanto, políticos de todas as camadas, empresários de toO objetivo da reunião segundo Manfredini foi montar estratégias

das as atividades, religiões que usam o nome de Deus, em

para a derrubada da Portaria 186/2008, do Ministério do Trabalho e Emprego, em tramitação na Câmara dos De-

vão, enfim exploradores da ingenuidade, da bondade, da ho-

putados, cujo novo relator é o deputado federal Roberto Santiago (PV-SP), e apoiar o PDL 857/2008, de autoria

nestidade, corruptos, escravos do vil metal, as vossas colhei-

do deputado federal Nelson Marquezelli (PTB-SP), que susta os efeitos dessa Portaria.

tas serão exatamente compatíveis com os vossos plantios.

Alagoas
sindeval.al@gmail.com

SINDEVAL comemora Dia do Motorista

Vendedores e Propagandistas alagoanos esbanjaram
energias positivas para 2010
FOI ASSIM COM alto astral que mais de 50 vendedores viajantes e propagandistas alagoanos,
familiares e amigos despediram-se de 2009, no Sítio Vale das Águas, bairro de Serraria, em
Maceió. Descontração e harmonia marcaram o almoço de confraternização oferecido pelos diretores do SINDEVAL aos convidados que sortearam brindes com apoio de parceiros comerciais.

25 de julho é o Dia de São
Cristóvão, santo padroeiro dos
motoristas. “Nossa homenagem
aos motoristas profissionais e, por
extensão, também aos amadores.
A todos os que dirigem veículos,
o nosso abraço e respeito” comemorou João Carlos Rosendo,
presidente do SINDEVAL, com a
equipe da Eurofarma.

As ações sócio-educativas realizadas pelo
SINDEVAL, em parceria com órgãos municipal,
estadual e empresas privadas, envolvendo Serviço
Social de Transporte e Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transportes (Sest/Senat) e
empresas de transportes, pela passagem do
Dia do Motorista, envolveram atendimento
médico e cidadania.
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NCST :: Rio de Janeiro

Internacional

Sindicalistas italianos visitam FENAVENPRO Reunião de diretoria NCST-RJ
O OBJETIVO DA visita, além da troca de informações, foi também debater as diferentes realidades dos
profissionais agentes comerciais
e vendedores viajantes do comércio. Na ocasião, o vice-presidente
da ASSOAGENTI (Associazione
Agenti Representanti) com Sede
ao norte da Itália, Giuseppe Tinelli,
destacou a importância da entidade:

A PRIMEIRA REUNIÃO do ano da direção executiva da NCST-RJ aconteceu em dois

“A nossa Associação prossegue com

de fevereiro, no auditório da Federação dos Empregados da Saúde, rua Álvaro Alvim,

muito entusiasmo por conseguir sig-

31, 7º andar, centro da cidade. Na ocasião, os sindicalistas discutiram entre outros

nificativos resultados para a categoria, entre eles fechamos o Acordo 2009 / 2012

assuntos a organização da caravana para o Seminário Regional na Região Norte -

cobrindo mais de 100.000 agentes de empresas comerciais e não-industriais”.

Noroeste Fluminense, que aconteceu no dia 26 de fevereiro, no STIEENNF (Sindicato dos Eletricitários), em Campos dos Goytacazes. O tema “ Negociação Coletiva no

Diretores e funcionários da FENAVENPRO recepcionaram na Sede da entidade, em

Serviço Público e Práticas Anti-Sindicais” foi debatido por 120 dirigentes sindicais.

19 de janeiro, os visitantes Tinelli e Cesare Taravella, que agradeceram a gentil
acolhida e a atenção dispensada.

“O calendário dos próximos eventos encontra-se no site da entidade

Os italianos ficaram surpreendi-

ncstrj@ncstrj.org.br e os interessados podem se inscrever através do telefone

dos com a estrutura dos Sindi-

(21) 2292-4737” lembrou Sebastião José, presidente da Nova Central-Rio.

catos filiados à Federação e disseram ser muito importante este
intercâmbio para mantê-los sempre atualizados: “Com certeza o

Nova Central Sindical de Trabalhadores - Rio de Janeiro
Seminários Regionais – Norte e Noroeste Fluminense Inscreva-se já e garanta sua vaga | ncstrj@ncstrj.org.br (21) 2292-4737

mantermos sempre atualizados.
Levaremos para nossas bases o
modelo de sindicalismo implantado nesta entidade tão moderna”.
O presidente da FENAVENPRO,
Edson Ribeiro Pinto, frisou o

