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PREZADOS LEITORES:

Embora a passos lentos, o Brasil caminha firmemente na senda da Democracia e do 

Progresso. Nos últimos anos, não há como negar, lançados os fundamentos da De-

mocracia em todos os campos, o que conduz ao verdadeiro Progresso, sustentado.

Já tivemos a Lei do equilíbrio fiscal que acabou 

com a “farra” de governantes gastarem mais do 

que podiam, deixando situação de “terra arrasa-

da” para seus sucessores.

No campo financeiro, ao longo dos últimos 

anos, o aperfeiçoamento do sistema financei-

ro nacional, incluindo os Bancos, o que nos 

permitiu um correto planejamento da circula-

ção  do dinheiro e do crédito, além de  “lade-

ar” a grande crise de 2008/2009.

“Ficha Limpa”
Agora, ante as tantas razões de preocupação do eleitorado com a administração 

pública, foi aprovada a Lei chamada “Ficha Limpa”. Ela lança as bases da lisura 

dos candidatos a cargo publico, certamente com a mesma eficiência e alcance da 

Lei do equilíbrio fiscal. Acredito será um divisor de águas! 

Foi produto de uma imensa movimentação da sociedade, a provar que quando o povo se 

une dificilmente se pode conter sua atuação. É lamentável, que os eleitos não tiveram to-

mado a iniciativa – afinal foram eleitos para isso – no sentido de legislar coibindo os abusos 

de más candidaturas. Mas, ante o clamor público, não há como negar que, ainda não 

fosse à lei dos sonhos da população, já se adiantou muito. É o primeiro passo... Se 

necessário outros virão, com ou sem projetos populares.

Efeitos benéficos
Assim é que, temos confiança que a lei “Ficha Limpa” terá seus efeitos benéficos, 

dependendo, é evidente, da rigorosidade com que o Judiciário irá aplicá-la. Sabe-

mos de algumas notícias de “relaxamento” na sua aplicação, por  alguns Tribunas 

Regionais Eleitorais¸ mas, certamente o Tribunal Superior Eleitoral irá “enquadrar” 

todos no rigor da Lei.

Portanto, a Lei “Ficha Limpa” (assim como ocorre com a Lei do equilíbrio fiscal e a 

regulamentação do sistema financeiro), se refere à imposição de limites para as can-

didaturas, exigindo dos candidatos bons antecedentes. Por isso, ao mesmo tempo se 

constitui em fundamento e mais um pilar para a sustentação de nossa Democracia, a 

qual, por sua vez, quanto mais sólida, mais será a base sustentável do Progresso. 

Assim, ainda que merecedora de alguns reparos parabenizamos os parlamentares que apro-

varam seu texto. A história dirá o quanto ela é importante para o Progresso do Brasil.

Até a próxima edição.

“Ficha Limpa”: 
Democracia e Progresso

Setembro
6 | Data em que os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante a campanha 

eleitoral, a divulgar, pela internet, relatório discriminando os recursos em dinheiro ou 

estimáveis em dinheiro que tenham recebido para financiamento da campanha eleitoral 

e os gastos que realizarem, em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim.

30| Último dia de propaganda eleitoral no rádio e na TV.

Outubro
3 | Primeiro turno das eleições para presidente, governador, senador, deputado federal e 

estadual

5 | Início da propaganda eleitoral do segundo turno (exceto no rádio e na TV).

10 | TV Bandeirantes realiza debate entre os dois candidatos à presidente que eventualmente 

disputarão segundo turno

13| TV Bandeirantes realiza debate entre os candidatos a governador que disputarão segundo 

turno.

16| Data limite para o início do período de propaganda eleitoral gratuita, no rádio e na te-

levisão, relativo ao segundo turno, tendo em conta o prazo final para a divulgação do 

resultado das eleições e proclamação dos eleitos pelo Tribunal Superior Eleitoral.

29 | Último dia para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão.

31 | Segundo turno das eleições.

Novembro
11 | Último dia para o Tribunal Superior Eleitoral divulgar o resultado da eleição presidencial, 

na hipótese de segundo turno.

Dezembro
2 | Último dia para o eleitor que deixou de votar nas eleições de 3 de outubro apresentar 

justificativa ao juiz eleitoral.

17| Último dia para a diplomação dos eleitos.

30 | Último dia para o eleitor que deixou de votar no dia 31 de outubro apresentar justificativa 

ao juiz eleitoral.

Janeiro
1 | Posse do presidente da República e governadores estaduais.

Fevereiro
1 | Posse de deputados e senadores no Congresso Nacional.

FONTE: AGÊNCIA DIAP (CALENDÁRIO ELABORADO PELA CONSULTORIA POLÍTICA ARKO ADVICE)
INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE AS ELEIÇÕES 2010 WWW.TSE.GOV.BR/INTERNET/INDEX.HTML

A participação de cada um de nós na vida política do Brasil fará muita 
diferença para futuras gerações. Não devemos cair no senso comum e pensar 

que as coisas não podem mudar. Sejamos otimistas e vamos lutar 
pelos nossos direitos, mas sempre conscientes de nossos deveres.

MULHER NAS ELEIÇÕES

Número de candidatas cresceu 78,3%
LEVANTAMENTO DO Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indica que o número de can-

didatas cresceu 78,3%, em relação às eleições de 2006. São 4.567 candidaturas 

femininas contra 2.561 registradas há quatro anos. 

Mesmo assim, os 27 partidos registrados no TSE não devem alcançar a cota mínima 

de 30% de candidatas femininas, estabelecida na minirreforma eleitoral de outubro 

de 2009.

FONTE: DIAP

Eleições 2010
Calendário 2º semestre relacionado 
ao pleito de 3 de outubro
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Fórum Sindical dos Trabalhadores - Nacional

2º Encontro Nacional do FST
“Em defesa da unicidade sindical, do 
emprego e dos direitos trabalhistas”

Contribuição Assistencial tramita 
na Comissão do Trabalho da Câmara
PARA ACELERAR as discussões do PL 6.708/09 - que dispõe sobre a regulamen-

tação da contribuição assistencial - lideranças sindicais do Fórum Sindical dos 

Trabalhadores e de quatro Centrais sindicais reuniram-se no dia14 de abril, com 

o presidente da Comissão do Trabalho da Câmara dos Deputados, Alex Canziani 

(PTB-PR). Vale lembrar que durante audiência realizada no dia 9 de março passado, 

o parlamentar já havia demonstrado comprometimento pela aprovação da contribui-

ção assistencial, sem alteração. 

Segundo o coordenador nacional do FST, José Augusto da Silva Filho, “a posição 

do Fórum é a mesma que foi apresentada no Senado, quando o Projeto foi aprova-

do por unanimidade em todas as 

Comissões da Casa”. 

O sindicalista também reiterou a 

seqüência de debates do Projeto 

sem modificações: “Seria injusto 

fatiá-lo dentro da Comissão de Tra-

balho da Câmara, mesmo porque 

foi uma vitória do movimento sin-

dical brasileiro no Senado. Caso tenha alguma mudança, deverá ser discutida mais 

tarde entre o movimento”. A maior preocupação, já exposta pela classe, ressaltou José 

Augusto, é sobre o parecer do relator, deputado Sabino Castelo Branco (PTB-AM). 

O presidente da FENAVENPRO, Edson Ribeiro Pinto, opinou: “Os parlamentares 

que participam da nossa luta sabem o quanto a contribuição assistencial é fun-

damental para a sobrevivência das entidades sindicais”.

FONTE: ASSESSORIA PARLAMENTAR DO FST

Manobra anti-regimental retira de 
pauta contribuição assistencial
O PL 6.708/09, do senador Paulo Paim (PT/RS), que regulamenta a contribuição 

assistencial em favor dos Sindicatos não foi apreciado, em maio, na Comissão de 

Trabalho. A proposta recebeu parecer favorável do relator, deputado Sabino Castelo 

Branco (PTB/AM), mas foi retirada de pauta por uma manobra anti-regimental. 

Apesar de a matéria já está em processo de votação, iniciado no dia 5 de maio, o 

presidente do colegiado, deputado Alex Canziani (PTB/PR), atendeu pedido da Mesa 

Diretora da Casa para anexar o projeto ao PL 6.706/09, do mesmo autor, mas que 

trata da estabilidade do dirigente sindical. Portanto, matérias desconexas.

Na opinião do coordenador nacional do FST, José Augusto da Silva Filho, os projetos 

não são correlatos. “A manobra tem a clara intenção de protelar a aprovação da pro-

posta no colegiado, já que o mérito dos Projetos nada tem haver um com o outro”. 

O sindicalista disse ainda que outro detalhe que expõe a atitude protelatória é que 

a matéria estava em processo 

de votação e não mais pode-

ria ser retirada de pauta. Os 

deputados da Comissão de 

Trabalho ameaçam trancar 

os trabalhos na Casa, tanto 

no colegiado quanto no ple-

nário da Câmara, caso não 

seja corrigida essa improprie-

dade regimental. 
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A SEGUNDA EDIÇÃO do 2º Encontro Nacional do FST realizada no Centro de Even-

tos e Treinamentos (CET), em Brasília, no dia 18 de maio, contou com a pre-

sença de 23 entidades nacionais entre Confederações e Centrais sindicais 

e mais de 500 dirigentes de todo o País que debateram temas importantes 

para a classe trabalhadora. 

Após a solenidade de abertura os participantes do evento acompanharam diversos 

painéis de debates entre eles “A Luta Sindical e as Conseqüências da Globalização 

no Movimento Sindical e na Importação de Mão de 

Obra”; “A Promoção e a Estabilidade no Emprego e o 

Resgate das Lutas de Classe” e “Estratégias, Ações 

e Mecanismos contra as Práticas Antisindicais”.

O reajuste de 7,71% para os aposentados e o fim 

do Fator Previdenciário foram assuntos em destaque 

no Encontro. Segundo um dos palestrantes, senador 

Paulo Paim (PT-RS), o governo tem condições de 

aprovar os dois itens. “A Previdência Social não está 

falida. O Brasil, como um todo, está muito bem e a 

Previdência acompanhou isso. Estamos avançando 

nos direitos do trabalhador”, disse o parlamentar 

que ressaltou a força dos movimentos sociais para 

a aprovação de leis trabalhistas.

O presidente do Instituto de Pesquisas Econômicas 

Aplicadas (IPEA), Marcio Pochmann foi enfático 

ao defender a redução da jornada de trabalho: “O 

trabalhador precisa ter tempo pra estudar, se qua-

lificar e também usufruir do progresso que ajudou 

a construir”.

O 1º secretário da CNTC, José Augusto da Silva 

Filho, leu a Carta de Brasília 2010 - documento 

de uma ação conjunta do movimento sindical na-

cional em torno da luta pelos direitos trabalhistas 

e sindicais. 

À dir.: O ex-presidente do SEPROVES (Filiado da 

FENAVENPRO no Espírito Santo) e atual superin-

tendente Regional do Trabalho no Estado, Enésio 

Paiva Soares, comentou: “Junto com o Ministério 

do Trabalho lutamos pela erradicação definitiva do 

trabalho escravo e infantil”.

Os representantes da FENAVENPRO no even-

to – Rúbio Alves de Oliveira (PROPAGAVENDE-

MG), Paulo Guardalupe (SindVendas-GO) e Luiz 

Edmundo Quintanilha (SINPROVERJ) afirmaram: 

“O 2º Encontro Nacional do FST  foi um sucesso. 

Parabéns a comissão organizadora!”
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Estabilidade sindical

Vendedor viajante obtém reconhecimento a 
estabilidade de dirigente sindical 
REPRESENTANTE SINDICAL de categoria diferenciada tem direito a estabilidade provisória quando exerce na 

empresa atividade pertinente à categoria profissional do Sindicato para o qual foi eleito dirigente. Ao utilizar 

como argumento o teor do item III da Súmula 369 do Tribunal Superior do Trabalho, um vendedor de produtos da 

Camargo Corrêa Cimentos S.A. obteve o reconhecimento da estabilidade na Seção I Especializada em Dissídios 

Individuais (SDI-1) do TST. 

A decisão da SDI-1 ocorreu em embar-

gos ajuizados pelo vendedor viajante 

contra acórdão da Sétima Turma, que 

tinha julgado improcedente seu pedi-

do, reformando decisão da Justiça do 

Trabalho de Minas Gerais, que desde a 

primeira instância havia declarado nula 

a dispensa do trabalhador e determina-

do a reintegração e o pagamento das 

verbas pleiteadas por ele. Em seus ar-

gumentos, o empregado enfatiza que, 

por mais de vinte anos, sempre exerceu 

a função de vendedor viajante dos pro-

dutos comercializados pela empresa, a 

qual nunca questionou essa função. 

Representada pelo Sindicato da Indústria de Produtos de Cimento do Estado de Minas, a empresa sustenta que 

o trabalhador representava categoria diversa da atividade da empregadora, ligada à construção civil, e que ele 

não fora eleito dirigente pela categoria profissional dos trabalhadores na construção civil, onde se enquadram 

os empregados da Camargo Corrêa. Pelo registro da Junta Comercial, a Camargo Corrêa Cimentos possui, entre 

outras atividades, o comércio atacadista de cimento e comércio varejista de material de construção. 

No entanto, a empresa recolheu as contribuições devidas pelo trabalhador ao Sindicato dos Empregados 

Vendedores Viajantes do Comércio, Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Pro-

dutos Farmacêuticos do Estado de Minas Gerais, pelo qual o vendedor fora eleito diretor suplente, e não ao 

Sindicato da categoria predominante dos empregados da Camargo Corrêa, dos trabalhadores da construção civil. 

Essa atitude empresarial foi um dos fatores que levou ao reconhecimento da estabilidade pela SDI-1. 

O relator dos embargos, ministro Horácio Senna Pires, considerou esse contexto e o exercício, pelo trabalhador, 

de atividade pertinente à categoria dos vendedores viajantes, tendo sido eleito dirigente sindical pelo Sindi-

cato dessa categoria, para concluir que o caso é de enquadramento na previsão do item III da Súmula 369. A 

SDI-1 decidiu, após o relato do ministro Horácio e discussão sobre o tema, conhecer dos embargos e dar-lhes 

provimento para deferir ao vendedor os salários relativos ao período em que era estável. Voto vencido, o ministro 

Guilherme Augusto Caputo Bastos não conhecia dos embargos. Houve, ainda, ressalva de entendimento do mi-

nistro Carlos Alberto Reis de Paula. (E-ED-RR - 118240-08.2002.5.03.0021).