Homenagem Póstuma 23.06.1923|23.01.2010
Brasil perde um dos mais
respeitados dirigentes
sindicais de nossa história

reconhecimento da existência do
profissional de vendas em todo

Faleceu no último dia 23 de janeiro, em São Paulo,

o mundo: “A chegada de vocês

após uma cirurgia,

aqui no Brasil, e o interesse em

Corajoso, combativo e irreverente - o comunista

Luis Tenório de Lima.

conhecerem a nossa realidade,

assumido “Tenorinho” - como era chamado

já demonstra o quanto somos

carinhosamente por seus companheiros, passou

respeitados não só no país em

ensinamentos preciosos a varias gerações de sin-

que vivemos como também em

dicalistas, que seguem seu exemplo para exercerem

outros continentes”. O sindicalis-

suas atividades. Orador hábil, e firme nas suas con-

ta lembrou que a agradável visita

vicções, Tenorinho apresentava na Rádio Imprensa

ficará registrada na história da

de São Paulo, o programa “Bom dia, companheiro”,

FENAVENPRO. A troca de pre-

sempre na luta em defesa dos interesses da classe

sentes entre co-irmãos faz parte

trabalhadora.

da tradição da FENAVENPRO.
Entre outros brindes a bandeira da entidade será levada para a Itália.

Ex-dirigente do PCB, fundador do DIEESE, membro da
cúpula da CGT e fundador da Nova Central – Nacional
Tenorinho foi um dos
maiores sindicalistas do

ASSOAGENTI Associazione Agenti Representant

Brasil e com certeza será

Associada a Liga Internacional de Agentes Comerciales y Viajantes In-

eternamente referência

dependientes organização que desde a sua criação em 1911 briga pelos

para o movimento sin-

interesses dos agentes comerciais ao redor do mundo. Integrada por

dical brasileiro. O corpo

Sindicatos da frança, Portugal, Espanha, Finlândia, Alemanha, Itália,

de Tenorinho foi velado

Estados Unidos, Dinamarca e Áustria e seus objetivos são a promoção e

na Câmara Municipal de

a defesa dos temas inerentes aos trabalhadores desta atividade. | info:

São Paulo, onde recebeu

www.assoagenti.it e-mail: giutine@hotmail.it / assoagenti@libero.it

justas homenagens antes
de ser enterrado.
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contato será permanente para

Conribuição Sindical | A CAMPANHA CONTINUA

“Empresas são obrigadas a remeter relação nominal à
entidade sindical”
DE ACORDO COM a Nota Técnica SRT/MTE/nº 202/2009, aprovada pelo ministro do Trabalho e Emprego,
Carlos Lupi, e publicada no Diário Oficial da União, no dia 15 de dezembro passado. A Nota esclarece ainda
que, na listagem encaminhada pelos empregadores deve constar, além do nome completo do trabalhador, o
número de inscrição no Programa de Integração Social - PIS, função exercida, remuneração percebida no mês
do desconto e o valor recolhido.

Contribuição obrigatória
Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei
6708, do Senado, que torna compulsório o desconto
da contribuição assistencial em folha de pagamento.
A taxa é um pagamento espontâneo efetuado perlo
trabalhador de uma categoria profissional ao respectivo Sindicato, em virtude da participação da entidade
nas negociações coletivas.
O autor da proposta, senador Paulo Paim (PT-RS)

O prazo é de 15 dias depois de efetuado o recolhimento da cobrança. A contribuição sindical está prevista nos
artigos 578 a 591 da CLT, com natureza tributária, e é recolhida anual e compulsoriamente no mês de março.
Com isso, trabalhadores têm descontado o equivalente a um dia de trabalho. Tal contribuição deve ser distribuída, na forma da Lei, em 5%, às Confederações; 15% às Federações; 60% aos Sindicatos; 10% às Centrais
Sindicais; e 10% ao Ministério do Trabalho e Emprego, destinados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador.

porque se trata de uma contribuição fundamental
para a manutenção dos Sindicatos”. O Tribunal Superior do Trabalho, entretanto, considera
inconstitucional a cobrança da contribuição de
trabalhadores não sindicalizados.

Pela aprovação do PLS - 248/2006 do senador Paulo Paim (PT-RS)

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

Contribuição sindical - Aché Laboratórios

Como proceder
juridicamente?
O SINDICATO QUE não receber as contribuições sindicais do Aché Laboratório deve, inicialmente, solicitar
“mesa redonda” perante a DRT de sua base, pedindo
a exibição das Guias de recolhimento de contribuição
sindical e relação nominal dos empregados, com as
contribuições correspondentes aos exercícios 2008
e 2009, numa
tentativa de solucionar o impasse.
Em caso de não
se

comentou: “O Projeto é um pedido das Centrais sindicais,

obter

êxito,

pode a entidade
sindical agir da

FENAVENPRO apóia
projeto de Paim

DEM contra Centrais
na pauta do STF

“O TRABALHO DO senador Paulo Paim e do movi-

O SUPREMO TRIBUNAL Federal poderá retomar nes-

mento sindical foi decisivo para a aprovação do PLS

te primeiro semestre a votação da Ação Direta de

248/06 que regulamenta a contribuição assisten-

Inconstitucionalidade 4067, requerida pelo DEM,

cial no Senado. A luta, agora, passa a ser na Câmara

que contesta a legalidade do repasse da contribuição

dos Deputados” comentou Edson Ribeiro Pinto, pre-

sindical às Centrais sindicais.

sidente da FENAVENPRO.
A matéria foi retirada de pauta pelo relator, ministro
O sindicalista agradeceu a Paim pela luta constante em

Joaquim Barbosa que considerou parcialmente pro-

favor dos trabalhadores e acredita que na Câmara exigirá

cedente a Adin.

um empenho maior. “Não será fácil, mas nada tem sido
até agora, e temos mostrado determinação em busca de

A expectativa das Centrais, apesar da complexidade

nossos objetivos, sabedores que somos da importância

do debate, é por um resultado positivo. A Ação já

que este Projeto tem para todas as categorias de traba-

recebeu cinco votos - três favoráveis e dois contrários

lhadores” disse Edson. Para o autor do Projeto, a aprova-

- quando a votação foi interrompida, no dia 24 de

ção é uma conquista do trabalhador brasileiro. “Quando

junho de 2009, por pedido de vista do ministro Eros

construí o Projeto foi numa plenária aqui no Congresso

Grau. Cinco ministros ainda não votaram.

Nacional e contou com a participação de mais de mil

seguinte forma:

sindicalistas” lembrou Paim. O senador ressaltou que o

Avanço das Centrais

principal objetivo é conter o conflito que tem ocorrido há

Nos últimos anos as Centrais avançaram em sua uni-

Ao Sindicato ca-

anos entre o MPT, sindicalistas, empregadores e traba-

dade e em sua capacidade de mobilização. Além da

lhadores, e com a aprovação todos saem ganhando.

conquista da valorização permanente do salário míni-

berá, através de
seu Departamento Jurídico, ajuizar
Ação de Exibição
de

Documentos

contra

o

Aché

Laboratórios para que este apresente as respectivas
guias de contribuição sindical, acompanhadas das
respectivas relações nominais de empregados, conforme previsto na Norma Técnica no 202/2009 da

mo, colocaram no centro da agenda a luta pela reduO parlamentar está convicto na aprovação do Projeto

ção da jornada de trabalho sem redução de salário e

na Câmara dos Deputados ainda em 2010. “Tenho

progressivamente desempenham papel protagonista

conversado com muitos deputados, principalmente

na defesa dos direitos dos trabalhadores.

àqueles que têm compromisso com os trabalhadores
e a expectativa é que vai ser aprovado rapidamente

As entidades existem de fato desde o início dos anos

quem sabe ainda nos primeiros meses”.

80. Com a Lei 11.648, de 31 de março de 2008,
conquistaram o reconhecimento formal. Ao lado do
reconhecimento, a Lei definiu critérios de representa-

SRT/MTE.

tividade a partir dos quais poderiam receber 10% da

Uma vez concluída esta etapa, e ficando claro que a

do Trabalho e Emprego.

contribuição sindical da parte destinada ao Ministério

base do Sindicato deixou de receber sua respectiva
contribuição, ou seja, constatada a ocorrência de recolhimento para entidade sindical diversa da respectiva base territorial, deverá o mesmo, ajuizar a correspondente ação de cobrança.

Esses recursos legítimos - dinheiro do trabalhador
para sustentar suas organizações sindicais - estão
na mira das forças conservadoras. A Adin do DEM
tem o claro objetivo de criar dificuldades para a
ação das Centrais.
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