Unicidade sindical

Desobediência ao 
preceito da 
unicidade sindical
CHEGOU AO STF a Reclamação 10160 ajuizada com 

pedido de liminar pelo município de Mossoró (RN) con-

tra decisão da Vara de Fazenda Pública daquela co-

marca por violação à Súmula 677, do STF, bem como 

da decisão tomada pela Corte na Ação Direta de In-

constitucionalidade (ADI) 1121. O relator da ação é 

o ministro Ricardo Lewandowski.

A finalidade da Reclamação é preservar ou garantir a 

autoridade das decisões do Supremo perante os de-

mais tribunais. Nesse caso, o processo questiona um 

mandado de segurança impetrado por três servidores 

municipais e pelo Sindicato dos Agentes de Trânsito e 

Transportes Públicos de Mossoró (Sindatran) contra o 

município, sob alegação de ato omissivo, por suposta 

ausência de deliberação em declarar o afastamento 

dos dirigentes sindicais de suas funções. A Vara da 

Fazenda Pública teria deferido o pedido sem funda-

mentar sua decisão.

Conforme a ação, ao julgar a ADI 1121, o Plenário 

do Supremo adotou a tese da imprescindibilidade do 

registro sindical no Ministério do Trabalho para conferir 

dignidade sindical às pessoas jurídicas que associem 

trabalhadores ou servidores públicos. Assim, não bas-

taria a simples inscrição (registro dos atos constituti-

vos) no cartório de título e documentos. Já a Súmula 

677, do STF, dispõe que “até que lei venha a dispor a 

respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder 

ao registro das entidades sindicais e zelar pela obser-

vância do princípio da unicidade”.

Em confronto com a ADI 1121 e a Súmula 677, a 

decisão questionada decidiu pela dispensa do registro 

sindical no Ministério do Trabalho e Emprego, “confe-

rindo por vias tortuosas dignidade sindical ao impe-

trante do MS referido, qualificando-o para procurar ‘di-

reito’ de seus filiados”. Assim, o município alega que o 

Sindatran não possui registro sindical no Ministério do 

Trabalho e Emprego.

O autor pede a imediata concessão do pedido liminar 

para suspender a decisão atacada. No mérito, solicita 

a confirmação da liminar com a decretação da nulida-

de da decisão e do processo 106.10.002034-2 em 

garantia à autoridade da decisão do STF na ADI 1121 

e da Súmula 677, determinando inclusive que a Vara 

da Fazenda Pública se abstenha de tomar outras deci-

sões em desrespeito à decisão do STF. 

Superior Tribunal Federal

O PL 6.706/09, já aprovado no Senado (PLS 177/07), cujo objetivo é vedar a dispensa de empre-
gado sindicalizado que seja membro ou candidato a Conselho Fiscal, tem como relator na Comissão 
de Trabalho, o deputado-empresário Sandro Mabel (PR/GO) é um dos 219 representantes dos em-
presários na Câmara dos Deputados.

O parlamentar goiano ainda não apresentou parecer sobre a matéria. Caso permaneçam anexados os 
projetos Mabel será o relator e apresentará parecer para os dois Projetos. 

O Fórum Sindical dos Trabalhadores, entidade que pediu para que o senador Paulo Paim apresentasse 
o Projeto no Senado pediu audiência com o presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB/SP) para ques-
tionar a decisão da Mesa e também para mudá-la, já que a medida fere o regimento interno da Casa.

O coordenador do FST Nacional, José Augusto, disse que vai mobilizar o movimento sindical contra 
essa decisão.
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INICIALMENTE, CUMPRE conceituar o 

instituto legal inerente à “estabilidade 

no emprego”, como sendo o direito do 

trabalhador de permanecer no emprego, 

mesmo contra a vontade do empregador, 

enquanto existir uma causa relevante e 

expressa em Lei que evite sua dispensa 

imotivada.

No Brasil, a estabilidade dos dirigen-

tes sindicais foi, originalmente, asse-

gurada quando da promulgação da CLT, 

estabelecendo, em seu artigo 543, § 3°, penalidade para 

o empregador que despedisse, suspendesse ou rebaixas-

se de categoria o empregado, ou lhe reduzisse o salário, 

a fim de impedir que o trabalhador se associasse a Sin-

dicato, organizasse associação sindical ou exercesse os 

direitos inerentes à condição de sindicalizado, além da 

reparação a que teria direito em caso de prejuízo.

A atual redação do artigo dispõe que: “Fica vedada a 

dispensa do empregado sindicalizado ou associado, a 

partir do momento do registro de sua candidatura a car-

go de direção ou representação de entidade sindical ou 

de associação profissional, até 1 (um) ano após o final 

do mandato, caso seja eleito, inclusive como suplente, 

salvo se cometer falta grave devidamente apurada nos 

termos desta Consolidação”. Este instituto foi elevado a 

nível constitucional com o advento da Carta Magna de 

1988, dispondo o inciso VIII, do artigo 8º que: “É vedada 

a dispensa do empregado, urbano ou rural, sindicalizado 

a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou 

representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, 

até um ano após o final do mandato, salvo se cometer 

falta grave nos termos da lei”.

Constituinte reconhece estabilidade
O reconhecimento dessa estabilidade pelo direito cole-

tivo brasileiro demonstra a preocupação em proteger os 

representantes dos trabalhadores, no exercício de suas 

funções, em cargos de direção de entidade sindical, das 

represálias e perseguições dos empregadores arbitrários, 

garantindo o exercício da liberdade sindical.

Para a estabilidade provisória de o dirigente sindical 

tornar-se garantia constitucional de ordem pública, a 

Constituinte baseou-se no direito do trabalhador ao seu 

emprego, no princípio da harmonia social que deve pre-

valecer nas relações laborais e no pressuposto de que os 

líderes sindicais são mais hostilizados, devido aos cons-

tantes confrontos com as representações patronais. O 

dirigente sindical somente poderá ser despedido se co-

meter falta grave, definida e regulada pelo art. 482, da 

CLT, devidamente apurada nos termos da lei, através de 

inquérito judicial prévio.

O empregado que renunciar à sua função de dirigente 

sindical estará renunciando, conseqüentemente, à sua 

estabilidade, ficando passível de dispensa arbitrária.

Estabilidade de 
dirigentes sindicais 
preocupa diretores 
da FENAVENPRO
UM DOS TEMAS debatidos na reunião dos diretores da 

FENAVENPRO, realizada na Sede da entidade, no últi-

mo dia 28 de julho, foi a estabilidade dos dirigentes 

sindicais. A diretoria encaminhou para o secretário 

geral da UNI, Philip J. Jennings, um trabalho que será 

apresentado no 3º Congresso Mundial da UNI Global 

Union – Nagazaki, Japão, de 9 a 12 de novembro, cujo 

tema “Estabilidade dos Dirigentes Sindicais” denuncia 

a dispensa de membros do Conselho Fiscal e Suplen-

tes de entidades sindicais no Brasil, especialmente os 

propagandistas de produtos farmacêuticos.

FENAVENPRO orienta Filiados 
sobre contribuição sindical do Aché
Outra preocupação da diretoria da FENAVENPRO é o 

não repasse da contribuição sindical pelo Laboratório 

Aché. O assunto foi abordado na reunião pelo diretor Luiz 

Fernando Nunes, que assessorado pelo advogado da en-

tidade, Hildebrando de Carvalho, enviou aos 28 Sindica-

tos filiados à Federação, no dia 4 de fevereiro, um ofício 

orientando-os em como proceder quanto ao não rece-

bimento da contri-

buição sindical pelo 

Aché. O apelo é que 

sigam as orientações 

estabelecidas.

O sindicalista com-

plementou que fo-

ram remetidas duas 

correspondências 

à diretoria do Aché 

solicitando a relação 

nominal atualizada 

dos trabalhadores 

e os respectivos va-

lores das contribui-

ções: “Assim que a 

relação chegar na 

Federação enviare-

mos aos Sindicatos 

Filiados para que 

tomem as devidas 

providências”.

FENAVENPRO tra-

balha intensamente 

junto aos parlamentares para aprovação dos Projetos 

6706/2009 (estabilidade de dirigente sindical) e  

6708/2009 (contribuição assistencial)- ambos de 

autoria do senador Paulo Paim (PT-RS) -, que trami-

tam na Comissão de Trabalho, de Administração e Ser-

viço Público da Câmara dos Deputados.

C O L U N A  L E G A L

Hildebrando Barbosa de Carvalho,  
assessor jurídico da FENAVENPRO  

 jurídico@fenavenpro.org.br

Estabilidade dos dirigentes sindicais
Penalidades às empresas
Cumpre destacar que o § 6º do art. 543 

da CLT prevê penalidades às empresas 

que, por qualquer ato discriminatório, 

procure impedir o livre exercício das ativi-

dades sindicais, vedando, inclusive, que 

o mesmo seja transferido para local ou 

cargo que lhe dificulte ou torne impos-

sível o desempenho de suas atribuições 

sindicais.

Assegura-se, dessa forma, a estabilidade 

no emprego aos representantes dos trabalhadores eleitos 

com a finalidade exclusiva de promover o entendimento 

direto destes com os empregadores, e aos membros das 

centrais sindicais.

Feitas estas considerações, julgamos que merecem lou-

vores os constituintes de 1988, por terem elevado em 

nível constitucional este importante instituto material tra-

balhista, todavia deveriam ter estendido este benefício a 

todos os representantes dos trabalhadores que podem ser 

impossibilitados de desempenhar livremente suas atribui-

ções, visto que, por omissão redacional, restaram exclu-

ídos desta estabilidade no emprego os empregados que 

exercem as funções de conselheiros fiscais e de delegados 

representantes nas entidades de grau superior (Federações 

e Confederações), tendo em vista o atual sistema de repre-

sentação sindical confederativo existente no Brasil.

FENAVENPRO apóia Projeto do senador 
Paulo Paim (PT-RS)
O Projeto de Lei nº 177/2007 já aprovado no Senado e, 

atualmente, tramitando na Câmara dos Deputados, sob o 

número 6706/2009, dá nova redação ao § 3º do art. 543 

do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (CLT), que 

passará a vigorar com a seguinte redação: “§ 3º Fica veda-

da a dispensa do empregado sindicalizado ou associado, a 

partir do momento do registro de sua candidatura a cargo de 

direção de membro do Conselho Fiscal, de representação de 

entidade sindical ou de associação profissional, até 1 (um) 

ano após o final do seu mandato, caso seja eleito, inclusive 

como suplente, salvo se cometer falta grave devidamente 

apurada nos termos desta Consolidação”.

O supra referido Projeto recebeu inúmeras manifestações de 

apoio de organizações sindicais de todo o país, denuncian-

do a demissão dos representantes do Conselho Fiscal dos 

Sindicatos, entendendo, também, que deve ter estabilidade 

todo empregado sindicalizado ou associado, independente 

do cargo que exerça, quer seja direção, de membro do Con-

selho Fiscal, de representação de entidade sindical ou de 

associação profissional, inclusive como suplente.

Esta proposta só virá por fortalecer o princípio da negocia-

ção e a boa relação entre os trabalhadores e emprega-

dores, e entre os diversos setores da sociedade brasileira 

e mundial, considerando-se a inevitável globalização das 

relações entre o capital e o trabalho.

Reunião
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Internacional

“A política externa 
de Hugo Chávez 
preocupa Argentina”
A AFIRMAÇÃO É de Alberto Irigoyen, diretor da 

Federación Argentina de Agentes de Propagan-

da Médica (F.A.A.Pro.Me) em visita a Sede da 

FENAVENPRO, no Centro do Rio, em 8 de junho, 

onde abordou temas ligados as políticas interna 

e externa de Argentina e Brasil e as conseqüên-

cias na vida do trabalhador. Ele comentou so-

bre o risco que a democracia corre em seu País 

com esse “ditador” na presidência e disse que 

“comentadores do sistema comparam-no mesmo 

com Hitler e alertam para o perigo de se eterni-

zar no poder e causar gravíssimos problemas em 

toda a América Latina”. 

Segundo Irigoyen a Argentina defronta-se com gra-

ves e crescentes dificuldades: “Existe um fio con-

dutor para explicar essas tendências: a qualidade 

das respostas aos desafios e às oportunidades da 

globalização”. Para o sindicalista atualmente as 

forças globalizadoras são tão intensas que os erros 

se pagam por um preço maior que em outras épo-

cas: “O populismo dos governos ligados a Perón, 

com a criação de um Estado provedor, corrupção 

e um estatismo atroz com certeza ajudou a levar a 

Argentina para o buraco” lamentou o sindicalista.

Reunión anual del 
Sector Professional 
de UNI –Agentes 
Viajeros

O ENCONTRO ACONTECEU no Centro de Viajantes Ven-

dedores de Plaza, Montevidéo, Uruguai, em 16 de feve-

reiro passado. Vendedores e representantes do comércio 

e agentes de propaganda médica debateram diversos te-

mas para fortalecer o Setor a nível nacional e internacio-

nal, entre eles o impacto da crise financeira; campanhas 

de afiliação; seminários de formação e capacitação; par-

ticipação de jovens e mulheres na vida sindical; e contato 

permanente com Sindicatos de outros países.

Na oportunidade o 

secretário regional 

da UNI Américas, 

Raúl Requena, 

entre membros 

do Comitê Executivo comentou: “Este é um ano que 

já começamos a colocar em ação nossas promessas. 

Está sendo constituída uma importante coordenação 

pela Sede da UNI e filiadas no que diz respeito às mul-

tinacionais mundiais, tais como Wal-Mart e Carrefour  

e também às regionais na América Latina, África e na 

região da Ásia”. Requena disse ainda que a coorde-

nação ativa e a comunicação entre os Sindicatos e 

o pessoal da UNI Comércio será a medida real para 

demonstrar como este Setor é capaz de cumprir tão 

bem a sua visão para os próximos anos.

Os XIV e XV Congressos da U.L.A.Vi.M. (Unión Lati-
noamericana de Visitadores Médicos),realizados em 
Montevidéu, Uruguai, na Sede do Sindicato de La 
Industria Del Medicamentos y Afines (S.I.M.A), em 
24 de abril passado, reuniram propagandistas de 
produtos farmacêuticos da Argentina, Brasil, Para-
guai e Uruguai que debateram a situação atual e os 
conflitos do movimento sindical na América Latina.

Brasil defende 
sistema confederativo
Na ocasião, o presidente da FENAVEN-

PRO e 1ª Vice da U.L.A.Vi.M. , Edson Ri-

beiro Pinto, disse que a organização sindi-

cal do Brasil apresenta algumas diferenças 

em relação à do Paraguai e do Uruguai e 

assemelha-se mais à da Argentina quanto 

a sua forma organizacional.

O sindicalista comparou a estrutura sin-

dical brasileira a um triângulo, tendo em 

uma das pontas da base o Sindicato, na 

outra a Federação e no ápice a Confede-

ração, cuja estrutura, com a promulga-

ção da atual Constituição Brasileira de  

1988, passou a denominar-se sistema 

sindical confederativo, privilegiando a 

unicidade sindical.

Já na década de 40, disse Edson, sob a presidência de 

Getúlio Vargas, foi convocado um grupo de notáveis ju-

ristas para a elaboração específica de leis que viessem a 

regular a relação capital e trabalho que, aprovadas, pas-

saram a denominar-se Consolidação das Leis do Trabalho 

que, não obstante ter sido elaborada naquela época, vem 

resisitindo ao longo dos anos, por tratar-se de uma peça 

jurídica perfeitamente coerente e compatível com a reali-

dade atual do trabalhismo.

Paralelamente, o sindicalista ressaltou que na medida em 

que a robótica foi introduzida nas fábricas e a informática 

nos escritórios dos grandes grupos, houve uma redução 

de vagas a serem oferecidas aos trabalhadores. Em con-

trapartida, houve a busca de um aperfeiçoamento para 

adaptação a novas tecnologias, e o trabalhador procurou 

reciclar-se, até em suas entidades de classe,  para poder 

inserir-se, com competência, ao mundo atual do trabalho. 

VISITA

Irigoyen (2º à esquerda) foi recepcionado na 
FENAVENPRO pelos diretores Ayrton Rodrigues, 
Luiz Fernando Nunes e Olimpio Coutinho.

EVENTOS

Representantes da  Asociación Agentes de Propaganda 
Médica de La República Argentina (A.A.P.M); Asocia-
ción de Visitadores Medicos del Paraguay (A.Vi.Me.P); 
Federacion Argentina de Agentes de Propaganda Medica 
(F.A.A.Pro.Me); FENAVENPRO (Brasil) e Sindicato de La 
Industria Del Medicamentos y Afines (S.I.M.A / Uruguai) 
festejaram o sucesso do evento.

Congresso internacional  

Edson Ribeiro Pinto: 
“Através de lutas 
constantes no Con-
gresso Nacional junto 
aos parlamentares 
tentamos sensibilizá-
los sobre a importân-
cia da contribuição 
financeira para man-
ter nossas entidades 
de classe”.

O vice-presidente da 
FENAVENPRO e 
presidente do SIVEVI-RS, 
Carlos Giacoboni, disse 
que o objetivo comum 
da Reunião é criar novas 
alianças globais e traçar 
uma visão a fim de que 
todos possam contribuir 
para o sucesso mútuo.

Ao terminar seu discurso Requena foi cumprimentado 
pelo diretor da FENAVENPRO e presidente do 
SEPROVES, Reginaldo Allemand Damião,que lhe 
desejou um 2010 pleno de êxitos com a certeza que 
a UNI Global Union vai mudar algumas situações dos 
trabalhadores de todo o mundo. 
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reúne propagandistas sul americanos
Ressaltou, ainda, que o sistema confederativo aplica-se 

também aos empresários.

Reconhecimento das Centrais
Através de acordo entre o Forum Sindical dos Traba-

lhadores e Confederações, as Centrais Sindicais, por 

proposta do governo, transformada em lei, foram final-

mente reconhecidas.

Salientou Edson que Sindicatos, Federações e Confede-

rações têm plena liberdade  para aderirem à Central Sin-

dical de sua escolha.

Finalizando sua palestra, enfatizou: “a divisão e prolife-

ração, criando inconsequentemente novos Sindicatos, 

vem a enfraquecer sobremaneira o sindicalismo, com 

entidades sem nenhuma representatividade, com au-

sência total de poder para defender os direitos de seus 

representados”.

“A união, a soma, a competência, são fatores pre-

ponderantes para que tenhamos força na preserva-

ção dos direitos conquistados e a conquistar, a divi-

são somente nos enfraquecerá”.

Reflexões sobre o sindicalismo 
latino-americano
Após cumprimentar os dirigentes sindicais da A.A.P.M, 

A.Vi.Me.P, F.A.A.Pro.Me); FENAVENPRO  e S.I.M.A -  

representantes dos propagandistas-vendedores de produ-

tos farmacêuticos argentinos, brasilei-

ros, paraguaios e uruguaios - o professor 

Oscar Ermida Uriarte, além de abordar o 

sindicalismo nos últimos trinta anos no 

Uruguai, fez uma pequena reflexão so-

bre os principais desafios do movimento 

sindical latino-americano. Confira o re-

sumo da palestra:

Crise sindical entre os anos 
setenta e noventa,
“O sindicalismo nessa época era consi-

derado como algo absolutamente inútil e 

que deveria ser evitado” segundo Ermida 

Uriarte. A chamada cultura pós-moder-

na, e que ainda subsiste mais que o ne-

oliberalismo econômico, foi denominada 

cultura individualista. 

A queda do muro de Berlim foi um dos fatores na opinião 

do professor Uriarte que contribuiu para a crise sindical 

mundial, permitindo que o capitalismo se mostrasse me-

nos preocupado com os trabalhadores: “É certo, que, com 

o advento das novas tecnologias nasceu a mão-de-obra 

qualificada e a partir daí surgiram melhores condições de 

trabalho para o empregado”.

Terceirização 
Outro fator responsável pelo enfraquecimento sindical de 

acordo com Uriarte é a terceirização: “Sem dúvida que as 

contratações indiscriminadas implicam na fragmentação 

das bases do Sindicato”. Ele disse ainda que por conta da 

informalidade, do aparecimento de trabalhadores traves-

tidos e disfarçados de empresários no Brasil e em outros 

países, das Cooperativas falsas de trabalhadores, e das 

Pessoas Jurídicas (PJ) como empresa unipessoal, desa-

pareceu o marco político dos trabalhadores representados 

por pelos Sindicatos.

Globalização - Relação sindical internacional 
Já a Globalização para o advogado “na medida que o 

poder maior fica fora da fronteira as entidades sindicais e 

todas as instituições nacionais são afetadas”.

Ante a Globalização e o mundo internacionalizado, toda 

ação nacional corre o risco de ser insuficiente lamentou 

Uriarte: “Por isso, é indispensável que a relação  sindical 

seja a nível internacional, principalmente num setor como 

o nosso  intensamente multinacionalizado” ponderou. 

Dificuldades intersindicais 
“Esse tipo de dificuldade por que passam alguns, em de-

terminados momentos, também ocorrem de país a país, de 

Sindicato a Sindicato, afirmou Uriarte. Em alguns casos, 

acrescentou, a excessiva burocratização tende a diminuir a 

agilidade de uma base. Já em outros, surgem problemas 

nos procedimentos internos e, com a corrupção”. 

Cultura sindical
Finalmente há uma curiosidade na América Latina. Acon-

tece não só em alguns dos países aqui representados 

– Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai – mas em todos 

os demais. Trata-se da cultura sindical inapropriada, ou 

seja, descentralizada na base sindical de uma empresa. 

Nos países subdesenvolvidos Uriarte afirmou que 90% da 

mão-de-obra de uma empresa pequena não têm a possi-

bilidade de se sindicalizar, fato que contribui para o enfra-

quecimento do movimento sindical: “Primeiro,  essa crise se 

manifestou por um declínio ou o não crescimento da sindi-

calização. Segundo, por um empobrecimento da represen-

tatividade, isto é, da capacidade do Sindicato, como repre-

sentante de verdade, para convocar os trabalhadores”. 

Pós-neoliberalismo
“Temos a impressão de que a partir de 2000, em boa 

parte dos países, houve uma recuperação, como se tivés-

semos superado a crise. Dizem algumas pessoas: parece 

que está ocorrendo o pós-neoliberalismo” opinou Uriarte. 

Para o professor, neoliberalismo já não tem pelo menos 

academicamente, a importância, e o peso do reconhe-

cimento, que teve até o final do século. Em alguns paí-

ses, destacou Uriarte, como Argentina a partir de 2004, e 

Uruguai a partir de 2005, a representação trabalhista teve 

caráter restaurador. “No Chile e no Paraguai foi um pouco 

menos, mas, de qualquer forma, houve alguma típica refor-

ma de proteção ao trabalhador”, comemorou.

No Brasil, lembrou Uriarte, onde ocorreu a curiosa situ-

ação de um presidente sindicalista ser colocado no poder 

pela base de um Partido formado por Sindicatos não hou-

ve grandes reformas trabalhistas e avanços na proteção 

ao trabalhador: “Não houve retrocessos e a flexibilização 

não aumentou, como acontecia antes da sua ascensão 

na História” justificou.

Sindicalismo Uruguaio
Na opinião de Uriarte sempre teve características bastante 

particulares e o movimento sindical no Uruguai tem total li-

berdade. Até hoje ninguém  deu um passo de ruptura ou se 

manteve uma só Cen-

tral Sindical ou um só 

Sindicato por ramo de 

atividade. “Não existe 

o paralelismo sindical 

que ocorre em outros  

países sul-america-

nos” argumentou.

Outra característica 

citada pelo pales-

trante é que a grande 

maioria da estrutura 

sindical uruguaia é 

vertical, por ramo de 

atividade, e citou o 

SIMA como exemplo: 

“Aqui não há pluralidade sindical como no Paraguai e no 

Chile. Quando há um Sindicato de empresa ele se vincula 

direto ao Sindicato do ramo de trabalho como se fosse 

uma Federação”.Complementando Uriarte disse que a 

ideologia é outra característica do sindicalismo uruguaio: 

“Todos os Sindicatos deste país se sentem representantes 

de todas as categorias. As entidades não representam só 

os filiados, é comum que dêem assistência a todos inde-

pendentemente da filiação ou não” assinalou. 

Nos últimos cinco anos no Uruguai a população sindical 

quase triplicou, mas para Uriarte um dos principais de-

safios ainda a enfrentar é a unidade: “Ela tem que ser 

forte! Quanto mais nos dividirmos, menos força teremos 

e quanto mais nos unirmos, mais força poderemos ter, 

porque essa é a origem do Sindicato”, finalizou. 

NOTA DA REDAÇÃO: Colaboraram Claudia Gondim (secretária de 

Atas e fotos) e Vera Lucia Ramalho Faria (tradutora).

Os dirigentes sindicais avaliaram as duas  palestras como 

positivas para o crescimento do movimento sindical na 

América Latina.

A secretária geral e mem-

bro da Comissão de Cultura 

do SIMA, Raquel Matturro, 

destacou a necessidade da 

realização mais assídua de 

Congressos Internacionais 

do tipo da U.L.A.Vi.M para o 

intercâmbio de informações 

entre os países co-irmãos. A 

sindicalista apresentou o site 

do SIMA e informou que o 

Sindicato já adquiriu um ter-

reno para construir a área de 

lazer dos visitadores médicos 

uruguaios.

O professor de 
Direito do Trabalho e 
Seguridade Social e 
assessor jurídico do 
SIMA (Sindicato de 
La Industria Del Me-
dicamentos y Afines), 
Oscar Ermida Uriarte, 
citou a Lei 17.940 de 
Proteção da Atividade 
Sindical no Uruguai 
que protege o diri-

gente sindical.
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Constituição Brasileira

Ameaça de fi m dos direitos 
sociais e trabalhistas 
na Constituição
ESTÁ DE VOLTA à pauta da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a 

PEC 341/09, do deputado Regis de Oliveira (PSC/SP), que modifica os dispo-

sitivos constitucionais, retirando do texto matéria que não é constitucional. Na 

prática, o parlamentar pretende desconstitucionalizar os direitos sociais e tra-

balhistas conquistados na Carta de 1988. O relator, deputado Sérgio Barradas 

Carneiro (PT/BA), apresenta parecer favorável à proposta. 

O deputado Marcelo Itagiba (PMDB/RJ) apresentou voto em separado. Se 

aprovado o parecer do relator será criada comissão especial para analisar o 

mérito da matéria.

Empresas que desrespeitarem 
direitos trabalhistas poderão 
ser punidas
É O QUE prevê o PL 7.070/10, do deputado Carlos Bezerra (PMDB/MT), que 

penaliza o chamado dumping social - prática de ampliar lucros com o não paga-

mento de horas extras ou com a contratação de empregado sem carteira de tra-

balho, por exemplo. O parlamentar argumentou: “A possibilidade de condenação 

torna menos atrativa a prática da concorrência desleal fundada em desrespeito 

à legislação trabalhista”. 

A proposta, que tramita em caráter conclusivo, será analisada pelas comissões de 

Trabalho, de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio.

FONTE: AGÊNCIA DIAP 

Sadia ameaça empregados e é 
punida por prática anti-sindical
JULGANDO DESFAVORAVELMENTE o recurso da Sadia, a 6ª Turma do Tribunal 

Regional do Trabalho de Minas Gerais manteve a sentença que condenou a 

empresa a pagar ao trabalhador indenização por danos morais, por prática desleal, 

antijurídica e anti-sindical. Isso porque a reclamada coagiu seus empregados, com 

a ameaça de perda do emprego, a assinarem o acordo de reajuste salarial proposto 

pela empresa, o qual era inferior ao que estava sendo negociado pelo Sindicato.

A reclamada não se conformou com a sentença, alegando que a condenação foi 

baseada em decisão judicial de outro processo, que reconheceu a existência de 

dano moral coletivo, o que não pode ocorrer. Além disso, argumentou que vários 

empregados não assinaram o documento referente ao acordo e permaneceram 

trabalhando normalmente na empresa. 

Juiz atesta conduta anti-sindical
No entanto, ao analisar o caso, o juiz convocado José Marlon de Freitas consta-

tou que há prova, nesse processo, de que a empregadora adotou, sim, conduta 

anti-sindical, que violou, além da liberdade e autonomia do Sindicato, o direito 

individual do trabalhador.

Segundo o relator, a testemunha indicada pelo trabalhador declarou que não houve 

acordo entre o Sindicato da categoria e a empresa, quanto ao reajuste salarial. Por 

isso, a reclamada fez correr uma lista na empresa, com a orientação de que os em-

pregados a assinassem, manifestando a sua concordância com o aumento salarial 

por ela proposto e que já havia sido rejeitado pela entidade sindical.

Foi informado pelo gerente que quem não assinasse o documento seria dispensa-

do. Inclusive, essa foi a resposta dada ao reclamante, quando questionou a razão 

da lista. O magistrado lembrou que, por meio de investigação promovida pelo Minis-

tério Público do Trabalho, foi comprovada a coação dos trabalhadores, o que gerou 

o ajuizamento de Ação Civil Pública, que foi julgada procedente pela 2ª Turma do 

TRT/MG, com a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos 

morais coletivos, no valor de R$ 1 milhão.

“É certo que referida ação ainda não transitou em julgado, estando pendente o 

julgamento de Agravo de Instrumento interposto pela ré, junto ao TST. Contudo, 

isso não impede que a ação seja utilizada como paradigma nestes autos, sobretudo 

se considerado que a decisão da Segunda Turma apenas corrobora a situação de 

fato evidenciada pelas provas produzidas pelo reclamante no presente processo”, 

frisou o juiz.

A conduta da reclamada ofendeu o patrimônio moral do empregado que, amparado 

pelo Sindicato para reivindicar melhoria salarial, foi coagido a assinar acordo em 

seu próprio prejuízo. Ainda que as ameaças de dispensa do trabalhador não tenham 

se concretizado, e nem poderiam, porque ele assinou o documento, o dano já está 

caracterizado na própria ameaça. 

FONTE: TRT/MG E AGÊNCIA DIAP 

28 de janeiro

“Dia Nacional de Combate ao 
Trabalho Escravo”
AGORA A DATA é oficial. A Lei 12.064/09 que o instituiu tem origem no Projeto do 

senador José Nery (PSOL-PA). O 28 de janeiro  homenageia três auditores fiscais do 

trabalho que foram covardemente assassinados no dia ao fazer vistoria na Zona Rural 

de Unaí, Minas gerais. São eles: Erastóstenes de Almeida Gonçalves, João Batista 

Soares Lage e Nelson José da Silva, além do motorista Aílton Pereira de Oliveira.

Neo-escravismo denunciado: 
MTE faz atualização semestral 
da ‘Lista Suja’ 
FOI DIVULGADA EM julho, a atualização semestral do Cadastro de Empregadores 

flagrados explorando trabalhadores em situação análoga a de escravo, conhecido 

como “Lista Suja” e conta, atualmente, com 152 empregadores, entre pessoas 

físicas e jurídicas. A maioria está relacionada aos setores do agronegócio. 

Segundo o assessor da Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) do MTE, Marcelo 

Campos, o documento é um dos instrumentos do governo utilizado no trabalho de 

erradicação do trabalho escravo no País: “Sua importância se traduz na manuten-

ção de uma ferramenta de apoio à política nacional para a erradicação do trabalho 

escravo. Empregadores que figuram no Cadastro sofrem restrições de crédito no 

âmbito público e privado”, ressaltou.

Penalidade
No período que estão com o nome na “Lista Suja”, os empregadores não recebem 

financiamentos com recursos públicos. Além disso, o setor privado tem implemen-

tado, por meio do Pacto Nacional, medidas restritivas de relacionamento comercial 

com empregadores que constam do Cadastro. 

Fonte: Ascom do MTE

Trabalho Escravo
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Sindicatos aceitam 
proposta intermediária de Temer
O PRESIDENTE DA Câmara dos Deputados, Michel Temer (PMDB/SP), recebeu em 

seu gabinete, no dia 11 de maio, representantes das Centrais sindicais, acompa-

nhados de alguns parlamentares.

O grupo informou a Temer que os os trabalhadores concordaram com a proposta 

intermediária apresentada por ele no que poderia resultar em consenso a votação 

da Proposta de Emenda à Constituição 231/95. A PEC em tramitação prevê a 

redução da carga semanal de trabalho de 44 para 40 horas semanais sem au-

mento no valor da hora extra.

FONTE: AGÊNCIA CÂMARA

Rede de lojas C&A Modas 
descumpre CLT com jornada ilícita
A 7ª VARA do Trabalho de João Pessoa, através da juíza Joliete Melo Rodrigues 

Honorado, julgou procedente Ação Civil pública movida pelo Ministério Público do 

Trabalho, contra a empresa C&A Modas Ltda., acusada de irregularidades na jor-

nada de trabalho. De acordo com a sentença, a empresa terá que cumprir a CLT, 

no que diz respeito ao registro manual, mecânico ou eletrônico da jornada, de modo 

que espelhe fielmente o horário de cada um de seus empregados. Também terá 

que conceder intervalo para repouso ou alimentação de, no mínimo, uma hora e, 

no máximo, duas horas, em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda seis 

horas, bem como descanso semanal de 24 horas, preferencialmente aos domingos. 

Além disso, a C&A deverá conceder período mínimo de 11 horas consecutivas para 

descanso entre duas jornadas de trabalho, nos termos do Art. 66 da CLT.

Denunciado Extra Hipermercados 
por impor excesso de jornada
FUNCIONÁRIOS DA REDE Extra Hipermercados estão sendo obrigados a traba-

lhar numa escala de 12 dias seguidos para só então obter uma folga. Além disso, 

trabalham nos domingos em que estariam de folga, sem bater o ponto. A jornada 

abusiva atinge principalmente os caixas, em sua maioria mulheres. Os trabalhado-

res dos setores de Açougue, Padaria, Salsicharia e Produtos de Auto Serviço não 

são registrados na sua real função, sendo apenas “operadores de hipermercado”, 

sem receberem adicional pelo trabalho. 

A denúncia foi feita pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande 

junto à Superintendência Regional do Trabalho. São mais de 70 funcionários nestas 

condições. O Extra Hipermercados é controlado pela Companhia Brasileira de 

Distribuição - Pão de Açúcar, que, por sua vez tem seu controle igualitariamente 

dividido entre Abílio Diniz e o grupo francês Casino.

Redução da Jornada
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Temer sugeriu a 
redução gradual 
da jornada: 
43 horas 
semanais 
em 2011 e 
42 em 2012.

Jornada de Trabalho

FENAVENPRO participa 
do 3º Congresso dos 
Trabalhadores no Comércio

O Encontro aconteceu no Centro de Eventos e Treinamentos da CNTC, em Brasília, 

de 24 a 26 de maio. Marcaram presença, mais de 500 dirigentes sindicais oriundos 

de 24 Federações e mais de 300 Sindicatos. 

Além da regulamentação da profissão de comerciário, os dirigentes abordaram te-

mas como a redução da jornada de trabalho, o fim do Fator Previdenciário, a imple-

mentação da política nacional de segurança e saúde do trabalhador a participação 

das mulheres no movimento sindical e os riscos da megafusões do setor para os 

trabalhadores.

 

Os representantes da FENAVENPRO tiveram participação ativa junto à coordenação 

do evento.

À direita: o presidente da 

FENAVENPRO Edson Ribeiro 

Pinto e a esq.: senador Paulo 

Paim; os diretores da CNTC - Levi 

Fernandes Pinto, José Augusto 

da Silva Filho, Luiz Carlos Motta 

e Lourival Figueiredo Melo; e 

o senador do DEM-DF, Adelmir 

Santana, quinto à esquerda.

Diretores de Filiados 

da FENAVENPRO: 

Paulo Guardalupe 

(SindVendas), 

Rúbio Alves de 
Oliveira (PROPA-

GAVENDE-MG), 

Antonio de Oliveira 
(SERVIPROFARO-RO), 

Helio Manfredini 
(SINDVEND-SP) e Luiz 
Edmundo Quintanilha 

(SINPROVERJ).
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Sergipe
sindivese@veloxmail.com

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

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

SINDVEND na luta com os comerciários
A CONVITE DA Confederação Nacional dos Trabalhadores no 

Comércio (CNTC) e Federação dos Empregados no Comércio-

SP, representantes do SINDVEND participaram de reunião na 

Sede da entidade, bairro da Liberdade, no dia 6 de março pas-

sado.

Cerca de 400 pessoas entre sindicalistas de diversas Con-

federações, Federações e Sindicatos, e parlamentares, de-

bateram entre outros assuntos a regulamentação da profis-

são dos comerciários, estabilidade dos dirigentes sindicais, 

contribuição assistencial, redução da jornada de trabalho e 

Fator Previdenciário

Os diretores do SINDVEND, Hélio Manfredini (dir.) e 
Sérgio Auricchio (esq.), ao lado do 1º secretário da 
CNTC, José Augusto da S. Filho, manifestaram apoio 
ao senador Paulo Paim em relação aos Projetos do 
parlamentar que tramitam no Congresso Nacional. 

Informativo do SINPROVENCE é sucesso 
entre vendedores e propagandistas
A BULA – ÓRGÃO oficial do Filiado da FENAVENPRO no Estado do Ceará - re-

lançado no mês de abril com novo layout leve e agradável à leitura, destaca a 

inauguração da Sede Social / Esportiva do Sindicato “sonho realizado e reivin-

dicação antiga dos vendedores viajantes e propagandistas” segundo a diretoria 

da entidade. Além da reportagem A Bula aborda temas de importância para o 

trabalhador, curiosidades, entrevista e muita informação. 

Ceará 
sinprovence@secrel.com.br  | www.sinprovence.com.br

Sede Social/Esportiva do SINPROVENCE funcionando a todo vapor
Após 27 anos de luta, dedicação e muito trabalho a diretoria do SINPROVEN-

CE, inaugurou em abril, a sua moderna Sede Social Esportiva, localizada à 

rua São Cristóvão, 292, entrada em frente ao Condomínio Alphaville, bairro 

Eusébio,Fortaleza.  A área conta com três piscinas, duas para adultos e uma 

infantil, quadra de vôlei, campo de futebol society, salão de jogos, play 

ground, amplos vestiários adaptados aos portadores de necessidades es-

peciais e estacionamento para 40 veículos.

A diretoria da entidade afirmou: “O SINPROVENCE continua trabalhando 

com dignidade e seriedade junto as categorias que representamos, e na 

luta por novas conquistas, características que marcam os 27 anos de exis-

tência do nosso Sindicato”.

A Sede do SINPROVENCE, onde funciona o escritório, a Lan House e o Audi-

tório, continua à disposição dos vendedores e propagandistas cearenses.

e-

a 

-

a

t d

Processo trabalhista gera Monografi a de dirigente sindical
“A DISPENSA / Despedida / Rescisão por justa causa de dirigente sindical: Inquérito de apuração de falta grave” foi 

o tema da Monografia do diretor do SINDIVESE, Carlos Alberto Aragão de Souza, apresentada à comissão julga-

dora da Faculdade de Sergipe (FaSe) como um dos pré-requisitos à obtenção do grau de Bacharel em Direito. 

Dividido em três capítulos, o trabalho aborda o conceito e aspectos do Direito Coletivo do Sindicato; as prerroga-

tivas e garantias do dirigente sindical; e o Inquérito para apuração de falta grave baseado na CLT. 

A FENAVENPRO parabeniza o companheiro do Filiado de Sergipe pela interessante Monografia, que certamente 

despertará nos colegas sindicalistas curiosidade em conhecer o documento. 

Filiados da FENAVENPRO! 
Este espaço do Jornal é 

de vocês. Mandem notícias. 
Divulguem seus Sindicatos

através do e-mail 
jornal@openlink.com.br

Até a próxima edição!

SindVendas representa FENAVENPRO 
em reunião da Nova Central – Nacional
A DIRETORIA EXECUTIVA da Nova Central Sindical de 

Trabalhadores – Nacional reuniu-se em Brasília, no 

dia 15 de março passado, para debater além de assun-

tos administrativos a sucessão presidencial. Durante o 

encontro o presidente da entidade, José Calixto Ra-

mos, fez uma análise da realidade nacional e os desa-

fios para a organização sindical brasileira em 2010.

O presidente do SindVendas, Paulo Guardalupe, re-

presentante da FENAVENPRO no evento pediu as en-

tidades sindicais mais empenho dentro do Congresso 

Nacional na tramitação do Projeto-de-Lei 6708/09, 

de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS), que trata 

da estabilidade dos membros do Conselho Fiscal 

e Suplentes. Ele destacou um fato grave que vem 

assustando a todos os trabalhadores: “Algumas em-

presas, por exemplo, a Hypermarcas, vem demitindo 

dirigente sindical até mesmo efetivo, demonstrando 

assim uma afronta às Leis e a Constituição do País.”

SEVEVIPRO solicita a DRT 
da Bahia Guias de Recolhimento 
da contribuição sindical

“RESOLVEMOS TOMAR esta atitude porque nos sen-

timos extremamente prejudicados”. O desabafo é do 

presidente do SEVEVIPRO, Marcos Antônio Perei-

ra, ao comunicar a FENAVENPRO que o Sindicato 

enviou carta a Superintendência Regional do Trabalho 

da Bahia, solicitando além das Guias de Recolhimento 

de empresas que recolhem a contribuição sindical, a 

relação nominal dos empregados descontados.

Bahia
sevevipro@sevevipro.com.br | www.sevevipro.com.br

Diap divulga lista 
dos 100 Cabeças do 
Congresso Nacional
Confi ra a lista completa:  

www.diap.org.br
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Pernambuco - Caruaru
sinprocape@bol.com.br | www.sinprocape.org.br

Paraíba - Campina Grande
sinvenpropb@otmail.com

SINPROCAPE participa dos festejos 
juninos em Caruaru
PELO SEGUNDO ANO consecutivo, o deputado federal 

Wolney Queiroz (PDT), parceiro do SINPROCAPE nas 

lutas trabalhistas no Estado de Pernambuco, ofereceu 

ao Sindicato dois camarotes no Pátio de eventos de 

Caruaru, onde diretores e associados divertiram-se a 

valer nas festas de São João.

SINPROCAPE apóia desabrigados 
das enchentes
A REGIÃO DA Mata Sul do agreste pernambucano sofreu 

bastante com as enchentes dos meses de junho e julho, 

principalmente as cidades de Palmares, Água Preta e 

Barra Guabiraba. Diretores e associados do SINPROCA-

PE se mobilizaram e arrecadaram donativos para tentar 

minimizar o sofrimento das famílias desabrigadas.]

“Como represen-
tantes de uma 
entidade sindical 
que luta em prol da 
classe trabalhadora, 
também temos o 
dever e a obrigação 
de lutar em defesa 
da sociedade” afir-
maram os diretores 
do SINPROCAPE.

SINPROCAPE agita 
reuniões de diretoria
A DIRETORIA DO SINPROCAPE decidiu incrementar  

as reuniões mensais do Sindicato homenageando os 

aniversariantes do período. O objetivo da confrater-

nização segundo o presidente da entidade, Ricardo 

Bezerra dos Santos, é incentivar os colegas a partici-

parem dos debates de interesses dos trabalhadores.

SINVENPRO não recebe contribuição 
sindical do Aché desde 2005
PREZADOS COLEGAS:

Desde o ano de 2005 que o SINVENPRO-PB / Campina Gran-

de não recebe o recolhimento da contribuição sindical feito 

pelo Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. fato este acredi-

tamos acontecer também com a maioria de nossos co-irmãos. 

Achamos ser imperativo entrarmos com uma demanda judi-

cial de forma coletiva, ou seja, todos numa mesma época e 

urgente contra esta empresa, que insiste em concretizar suas 

vontades e caprichos em detrimento ao que preceitua a Lei. 

Não temos dúvida que algum Sindicato vem reembolsando 

este dinheiro e, claro, sem o mínimo interesse em devolvê-lo, 

mesmo sabendo que está usufruindo de um valor que não 

lhe pertence.  Então, diante de fato tão lamentável, temos 

que fazer a nossa parte... No nosso caso especificamente, o 

Departamento Jurídico do SINVENPRO-PB / Campina Gran-

de, já está de posse de toda documentação e, em breve, 

daremos entrada numa demanda judicial. 

Prejuízos para Sindicatos pequenos
Para os Sindicatos de pequeno porte o prejuízo com os gastos ao 

longo do processo será enorme, mas temos que agir e dar um 

basta em tudo isso! Não tem saída... Temos que pagar as despe-

sas com a esperança em resgatar o que já é nosso por direito. 

Infelizmente, sabemos que alguns julgadores (juízes) têm 

dado ganho de causa ao demandado (empresa), pelo fato 

de já ter havido o recolhimento, mesmo que de forma errada. 

Porém, se o bom senso prevalecer deverá haver outro reco-

lhimento, desta feita para o Sindicato de origem. “Quem paga 

errado paga duas vezes”, já diz o velho ditado. 

O que não podemos e nem devemos é ficar esperando “dei-

tados em berço esplêndido” que o recolhimento da contri-

buição sindical feito pelo Aché Laboratórios Farmacêuti-

cos S/A seja correto. Os prejuízos já são enormes e tendem 

a avolumar-se cada vez mais. O ideal seria que os demais 

co-irmãos tivessem a mesma iniciativa do SINVENPRO-PB 

/ Campina Grande. Este é o pensamento de todos nós que 

fazemos o Sindicato.

Um abraço

Heraldo Limeira Aires
diretor administrativo do SINVENPRO-PB/Campina Grande

SINVENPRO-PB - 46 anos de lutas
NO ÚLTIMO DIA 23 de junho o SINVENPRO comple-

tou 46 anos de existência. “Como entidade de classe 

durante todo este período sempre procuramos trabalhar 

em prol das categorias representadas e pela manuten-

ção das conquistas trabalhistas conseguidas há décadas 

com tanto sacrifício” afirmou a diretoria do Sindicato.

A data que coincidiu com os festejos juninos em todo 

o Nordeste, em especial Campina Grande, onde se 

realiza o maior São João do mundo, foi comemorada 

ao som da sanfona e muito arrasta-pé. 

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

SINDIVESC presente no esporte
O NOVO UNIFORME de futebol 

do Clube FLORIPAREP patroci-

nado pelo SINDIVESC. 

No mês de maio a Corrida Rús-

tica da Polícia Militar ao redor da 

Lagoa da Conceição, em Florianó-

polis, atraiu mais de 300 atletas 

profissionais. Em junho a mesma 

a prova contou com a participação 

do propagandista da Pfizer Felipe 

Braun que obteve a 5ª colocação 

na categoria 35/39. 

A dupla masculina URAPAZI 

de propagandistas – Anderson 

Floriani (EMS) e Felipe Braun 

(Pfizer) – participou do 7º DE-

SAFRIO 2010 - prova de 52km 

de subidas e descidas por tre-

chos de asfalto, barro, pontes, trilhas de pedras e mui-

to chão encharcado pelas chuvas dos dias anteriores à 

prova. Os atletas obtiveram uma excelente colocação: 

15º lugar no geral e 8º lugar na categoria num tem-

po de 04h45min37seg. Os diretores do SINDIVESC, 

Zelson Aragão da Silva e Antonio Carlos Polmann 

comemoraram a vitória com os participantes.

Informativo do 
SINDIVESC 
chegou para fi car
“O VIAGEIRO” fundado 

em 1984 com o objetivo 

de manter informados e 

participativos os seus as-

sociados volta a circular 

entre a classe médica  e 

os vendedores viajan-

tes e propagandistas 

de produtos farmacêu-

ticos catarinenses. A FENAVENPRO parabeniza o re-

lançamento do Informativo Oficial do SINDIVESC. 

o 

o 

e 

-
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NAVENPRO parabeniza o re-

A equipe QUADRILHEIROS que disputou pela primeira 

vez o Campeonato Floripa Cup conta com 72 equi-

pes, sendo 90% de seus atletas propagandistas da 

indústria farmacêutica. Agora a equipe se prepara 

para disputar a Copa da Liga a partir de julho.

Laboratórios afastam dirigentes 
sindicais do SINPROCAPE
OS LABORATÓRIOS Aché, Hypermarcas e Wyeth 

afastaram três diretores do SINPROCAPE. São eles: 

José Roberto da Silva, Sebastião Rodrigues de Lima e 

José Everaldo Cavalcante. A denúncia é do presidente 

da entidade Ricardo Bezerra dos Santos que asse-

gurou: “Estes companheiros foram sumariamente afas-

tados pelas empresas por perseguição a sindicalistas. 

Isto é um agravo regimental a estabilidade sindical”.

“Por onde anda o respeito aos  direitos  trabalhistas 

garantidos pela CLT?” indagou Bezerra que comple-

mentou: ”Trata-se também de um desrespeito a Cons-

tituição em seu Artigo 8º Inciso VII. Como podemos 

acreditar nas Leis de nosso País?”.
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Rio de Janeiro | propagandistas
sinproverj@globo.com | www.sinproverj.com.br.br

FOI O TEMA da palestra 

ministrada por Sebas-

tião Soares diretor de 

Comunicação Social da 

Nova Central Sindical 

de Trabalhadores – Na-

cional, que deu início ao 

curso de Formação Sin-

dical realizado pelo SIN-

PROVERJ. O professor 

apresentou um pequeno 

resumo sobre a história 

do sindicalismo, no Bra-

sil e no mundo, mostrando que os Sindicatos são or-

ganizações sociais que têm grande contribuição para o 

bem estar dos trabalhadores e da humanidade. 

Conquistas dos Sindicatos
Muitas delas passaram a ser direito de toda sociedade afir-

mou Sebastião Soares: “Quando foi fundada a primeira 

Central sindical de trabalhadores do Brasil, em 1906, uma 

das bandeiras era o direito de voto para as mulheres, o 

que só seria conquistado no Governo Vargas”.

Outras conquistas dos Sindicatos, da sua organização 

e do seu movimento foram apontadas pelo professor: 

“A existência de direitos trabalhistas importantes como 

salário mínimo, aposentadoria, férias remuneradas, 

13º  salário, o terço férias, salário desemprego, outros 

adicionais e todos os ganhos que se incorporam nas 

remunerações dos trabalhadores de maneira geral, 

mas, principalmente, para os que estão no mercado 

formal” acrescentou.

Contribuição dos Sindicatos
Nas suas lutas, os Sindicatos participam e contri-

buem com o desenvolvimento social e humano disse 

Sebastião Soares. Segundo ele é importante que 

os dirigentes sindicais conheçam as suas origens, a 

forma como surgiu e como se desenvolveu.

“O conhecimento da história ajuda na compreensão 

do presente” afirmou o palestrante. Ainda mais, com-

plementou, nesse tempo em que a humanidade está 

SINPROVERJ promove Seminário 
Estadual sobre Formação Sindical

OS DIRETORES DA Nova Central Sindical de Trabalha-

dores-RJ, David de Souza (construção civil) e Deuzelio 

de Oliveira (alimentação); presidente do SINPROVERJ, 

Luiz Fernando Nunes (propagandistas); presiden-

te do VENRIO, José Soares (vendedores viajantes) e 

Maria Bárbara da Costa, presidente da Federação dos 

Empregados na Saúde, compuseram a mesa.

O evento realizado no auditório do Sindicato dos Vende-

dores Viajantes do Comércio (VENRIO), centro da cida-

de, em 30 de julho, atraiu a atenção de lideranças sin-

dicais de diversas categorias 

de trabalhadores. 

O presidente do VENRIO, José 

Soares, em nome da mesa 

recebeu do presidente do 

SINPROVERJ, Luiz Fernando 

Nunes, o Certificado de partici-

pação no Seminário e agrade-

ceu a presença dos convidados 

deixando a Sede do Sindicato à 

disposição.

O palestrante agradeceu ao pre-

sidente do SINPROVERJ o Selo 

Comemorativo pela passagem 

dos 50 anos do SINPROVERJ 

fundado em 19.04.1958. No 

final do Seminário houve a en-

trega do Certificado a todos os participantes e servido 

um lanche patrocinado pelo VENRIO.

Em nome da diretoria e dos funcionários do VENRIO, 

Ayrton Rodrigues de Almeida e a secretária Euridice 

da Silva Pereira, há 36 anos funcionária do Sindicato, 

receberam as homenagens  do diretor do SINPROVERJ, 

Luiz Edmundo Quintanilha, organizador do evento.

ameaçada de extinção 

pela agressão ambien-

tal, pela voracidade dos 

monopólios e pela brutal 

destruição produtiva que 

caracteriza o sistema de 

produção capitalista: “O 

dirigente sindical precisa 

e deve estar atuando no 

sentido de melhorar as 

condições de vida dos 

seres humanos, a come-

çar da categoria que sua 

entidade representa”.

Pelo conhecimento da história salientou Sebastião 

Soares é possível ver que nem patrão nem governo 

garantem qualquer direito à classe trabalhadora. “Tudo 

o que temos como trabalhadores (as), seja em direito 

sindical ou trabalhista, deve-se à luta da classe, or-

ganizada e atuante, através das suas representações 

sindicais”. 

Perseguição da mídia ao 
movimento sindical
O professor afirmou que Sindicatos, Federações, Con-

federações e Centrais que fazem parte do movimento 

sindical, sempre foram e continuam sendo persegui-

dos e a perseguição é feita de várias formas: “Agora, 

no Brasil, os grandes jornais “O Globo”, “Folha de São 

Paulo” e “Estado de São Paulo”, principalmente, se 

revezam nos ataques ao movimento sindical brasileiro. 

Faz parte... Eles defendem os patrões e estão a servi-

ço dos patrões e governos pois são eles que publicam 

anúncios, ou seja, que lhes dão dinheiro. Então eles 

têm mesmo é que defender a quem lhes paga e, para 

isto, vale o recurso da publicação, constante, de maté-

rias contra a organização sindical brasileira” lamentou.

Mas esta é a luta, os adversários e inimigos atacam e 

o movimento sindical resiste como força social propul-

sora da luta pela igualdade, pelo respeito, pela paz e 

pela fraternidade, em uma sociedade mais justa, mais 

humana e mais fraterna, finalizou Sebastião Soares. 

“Desafi os da gestão e da representação 
sindical em tempos de crise e de ameaças”

sebstiaosaores@gmail.com

O Jornal da FENAVENPRO 
agradece as mensagens parabenizando a Edição 
Comemorativa pelas 50 edições publicadas. 
Nossos leitores fazem parte desse sucesso.
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Homenagem Póstuma

Conselho Fiscal da 
FENAVENPRO aprova 
contas da entidade
DE ACORDO COM os Artigos. 46 e 47, do Estatuto 

Federativo, combinado com o Art. 3º, Letras “A” e “B” 

do Regime Interno da Federação, os membros do 

Conselho Fiscal da FENAVENPRO – José Soares 

de Souza Filho (presidente), Álvaro Nascimento Fi-

lho (secretário) e Rúbio Alves de Oliveira (relator) 

– acompanhados do contabilista da entidade, Jorge 

Leal, reuniram-se no dia cinco de maio passado, na 

Sede Social da entidade, localizada na Rua Álvaro Al-

vim 21, 4º, Cinelândia, centro RJ.

De acordo com a Ata de Reunião eles examinaram e 

fiscalizaram a gestão financeira da FENAVENPRO re-

ferente aos meses de setembro a dezembro de 2009, 

inclusive o Balanço financeiro/2009 e constataram a 

lisura das contas. Concluíram ainda que no período 

acima mencionado, a administração da entidade cum-

priu todas as formalidades legais e estatutárias.

Notícias dos Filiados da FENAVENPRO

Médico do VENRIO  
participa de pesquisa sobre 
evolução do coração artifi cial  
O DIRETOR DO Departamento de Cirurgia Cardíaca do 

Colégio Brasileiro de Cirurgiões o médico e pesquisador 

Walter Labanca Arantes participou da delegação bra-

sileira no  IV Simpósio Pós Doutoral - conjunto sobre 

doenças cardiovasculares - realizado em Paris, Zagreb 

(Croácia) e Suécia, no dia 25 de maio passado.

A participação especial de Walter Arantes no even-

to foi sobre a evolução do coração artificial, em parti-

cular sobre o modelo moderno em fase experimental 

do professor Alain Carpentier desenvolvido no Hôpital 

Europeen Georges Pompidou(HEGP) da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Paris.

A característica inovadora deste coração reside em 

dois aspectos fundamentais de acordo com o médi-

co: “Primeiro, a fonte de energia nuclear propulsora 

(plutônio) desenvolvida no Instituto de Energia Nuclear 

da França. Em segundo, a idéia genial do professor 

Carpentier de envolver com pericárdio suíno as cavida-

des do coração o que contribui para evitar a rejeição 

através de atuação no mecanismo do sistema imuno-

lógico” afirmou o cientista.

Paralelamente ao Simpósio que aconteceu na Euro-

pa, o cardiologista brasileiro Walter Arantes intera-

giu com Setores da Organização Mundial de Saúde 

(OMS); da United Nations Educational, Scicentific and 

Cultural Organization (Unesco); e Food and Agriculture 

Organization (FAO/ Biodversidade).

Para o presidente do VENRIO, José Soares Filho, é 

um orgulho para o Sindicato ter o médico em seu 

quadro de funcionários: “Sem dúvida que nos sen-

timos muito orgulhosos e honrados em conviver  há 

mais de 30 anos com uma pessoa tão competente 

como o doutor Walter Arantes que atende a todos os 

associados com eficiência” comentou o sindicalista.

O idealizador do moderno coração artificial professor Alain 

Carpentier parabenizou o palestrante Walter Arantes que 

apresentou no Simpósio o tema “Evolution and New Frontiers 

in Artificial Heart Devices” (“Coração Artificial Alan Carpentier 

– Evolução e Perspectivas”). O médico cardiologista é tam-

bém  responsável pelo intercâmbio entre França e Brasil do 

método tecnológico experimental. 

TRADUTORA DO MATERIAL SOBRE O SIMPÓSIO: 

CLAUDIA GONDIM (ASSESSORA DA DIRETORIA DA FENAVENPRO).

Rio de Janeiro | vendedores
contato@sindicatodosvendedoresrj.com.br 

www.sindicatodosvendedoresrj.com.br

Família SINDIVESC está de luto!!!
É com muito pesar que comunicamos aos amigos o 

falecimento do nosso estimado e eterno presidente, 

José da Silva Cordeiro, ocorrido no dia 17 de julho de 

2010. Ele nos deixa um grande legado de vida que nos 

dá força para lutar pelo próximo, pela igualdade entre 

os homens, e pela realização dos nossos sonhos.

A família SINDIVESC rende honras a Cordeirinho como 

era carinhosamente chamado pelos companheiros. 

Partiu, deixando uma enorme lacuna em nossas vi-

das... Em nossos corações, a saudade e a essência do 

bem que prevalece nos verdadeiros amigos.

Diretoria do SINDIVESC

FENAVENPRO lamenta a perda do 
companheiro Cordeirinho

Foi com pesar que diretores, Filia-
dos e funcionários da FENAVEN-
PRO receberam  a triste notícia 
do falecimento de José da Silva 
Cordeiro um grande amigo da 
família federativa e companheiro 
incansável nas lutas em prol do 
trabalhador brasileiro. 

Além de sindicalista brilhante 
Cordeirinho era Jornalista gra-
duado, profissão que exerceu por 
pouco tempo, mas que  muito 
se orgulhava. Como ele mesmo 
dizia “o sindicalismo me absor-
ve”. A alegria, simpatia e bom 
humor de Cordeirinho contagia-
vam e encantavam a todos que 
tiveram o privilegio de usufruir de 
sua doce companhia. Contava 
piadas como ninguém e até as 
mais picantes não ruborizavam 
os semblantes de quem as ouvia. 
Com seu jeitinho doce e ingênuo 
conseguia suavizá-las, transfor-
mando-as numa hilária, despre-
tensiosa e inofensiva estória.

Membro titular do Conselho 
Fiscal da FENAVENPRO de 
23.04.1998 a  12.11.2007, 
José da Silva Cordeiro deixou 
suas atividades sindicais por 

motivo de saúde.

Cordeirinho deixa sau-
dades... Descanse em 
paz companheiro.

13.02.1937 > 17.07.2010

“Vivo intensamente tentando alcançar a perfeição, 
na certeza, contudo, que jamais alcançarei, 

entretanto quando tudo terminar 
pretendo estar o mais próximo dela possível”

José da Silva CordeiroJosé da Silva Cordeiro

Senado poderá 
mudar redação da 
Medida Provisória 
que reajusta 
aposentadorias
O PRESIDENTE DA Câmara dos Deputados Michel Te-

mer (PMDB/SP) disse no plenário da Casa que cabe-

rá ao Senado esclarecer pontos do texto na Medida 

Provisória 475/09 aprovada em maio pela Câmara se 

decidir que isso é necessário. 

A afirmação foi feita em resposta ao líder do Governo e 

relator da matéria, deputado Cândido Vaccarezza (PT/

SP), que pediu explicações sobre ajustes de redação 

feito pela Mesa Diretora na Medida Provisória: “Como 

a Câmara não modificou isso, quero saber o entendi-

mento da Mesa. A meu ver, essa é uma questão de 

mérito, não de redação. Se o Senado mudar, será uma 

mudança de mérito - para adequar aos 7,72%, a MP 

teria que voltar à Câmara”, argumentou.

FONTE: AGÊNCIA CÂMARA
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O AUDITÓRIO “DONA BRAULINA GRECO” instalado na Sede Social do Sindicato dos 

Empregados Vendedores Viajantes do Comércio, Propagandistas, Propagan-

distas-Vendedores e Vendedores de ProdutosFarmacêuticos no Estado de 

Minas Gerais, localizado na rua Paracatu, 1119, Belo Horizonte, recebeu no dia 4 

de fevereiro passado, cerca de 50 convidados para assistirem a cerimônia de posse 

da nova diretoria do PROPAGAVENDE-MG eleita para o quadriênio 2010/2014. 

Durante a solenidade o presidente do PROPAGAVENDE-MG, Paulo Maurício de 

Almeida Quintão, entre Rúbio Alves de Oiveira (vice) e Baltazar Alves Botelho (se-

cretário),  ressaltou: “O movimento sindical brasileiro passa por um momento difícil, 

principalmente com a criação de vários Sindicatos por desmembramento, o que 

ocasiona o enfraquecimento cada vez maior do poder de negociação entre a classe 

trabalhadora e o patronal”.

O sindicalista disse ainda que os companheiros devem continuar na luta em defesa 

do sistema confederativo, principalmente pela manutenção da unicidade sindical. 

As eleições aconteceram em dezembro de 2009 e a diretoria efetiva 

ficou assim constituída: Paulo Maurício de Almeida Quintão (presidente); Rú-

bio Alves de Oliveira (vice-presidente); Baltazar Alves Botelho (secretário); José 

Raimundo Gonçalves (2º Secretário); Enaldo Antônio Moreira Wanderley (te-

soureiro); André Luiz Ferreira Oliveira (2º Tesoureiro) e Antônio Carlos Filarete 

Brandão (diretor social).

Cerimônias de posse ressaltam o valor das catego 
Duas cerimônias de posse das diretorias eleitas 

dos Filiados da FENAVENPRO marcaram a lista de 

atividades dos Sindicatos dos Empregados 

Vendedores e Viajantes do Comércio no Estado 

de São Paulo (SindVend) e dos Empregados 

Vendedores e Viajantes do Comércio, 

Propagandistas, Propagandistas-Vendedores 

e Vendedores de Produtos Farmacêuticos 

no Estado de Minas Gerais (PROPAGAVENDE). 

Confira momentos marcantes das solenidades:

SÃO PAULO

O AUDITÓRIO 1º de outubro, na Sede do SindVend, rua Santo Amaro, 255, Bela 

Vista, SP, recebeu na noite do dia 21 de maio, funcionários, representantes de 

entidades sindicais, familiares e amigos que prestigiaram a cerimônia de posse 

da nova diretoria do SindVend, liderado pelo presidente reeleito Edson Ribeiro 

Pinto, que cumprirá seu mandato até 2014.

Na abertura do evento a platéia cantou o Hino Nacional Brasileiro e do Vendedor 

Viajante, mantendo assim a tradição da família federativa. 

A mesa presidida por José Augusto da Silva Filho

(CNTC) contou também com Nivaldo Pessini e 

Alexandre Pazero, respectivamente assessores jurídicos 

do SindVend, Hildebrando Carvalho (advogado 

da FENAVENPRO) e Carlos Giacoboni (SIVEVI).

O 1º secretário da CNTC, 

José Augusto, 

fez uma retrospectiva 

da situação político-econômica 

do Brasil e lamentou a 

situação de penúria que vive 

o aposentado e 

pensionista brasileiro.
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rias que Filiados da FENAVENPRO representam
ENTREVISTA

Presença feminina é 
destaque na Chapa eleita 

O novo mandato da diretoria eleita do Sind-
Vend que será de 2010 a 2014 conta no 
Conselho Fiscal a partir de agora com uma 
mulher: a paulista Maria Neide Cardoso de 
Carvalho, nascida em 05/11/1956, 53 anos, 
casada e mãe de três filhos. A vendedora tra-
balha a sete meses na empresa Sacarias Lu-
cas Ltda que atua no mercado de produtos 
têxteis para limpeza e uso doméstico. Ante-
riormente foi gerente de vendas no merca-
do gráfico, onde exerceu a profissão por 15 
anos.Saiba mais sobre a futura sindicalista e 
seus projetos para o SindVend: 

Jornal da FENAVENPRO: Por que resol-
veu ser sindicalista?
Maria Neide: Para buscar novos desafios, agre-

gar conhecimentos, colaborar na divulgação do 

nosso Sindicato, e ocupar espaço para que no-

vas companheiras tragam suas propostas.

Sofreu resistência por parte da empresa?
Sempre existem  questionamentos, mas coloquei 

meu ponto de vista.

E dos colegas de profi ssão?
Nao, pelo contrario, apoiaram e elogiaram o es-

paço conquistado dentro do SindVend.

Como vendedora é discriminada por atu-
ar numa área estritamente masculina?
Que bom que isto mudou! A mulher hoje é des-

taque em todos os mercados e atua quase que 

em pé de igualdade com os homens. Sem dúvida, 

que quando comecei foi bem mais difícil. O res-

peito era inexistente e tínhamos que fazer muito 

para ganhar confiança e receber bem menos.

Quais são seus projetos para o
SindVend?
Trabalhar junto com os companheiros, atuar na 

área social e na parte de relacionamento com ou-

tros sindicalistas.

Deixe uma mensagem para mulher que 
pretende ser sindicalista.
Busque seu espaço com amor, comprometimen-

to, lealdade, verdade e acima de tudo alegria. 

Venha para o SindVend  e traga suas propos-

tas! Bom mesmo  é ir à luta com determinação, 

abraçar a vida com paixão, perder com classe e 

vencer com ousadia, pois o triunfo pertence a 

quem se atreve... 

A senhora Izolda N. 

Pinto, esposa do pre-

sidente Edson Pinto, 

agradeceu emocionada 

a homenagem prestada 

pelo SindVend, repre-

sentado pela diretora 

eleita Maria Neide, 

que lhe ofereceu um 

vaso com orquídeas.  

Após receber a credencial de José Augusto, 

o presidente eleito do SINDVEND, Edson 

Ribeiro Pinto, ressaltou: “Lembro dos 

meus primeiros mandatos e dos obstáculos 

que enfrentei para que o nosso Sindicato 

se tornasse de fato o abrigo e o porta-voz 

do vendedor-viajante de São Paulo”. 

Os diretores eleitos - efetivos e suplentes - do Conselho Fiscal, e delegados repre-

sentantes junto à FENAVENPRO para o próximo quadriênio leram o Juramento, 

cantaram os Hinos Nacional e do Vendedor Viajante.

“É por isto que sempre digo que a 
história de nosso Sindicato se divide em 
duas partes: antes do presidente Edson e 
depois do presidente Edson”.
A afirmação é do assessor jurídico do Sind-

Vend, Nivaldo Pessini, que desejou a todos 

os diretores uma feliz jornada até 2014. Após 

fazer uma retrospectiva do Sindicato desde a 

sua fundação o advogado registrou: “Só o fato 

de o presidente Edson ter sido eleito por Chapa 

única e mesmo assim com expressiva votação 

demonstra o grande apreço dos associados por 

ele e sua diretoria”.

O vice-presidente da FENAVENPRO 

e presidente do SIVEVI Carlos 

Simoni Giacoboni destacou a 

atuação de Edson na liderança 

das duas entidades sindicais que 

preside: “Tanto na Federação 

quanto no Sindicato dos Vendedo-

res de São Paulo o companheiro 

tem sido incansável nas lutas em 

prol do trabalhador brasileiro”.

O diretor da FENAVENPRO e 

presidente do SINPROVERJ 

Luiz Fernando Nunes - mes-

tre de cerimônia do evento 

- citou Bertolt Brecht para ho-

menagear Edson: “Há homens 

que lutam um dia, e são bons; 

Há outros que lutam um ano e 

são melhores; Há aqueles que 

lutam muitos anos, e são mui-

to bons; Porém há os que lutam toda a vida. Estes 

são imprescindíveis”.

Após receber a 

credencial de Carlos 

Giacoboni (diretor da 

FENAVENPRO), Maria 

Neide disse: “Me 

sinto feliz em fazer 

parte desta diretoria e 

pretendo desempenhar 

minhas funções com 

muita dignidade”
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Emocionado Abdalah agradeceu a presença do sena-

dor Paim e da deputada Maria do Rosário, ambos do 

PT, e desabafou “O SINPROVERGS é muito grato e re-

conhecido aos parlamentares pela luta incansável no 

Parlamento em prol da nossa categoria. Não podemos 

esquecer o pronunciamento da deputada, em 2008, 

quando denunciou os fatos ocorridos em meu Esta-

do, contra os trabalhadores do ramo da propaganda e 

venda de produtos farmacêuticos”.

Representando a FENAVENPRO os diretores Carlos 

Giacoboni, Luiz Fernando Nunes e o presidente Edson 

Ribeiro Pinto que comentou: “Não poderíamos deixar 

de prestigiar essa festa tão significativa para a cate-

goria que representamos e trazer o nosso abraço ao 

presidente do Sindicato, Paulo Abdalah, amigo e com-

panheiro de lutas sindicais”.

Homenageados da noite: o médico otorrinolaringolo-

gista Irineu Horlle Coutinho, que recebeu do presi-

dente do SINPROVERGS a placa de sócio benemérito 

do Sindicato, e o propagandista aposentado Gerson 

Farina do Laboratório Nycomed.

SÃO PAULO 

“Herdeiros de Esculápio rema-
vam sagitíferos.” (Homem em Ilíada)

CARÍSSIMO (A) COLEGA, 

Entre todas as profissões, pensamos que, uma das 

mais nobres, com certeza, é a nossa. Para exercê-la 

são necessários alguns requisitos tais como:

Paciência de Santo, Persistência de Mouro, Habilidade 

de Acrobata, Preparo físico de Atleta; Memória de Ele-

fante, Verborragia de Cícero, Conhecimento de Sócrates, 

Astúcia de Ulisses e, tantos outros atributos, que, sem 

dúvida, se assim continuássemos daria uma diácope. 

Pois bem, no Dia 14 de julho deste competente pro-

fissional, que é você,  nosso mais profundo carinho e 

respeito. Lembre-se: sempre, atrás de toda glória da 

Medicina e engenharia médica está o anonimato do 

PROPAGANDISTA.

Forte abraço, mas, seu direito é exigir e o nosso dever 

é melhor atendê-lo.

Wladimir Penha Pereira, pres. SINPROVESP

CERCA DE 300 propagandistas de diversos Laboratórios 

comemoraram o 14 de Julho - Dia do Propagandista 

no salão de festas do Clube da APCEF (Associação do 

Pessoal da Caixa Econômica Federal), na cidade de Goiâ-

nia. O almoço foi oferecido pela diretoria do SindVendas, 

em parceria com as empresas Ligmed e Hospfar.

Na ocasião o presidente do Sindvendas, Paulo Guar-

dalupe, além de ressaltar a importância do evento 

para unir as categorias que o Sindicato representa 

destacou algumas perspectivas em médio prazo para 

o sindicalismo nacional: “Mais uma vez cumprimos 

nosso compromisso em reconhecer, valorizar e unir a 

classe de propagandistas do Estado de Goiás”. 

O sindicalista agradeceu aos patrocinadores da festa 

representados por Célio Nunes e Lélio (diretores da 

Ligmed) e Tânia Martins e Alessandro Silva (diretora e 

consultor de Negócios da Hospfar).

A novidade do encontro foi a votação dos (as) propa-

gandistas que mais se destacaram em 2010 os quais 

serão homenageados na confraternização programa-

da pelo SindVendas para final de ano. Ao término do 

evento, integrantes da Radio Interativa apresentaram 

um show cômico que deixou os profissionais da propa-

ganda médica mais alegres e descontraídos.

O ex-propagandista e atual vereador Agenor Mariano 

(PMDB) enalteceu o trabalho incansável do Sind-

Vendas em prol dos vendedores e propagandistas 

goianos. O parlamentar afirmou: “Esses profissio-

nais que levam esclarecimentos aos médicos são 

fundamentais para melhorar a saúde do povo e para 

o progresso da Nação”.
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À esq: O autor da Lei 12.117, de 8.07.2004, que instituiu 
o Dia do Propagandista no Rio Grande do Sul, deputado 
estadual Heitor Schuch (PSB); o advogado Saul de Mello 
Calvete; o presidente do SINPROVERGS, Paulo Abdalah; 
o senador Paulo Paim (PT-RS) e o médico Heitor Schuch.

RIO GRANDE DO SUL

Confraternização entre 
propagandistas gaúchos

O SINPROVERGS OFERECE todos os anos aos propa-

gandistas gaúchos um jantar de confraternização na 

Churrascaria Laçador, no bairro São Geraldo, em Porto 

Alegre. O evento, que já virou tradição entre a categoria, 

reuniu cerca de 400 convidados entre políticos, médi-

cos, juristas e executivos da indústria farmacêutica.

SANTA CATARINA        

Feliz Dia do Propagandista, 
companheiros!

NÓS, DO SINDIVESC, não poderíamos deixar de prestar 

nossa homenagem a todos os propagandistas no seu 

Dia. Dedicamos parte de nossas vidas visitando con-

sultórios médicos e hospitais para levar informações 

que amenizam o sofrimento de pessoas enfermas. 

Desejamos aos companheiros saúde e sucesso.

Diretoria do SINDIVESC

GOIÁS

Propagandistas goianos 
festejam Dia do Propagandista

Parabéns, propagandista!
por Tania Maria de Oliveira, 

Editora Jornal da FENAVENPRO

QUEM NÃO conhece aquela figura boa de conversa, 

trajes discretos, carregando uma pasta abarrotada não 

apenas de medicamentos dos Laboratórios que repre-

senta, mas, também credibilidade ao vender idéias 

através de frascos ou formas farmacêuticas. 

Trata-se do (a) propagandista um profissional indis-

pensável para a indústria farmacêutica.

Em um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo, 

as invenções tecnológicas têm sido fundamentais para 

facilitar o trabalho do propagandista que atua diretamen-

te no campo, comunicando as grandes inovações da Me-

dicina e sendo um verdadeiro porta-voz da saúde.
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Lei 6.224/1975 que regulamenta o exercício 
da profi ssão de Propagandista e Vendedor de 
Produtos Farmacêuticos, assinada pelo então 
presidente da República, Ernesto Geisel.

ESPÍRITO SANTO

Propagandistas capixabas homenageados 
na Câmara Municipal de Vitória

O PLENÁRIO DA Câmara Municipal de Vitória lotou de convidados no 14 

de julho – Dia Estadual do Propagandista para prestigiar a cerimônia 

que agraciou com Diploma de Honra ao Méri-

to, concedido pela Casa, aos propagandistas e 

ex-propagandistas da indústria farmacêutica.

A iniciativa foi do médico e vereador Dermival Galvão (PMDB) que abriu a solenidade 

comentando: “A decisão em homenagear esta categoria de trabalhadores competentes 

que exercem suas funções com abnegação tem  muito a ver com a classe médica”. 

BAHIA

SEVEVIPRO realiza 
III PROPAG FEST

EM COMEMORAÇÃO ao Dia Estadual do Propagan-

dista o Filiado da FENAVENPRO na Bahia, realizou 

em sua Sede no Litoral, na Praia de Buraquinho, em 

Lauro de Freitas, o já tradicional PROPAG  FEST, onde 

reuniu 350 convidados entre propagandistas de diver-

sos Laboratórios, familiares e amigos.

“Nem a chuva atrapalhou o sucesso da nossa festa 

que contou com o esforço de toda a diretoria” garantiu 

Marcos Antônio Pereira, presidente do SEVEVIPRO, 

que agradeceu a Ambev e a Riobel (Distribuidor da 

Schincariol) pelo apoio ao evento, contribuindo com o 

churrasco e as bebidas.

SEPROVES comemora Dia do Propagandista

A SEDE CAMPESTRE do SEPROVES, em Barra do Jucú, Vila Velha, recebeu no dia 17 de julho, cerca de 250 

propagandistas acompanhados de familiares e amigos que comemoraram o 14 de julho na festa realizada pela 

diretoria do Sindicato.

Os convidados, além de saborearam churrasco com feijão tropeiro, acompanhados de cervejinha gelada e refri-

gerantes divertiram-se a valer ao som de uma banda formada por companheiros da indústria farmacêutica que 

tocaram ritmos para todos os gostos. 

Parte da diretoria do SEPROVES -  Ronaldo, Reginaldo e Duccini - esteve presente no evento prestigiado pelo ex-

presidente do Sindicato e atual superintendente Regional do Trabalho do Espírito Santo, Enésio Paiva (camisa 

listrada) à direita do casal de propagandistas Isaías e Maristela .

“Agradecemos aos parlamentares o carinho 
e atenção com a categoria que o Sindicato 
representa”
A afirmação foi do presidente do SEPROVES e dire-

tor da FENAVENPRO, Reginaldo Allemand, que em 

seu discurso destacou: “Tanto o amigo vereador Der-

mival que nos prestou esta 

homenagem, quanto o depu-

tado Foletto, que em julho de 

2003 apresentou o Projeto 

de Lei que formalizou o Dia 

do Propagandista sancionado 

pelo governador do Estado à 

época Paulo Hartung (PMDB), 

lutaram de forma ética e res-

ponsável em benefício de centenas de propagandistas 

que atuam em nosso Estado”. 

Otimista o sindicalista complementou: “Agora estamos 

trabalhando no sentido de conseguir a aprovação da Lei 

Federal para oficializar o Dia Nacional do Propagandista”.

O autor da Lei 7.5010/ 2003 que instituiu Dia Estadual 

do Propagandista no Estado do Espírito Santo o médico 

e deputado estadual do PSB, Paulo Foletto (2º à esq.), 

um dos homenageados, ao receber o Certificado de Ro-

naldo Rodrigues (Sanofi-Aventis) lembrou da amizade 

que mantém com vários propagandistas que até hoje o 

visitam em Colatina, onde mantém consultório.

O parlamentar justificou porque inseriu no calendário 

estadual um dia específico aos profissionais da indús-

tria farmacêutica: “ Trata-se de uma grande conquista 

desses trabalhadores abnegados, cuja imagem se con-

funde com o sucesso de toda uma atividade profissio-

nal e de um serviço prestado à sociedade brasileira”.

O Torneio 

de Futebol 

distraiu os 

esportistas 

que suaram 

as camisas.

A Banda Day Off 

deixou os baianos 

mais animados 

que não poupa-

ram elogios ao 

evento organizado 

pelo SEVEVIPRO.
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PERNAMBUCO |CARUARU

Autoridades e Midia de Caruaru 
prestigiam Dia do Propagandista 

A COMEMORAÇÃO do 14 de julho, em Caruaru, or-

ganizada pela diretoria do SINPROCAPE, aconteceu 

no restaurante e churrascaria Asa Branca, e foi muito 

animada. Os propagandistas pernambucanos recebe-

ram com alegria além de amigos e familiares, várias 

autoridades e políticos locais. E foram contemplados 

com vários brindes sorteados.

RIO DE JANEIRO

Sede Campestre do SINPROVERJ 
em festa no Dia do Propagandista

OS PROPAGAN-

DISTAS cariocas 

comemoraram o 

14 de julho na 

Sede Campes-

tre do Sindicato 

da categoria, 

localizada em 

Piabetá, no município de Magé. Nem o dia chuvoso e 

o frio, atrapalharam o encontro que reuniu cerca de 80 

convidados, que saborearam um delicioso churrasco, 

acompanhado de refrigerantes e cervejinha gelada.

MINAS GERAIS

PROPAGAVENDE homenageia 
propagandista através 
da Rádio Itatiaia 

PARA NÃO FUGIR a 

tradição, a diretoria do 

PROPAGAVENDE como 

em anos anteriores, 

homenageou o propa-

gandista de produtos 

farmacêuticos com 

mensagens comemo-

rativas de 30 segun-

dos, inseridas durante 

toda programação na 

Rádio Itatiaia AM/FM 

que lidera as pesquisas do Ibope, em Belo Horizonte.

PERNAMBUCO

SINVEPRO realiza 
dois eventos em homenagem 
aos propagandistas 

O ALMOÇO NA churrascaria Sal e Brasa, em Recife, 

aconteceu no dia 13 de julho, e reuniu 130 propagan-

distas de diversos Laboratórios. Na ocasião, a diretoria 

do SINVEPRO  recolheu alimentos e roupas para os 

desabrigados das enchentes dos municípios de Pal-

mares e Barreiros.

Prestigiaram a confraternização, além dos diretores 

do Sindicato, familiares e amigos dos homenage-

ados. O presidente Marcelo Fernandes, entre di-

retores colegas da propaganda médica, anunciou 

o novo site do SINVEPRO (www.sinvepro.com.br) 

muito bem vindo pela categoria.

Os contemplados no sorteio agradeceram os dois rodí-

zios de camarão no restaurante Confraria do Mar e as 

duas Hidratações no Salão Labelle. 

Outra comemoração oferecida pelo SINVEPRO aos 

propagandistas, com direito a brindes, marcou o 14 

de julho. No dia 23 eles se reuniram na Casa de Festa 

Edilson Fraga, onde 200 representantes da propagan-

da médica se divertiram a valer. 

Emocionado o fundador do SINPROCAPE, Pedro Tiago de 
Moura, sensibilizou os convidados ao recordar a história 
da fundação do Sindicato em 2 de abril de 1989.

O presidente do SINPROCAPE, 
Ricardo Bezerra (à esq.:), 
agradeceu a presença da atual 
procuradora de Pernambuco 
e pré-candidata a deputada 
estadual, Raquel Lyra, 
do vice-governador do Estado, 
João Lyra Neto; do vice-prefeito 
Jorge Gomes; e de
José Queiroz prefeito da cidade 
de Caruaru. Todos do Partido 
Democrático Trabalhista.

Alessandra Cavichio (Biolab /Tijuca); Walber Felisberto Moura 
(Millet Roux / Méier); Carlos Augusto Ferreira (Bayer / Madu-
reira); José Soares da Cunha (Abbott Produtos para Saúde 
Ltda / Baixada Fluminense); Andréa de Souza Ferreira (Eu-
rofarma / Região Serrana); Sarah Paixão S. Marinha (EM’S /
Leopoldina); Vanessa Correa de Sá ( Merck Serono / Niterói/
São Gonçalo); Luiz Claudio Barbosa de Souza (Torrent’s do 
Brasil / Catete) e Rita de Cássia Soares Moreira (Biolab / 
Centro) e Fábio Guimarães (Cristália / Zona Oeste).

“Profi ssional do Ano 2010”
HÁ 16 ANOS o SINPROVERJ promove a entrega da “Pla-

ca Profissional do Ano”, considerada pela categoria o 

Oscar da propaganda médica. A homenagem prestada 

pela diretoria do Sindicato, aos profissionais cariocas, 

já virou tradição na cidade do Rio de Janeiro.

Neste ano, o SINPROVERJ homenageou a categoria, 

na Sede Campestre do Sindicato. Confira os contem-

plados com a “Placa 2010”, eleitos pelos colegas de 

áreas distintas do Estado do Rio.

O contemplado 
no sorteio de 
uma TV Tela 
Plena foi Mac 
Pherson 
Landrini filho do 
veterano 
Henrique 
Landrini.

A diretoria do SINPROVERJ organizou um Torneio de 

futebol entre propagandistas de diversos bairros da 

cidade. Os atletas disputaram o Troféu de campeão 

e vice, no campo da Sede, apoiados pela torcida na 

arquibancada. O vitorioso foi o Time da Tijuca.
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Palestras
1º palestrante

Marcio Pochmann do Ipea: “Agradeço o 

convite em participar do Seminário e desejo vida 

longa a Nova Central”. 

Sobra emprego, mas falta mão-
de-obra qualificada, aponta Ipea.

O presidente do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), Marcio Pochmann, confirmou que no 

Brasil existe escassez de mão-de-obra qualificada. “O 

problema de geração de empregos no Brasil parece estar 

menos relacionado com a quantidade de Postos de tra-

balho gerados e mais com a qualidade desses” frisou. 

Pochmann também 

afirmou que as empre-

sas investem muito pou-

co na qualificação dos 

seus trabalhadores que 

por sua vez, não têm es-

tímulo para investir em 

sua formação porque, 

em geral, não têm estabilidade no emprego.

Rotatividade no mercado 
de trabalho brasileiro
“Sempre foi um problema sério e um dos fatores que 

inibe o aumento da produtividade do trabalho em nos-

so país” comentou Pochmann e complementou: “As 

pessoas que ficam muito pouco tempo nas empresas 

não possuem estímulos para se dedicarem com afinco 

às suas atividades e pouco se desenvolvem profissio-

nalmente. Isso é muito ruim para as empresas, para 

os trabalhadores e para o Brasil”. 

O economista disse ainda que as causas da rotatividade 

no emprego podem ser também creditadas ao aumento 

da terceirização nas grandes empresas que contratam 

NCST-RJ realiza Seminário sobre 
“Mercado de Trabalho” e “Fator Previdenciário”

Componentes da mesa participaram atentamente dos debates.

A SEÇÃO REGIONAL-Rio da Nova Central Sindical de 

Trabalhadores realizou Seminário dividido em dois 

temas: “A Qualificação do Trabalho e o Desenvol-

vimento Nacional”  e “O Fator Previdenciário e a 

Dignidade dos Trabalhadores”, encerrando o ciclo 

de debates que mobilizou seu quadro social de Filia-

dos, de norte a sul, do Estado.

O evento acon-

teceu no auditó-

rio da Associa-

ção Brasileira de 

Imprensa (ABI), 

no dia 23 de ju-

lho passado, e contou com a presença de mais de 

450 convidados entre jornalistas, políticos e dirigentes 

sindicais representantes de 82 Federações e Sindica-

tos de trabalhadores filiados à Nova Central tais como 

agentes autônomos, alimentação, carpinteiros navais, 

comerciários, construção civil e mobiliário, costureiras, 

eletricitários, empregados em estabelecimento saúde, 

gráficos, hoteleiros, joalheiros, motoboys, operadores 

de telemarketing, papel e papelão, rodoviários, segu-

ranças e vigilantes, servidores públicos, têxtil, vendedo-

res e propagandista e vestuário.

O presidente da NCST-Rio, Se-

bastião José, agradeceu a pre-

sença de todos e falou o objetivo 

do Seminário: “Contribuir com o 

debate de temas de interesse 

nacional”.

O presidente da NCST- Nacional, 

José Calixto Ramos, fez um ba-

lanço das atividades da entidade 

em todo o País e destacou: “Te-

mos acompanhado de perto as 

atividades da Regional Rio”. 

Quanto as Eleições 2010, Calixto afirmou que a 

Nova Central não se atrela a nenhuma candidatura 

nem presidencial, nem federal, nem estadual. E foi 

mais além: “Os dirigentes, individualmente, podem e 

devem ter atuação político-partidária, porém a institui-

ção deve ser preservada”.

Ao final do evento foi entregue aos palestrantes e aos 

representantes das 11 Federações de Trabalhadores 

filiadas a NCST- Regional Rio uma placa comemora-

tiva dos cinco anos de existência da entidade.

O diretor da FENAVENPRO, Luiz Fernando Nunes, 

em nome do presidente Edson Ribeiro Pinto, agra-

deceu a homenagem.

empresas muito menores para realizarem atividades 

que não são atividades fins dessas corporações. 

Por outro lado quase dois terços dos empregadores 

brasileiros não encontram pessoas qualificadas para 

preencher cargos disponíveis. O professor comentou 

sobre uma pesquisa, que ouviu mais de 35 mil empre-

gadores em 36 países, e identificou que a escassez de 

mão-de-obra qualificada no Brasil só não é maior do 

que no Japão.

Por outro lado Pochmann se mostrou otimista: “Com 

o forte ritmo de crescimento da economia nos últimos 

meses e a criação de 2.500.000 Postos de trabalho o 

País deve alçar a um cenário de pleno emprego”. 

Eleições 2010 
“Os temas em debate na campanha deste ano reve-

larão as opções políticas e ideológicas de cada can-

didatura. Diferente, portanto, de eleições anteriores, 

em que temas conjunturais ganhavam relevância”. É o 

que pensa Márcio Pochmann. Segundo o professor  a 

agenda de discussões será em torno de um programa 

de longo prazo, e não meramente técnica. “Vai depen-

der dos candidatos e das opções políticas e ideológicas 

dos Partidos e não apenas de consultorias contratadas 

para isso. Os Partidos terão que mostrar quais são os 

seus projetos para o futuro do país” finalizou.

2º palestrante

Paulo Jäger do Dieese: “Louvo a iniciativa da 

Nova Central-Rio de organizar este Seminário e colocar 

em discussão os temas do desenvolvimento e sua arti-

culação com a qualificação /valorização do trabalho.

A Qualificação do Trabalho e o 
Desenvolvimento Nacional

Em minha visão, buscar desenvolver o Brasil significa 

ir além de gerar renda e riqueza.  É fundamental que 

isto ocorra e o alcance de um novo patamar de desen-

volvimento passa, também, pelo aumento significativo 

da renda nacional. Mas não basta apenas fazer cres-

cer a economia, pois já 

o fizemos no passado, 

ao longo de décadas, 

e nem por isso nos tor-

namos desenvolvidos. 

Além de crescermos 

a taxas elevadas du-

rante vários anos, pre-

cisamos promover ao mesmo tempo a redução das 

desigualdades, a principal característica de nosso 

subdesenvolvimento.  Reduzir as desigualdades en-

tre as regiões do país, entre as etnias, entre os  >> 
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>> sexos, entre as classes sociais.  Mas não me re-

firo apenas às desigualdades de renda e patrimônio. 

Desenvolvidos seremos se conseguirmos assegurar 

para a maioria esmagadora da população o direito à 

saúde, que não se resume ao atendimento médico 

de qualidade, envolvendo, também, o direito a uma 

alimentação em quantidade e qualidade suficientes, 

água potável, esgotamento sanitário, entre outros as-

pectos.  Garantir o direito à moradia digna para todos 

é, igualmente, uma pré-condição para que possamos 

nos considerar um país desenvolvido.

Desenvolvidos seremos, quando, entre outros direitos, 

conseguirmos oferecer ao conjunto da população segu-

rança, possibilidade real de acesso ao poder, à justiça, 

e o indispensável direito ao conhecimento. Neste último 

caso, os cidadãos devem ter acesso a uma educação 

de qualidade e à informação / conhecimento crescente-

mente produzidos pela sociedade. Por exemplo, o aces-

so à internet vai se tornar, cada vez mais, indispensável 

a que este direito de fato seja assegurado.

Contudo, nosso ponto de partida, nossa atual situa-

ção, ainda está muito distante deste futuro desejado. 

E me parece que um dos meios principais para cami-

nharmos naquela direção é através da valorização do 

trabalho humano. Daí a satisfação em participar desta 

mesa temática: “Qualificação do trabalho e desenvol-

vimento nacional”. 

Temos visto crescentemente na grande imprensa a idéia de 

que qualificar o trabalho significa qualificar o trabalhador. 

Ou dito de outra forma, a falta de pessoal qualificado no 

país, apelidada por alguns de “apagão de mão-de-obra”, 

poderia ser um obstáculo ao nosso desenvolvimento. Não 

se discute a necessidade de continuamente investir 

em escolarização e qualificação dos trabalhadores e 

trabalhadoras.  Antes até de ser uma necessidade, 

trata-se de um direito, como mencionamos anterior-

mente. Além disso, embora tenhamos ampliado os 

gastos em educação e aumentado a cobertura da rede 

escolar, ainda um longo caminho deve ser percorrido, 

quanto à qualidade e à cobertura, neste caso, nos ní-

veis médio e superior.  Longo também é o caminho a 

ser percorrido na educação profissional.

O que não dá, entretanto, para deixar de questionar é a 

idéia de que há uma grande oferta de bons empregos, 

mas não há pessoal qualificado para ocupá-los.  Em pri-

meiro lugar, apesar de algumas iniciativas em andamen-

to, não dispomos no Brasil de pesquisas que permitam 

medir adequadamente os possíveis gargalos de pessoal 

qualificado para determinadas ocupações e setores de 

atividade. Temos alguns números gerais e muitas decla-

rações de empregadores sobre dificuldades por eles en-

frentadas na contratação para determinadas ocupações. 

Qual o tamanho desta dificuldade? Não sabemos.

Em segundo lugar, acreditamos que qualificar o traba-

lho implica, antes de mais nada, qualificar os postos 

de trabalho oferecidos. De nada adianta dispormos de 

trabalhadores altamente qualificados se as vagas oferta-

das, na sua maioria, forem para desenvolver atividades 

pouco complexas, de baixa produtividade, que não reque-

rem um maior investimento em capital e em qualificação.

Por enquanto, ainda somos um país em que a maior 

parte dos trabalhadores realiza suas atividades em 

postos de trabalho de baixa qualidade. Temos pou-

cos bons empregos, relativamente ao total de nossa 

população economicamente ativa, estimada em 100 

milhões de pessoas. Na maior parte dos postos de 

trabalho, se paga salários muito baixos, não se ofere-

ce perspectiva de desenvolvimento profissional, não se 

investe em qualificação e não se mantém contratos de 

trabalho de longa duração.

Assim, em que pese a necessidade e o direito à edu-

cação de qualidade e à formação profissional continu-

ada para a qualificação do trabalho no país, é preciso, 

primordialmente, melhorar a qualidade dos empregos: 

uma maior procura por trabalhadores qualificados tende 

a levar a uma maior oferta dos mesmos.  É necessário 

que as empresas e governos invistam mais, muito mais, 

em ciência, tecnologia e inovação. É preciso, entre ou-

tras iniciativas, financiar as pequenas e médias empre-

sas nesta empreitada, pois, são grandes empregadoras, 

mas enfrentam fortes dificuldades para terem acesso a 

crédito de longo prazo e a novas tecnologias.

Para compreendermos como chegamos a esta situ-

ação devemos olhar, principalmente, para a nossa 

formação histórica, marcada, dentre outros fatores, 

por vários séculos de escravidão, de ausência de di-

reitos do trabalho.  Nas décadas recentes, estivemos 

marcados pelo baixo crescimento econômico e pela 

precarização ainda maior das relações de trabalho. As 

oportunidades que ora parecem se abrir para nossa so-

ciedade só poderão ser aproveitadas em benefício da 

maioria, acredito, se formos capazes de romper com 

este passado e promovermos, antes de mais nada e 

centralmente, a valorização do trabalho das mulheres 

e dos homens deste país.

3º e 4º palestrante 

Celso Amaral de Miranda Pimenta, 
diretor de Seguridade Social, Aposentados e Pen-

sionistas da NCST-Nacional e José Augusto 
da Silva Filho, coordenador nacional do Fó-

rum Sindical dos Trabalhadores: “Parabenizamos 

os companheiros da Regional Rio pela iniciativa de 

promover o evento”.

O Fator Previdenciário e a 
Dignidade dos Trabalhadores

Foi o tema defendido 

por Celso Amaral de 

Miranda Pimenta 

e José Augusto da 

Silva Filho - coor-

denador nacional do 

Fórum Sindical dos 

Trabalhadores. Os 

sindicalistas lamen-

taram que o semes-

tre terminou no Poder Legislativo e não houve tempo 

de votar o Projeto 296/2003 do senador Paulo Paim 

(PT-RS) que extingue o Fator Previdenciário. 

Na opinião deles o 

presidente Lula quis 

fazer média com os 

aposentados e assi-

nou a promulgação 

do reajuste cala-bo-

ca aprovado no Con-

gresso, mas vetou o 

fim do Fator Previ-

denciário, medida ca-

paz de melhorar progressivamente a vida de milhares 

de brasileiros: “Com o bloqueio governista montado no 

Congresso, ficou difícil votar o Projeto original do fim 

do Fator” lamentaram.

“Mas a luta pelo fim do Fator Previdenciário não aca-

bou e continua no próximo semestre” frisaram Celso e 

José Augusto. Segundo eles é preciso que os aposenta-

dos e o movimento sindical pressionem o presidente da 

Câmara, Michel Temer, para que ele coloque o Projeto na 

pauta do esforço concentrado de agosto: “Se não houver 

pressão, os líderes governistas vão continuar empurran-

do com a barriga até o ano que vem” destacaram.

Caminhos para extinção do índice 
Os sindicalistas citaram dois caminhos para retomar a 

briga pela extinção do Fator Previdenciário. O primeiro 

e mais complicado é a derrubada do veto do presidente 

Lula à Emenda que acabou com o Fator: “Para que 

seja derrubado o veto é preciso haver disposição do 

presidente do Congresso o senador José Sarney para 

convocar uma sessão conjunta do Senado e Câmara 

e colocar este assunto em pauta e ultimamente não 

tem havido esta disposição” desabafaram. O segundo 

é pressionar a Câmara para que vote o Projeto original, 

do senador Paim, já aprovado na Comissão de Consti-

tuição e Justiça e aguardando vez na ordem do dia do 

Plenário: “É preciso que os grupos que defendem os 

aposentados fiquem na porta do gabinete do presiden-

te Michel Temer neste semestre”, alertaram.

Finalizando Celso apelou aos companheiros neste pe-

ríodo eleitoral: “Devemos pensar e escolher o candi-

dato melhor e que de fato represente o trabalhador 

brasileiro no Poder Legislativo”. José Augusto sus-

tentou “É importante a intervenção dos companheiros 

nas eleições desse ano, para que se evite retrocesso 

nas conquistas dos trabalhadores”.

José Augusto da Silva Filho, 
coordenador nacional do FST

O PL foi aprovado na Câmara parecer - do 
deputado Arnaldo Faria de Sá - que estabelece 
redução gradual da cobrança de contribuição pre-
videnciária dos inativos até o servidor completar 
65 anos de idade, quando fi caria isento. A regra 
vale para todos os aposentados e pensionistas do 
serviço público, em todos os níveis de governo 
(federal estadual e municipal). É uma boa medi-
da, mas terá ainda que passar pelo Senado.


