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EDITORIAL
Edson Ribeiro Pinto, presidente da FENAVENPRO

Enchentes: Têm solução?
A SABEDORIA POPULAR é pródiga em seus ditos: somente a mor-

ofereça segurança às moradias, principalmente às comunidades

te é inevitável. Tudo na vida, quando tratado com responsabilida-

carentes, cuja situação com acontecimentos trágicos temos cons-

de e vontade, tem jeito, sim.

tantemente e tristemente assistido. O órgão das Nações Unidas
que atua na prevenção de desastres divulgou um comunicado no

Os fenômenos meteorológicos, as catástrofes, os maremotos, os

qual assegura que mortes poderiam ter sido evitadas, caso as áre-

terremotos, podem ser previstos com certa antecedência, através

as de risco tivessem sido monitoradas e os moradores alertados.

dos avanços da ciência e da tecnologia, colocados à disposição
das autoridades governamentais, quer no âmbito municipal quan-

Efeito das águas

to no estadual e federal. Tudo isso, depende da combinação de

Mas reconheçamos que, de uns anos para cá, a situação ficou

dois atores importantes e parti pris:

muito pior. O volume de pessoas atingidas e a gravidade do efeito
das águas, que requisitam espaço para se espraiar, foram multipli-

O Povo e o Governo

cados quando mais e mais pessoas se aproximaram de suas áreas

No tocante ao Cidadão, a sua participação tem início no lar,

de domínio. Com as águas que voltaram ao nosso cotidiano e que

no seio da família, na formação e educação dos filhos. É preciso mostrar-lhes a

deveriam ser prenúncio de vida, de criação, de desenvolvimento e alegria, chega

importância e o porquê de selecionarmos o lixo, separando recicláveis de orgânicos,

à fria constatação de que nossa engenharia urbana mais uma vez fracassou na

informando-lhes a razão pela qual ele não deve ser atirado nas ruas, nos rios, lagos

administração das coisas públicas. Se temos uma engenharia tão eficiente, como

e mares, agredindo a natureza e poluindo o meio ambiente, porque esse ato consti-

explicar essa constatação? Como ela não conseguiu evitar que a população ocupas-

tui, de forma perigosíssima, matéria-prima para entupimento de bueiros e colabora,

se as beiradas perigosas dos morros? Como não conseguiu oferecer soluções para

sobremaneira, para a formação de alagamentos e enchentes, que tem como conse-

acomodar no seio da terra a água caída do céu?

quência epidemias das mais diversas naturezas.
Segundo o professor Arno Blankensteyn, do Departamento de Ecologia e Zoologia

As Escolas, em continuidade e parceria com o trabalho educativo iniciado nos

do Centro de Ciências Biológicas da UFSC, “a sociedade precisa ver o cenário em

lares, principalmente aquelas de ensino fundamental, podem e devem incluir em

dimensão planetária e, principalmente, aceitar que todo equilíbrio ecológico é fruto

seus currículos disciplinas específicas ao tema, que visem a formação de cidadãos

da evolução, ou seja, de um processo com muito mais de um bilhão de anos. A

conscientes, esclarecidos e responsáveis por seus atos. Quem sabe, se esses ci-

água é a fonte da vida e as florestas tropicais são grandes reservatórios de água.

dadãos, um dia governantes, serão mais comprometidos no desempenho de suas

Devem ser feitas políticas de restauração de florestas da Amazônia, com replantio

funções de homens públicos?

de mudas e tudo com incentivos do governo”.

Ao Governo, restaria a tarefa de administrar de forma inteligente às adversidades

Com reflexão e ação concluímos que o problema tem solução!

que a natureza nos impõe, monitorando com antecedência, os fenômenos meteorológicos, com base nos equipamentos que a tecnologia do século XXI disponibiliza,
consubstanciada através de experiências passadas. As providências, obviamente,
requerem grande investimento o qual deve ser planejado de forma eficaz e inteligente,
pois não nos falta engenharia capacitada para tal.

Diretores e funcionários da
FENAVENPRO confraternizam 2010
“Em nome de todos os diretores agradeço aos funcionários da FENAVENPRO

No referente à parte estrutural – calçamento de ruas, avenidas, praças e demais logradouros, – a engenharia moderna coloca à disposição dos administradores
opção de materiais que permitem uma melhor permeabilidade das águas das chuvas, fato que evita a formação de verdadeiros canais que as conduzem para as
partes mais baixas da cidade.

pelo empenho e dedicação e reitero a confiança na capacidade da equipe
que é pouca, mas produz muito”. O presidente da Federação Edson Ribeiro
Pinto desejou a todos uma passagem de ano cristã e acrescentou: “A participação exemplar de cada um de vocês tem sido fundamental para sermos
considerados tanto pela CNTC quanto por outras Federações destaque no
contexto sindical”.

O saudoso e emérito engenheiro, arquiteto e prefeito de São Paulo (por duas vezes),
Prestes Maia, que na sua época já enfrentava problemas motivados pelas enchentes, sentenciava “a solução definitiva para o caso seria a inversão de córregos e
riachos, tais como Ipiranga e Tamanduateí, do Tietê para o mar. Tarefa árdua, mas
definitiva e não impossível”.
Verificando, ainda, que as cidades crescem desordenadamente, temos consciência da necessidade de um plano diretor eficiente para este crescimento, para que
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8 de março

Política
P

Dia Internacional da Mulher

Novo ano e nova presidenta
N

129 tecelãs da fábrica de tecidos Cotton, de Nova Iorque, que decidiram paralisar
seus trabalhos, foram trancadas dentro da fábrica, e carbonizadas em incêndio
provocado pelos donos da empresa, junto com policiais.

A FENAVENPRO parabeniza a todas as Mulheres.

Mulher

SENHORA DILMA ROUSSEFF, a seS
nhora agora, é de fato e de direito, a
nh
presidenta do Brasil, e a primeira mupr
lher a ocupar o cargo, eleita por vontalh
de popular.
Torço, como democrata, que a senhora
tenha grandeza de caráter, dignidade,
e vocação não totalitária, e governe
para o Brasil e os brasileiros, indepen-

FOTO: ROBERTO STUCKERT FILHO

O Dia Internacional da Mulher foi instituído
o
em 1911. A data foi escolhida pela UNESCO Organização Mundial para a Educação, Ciência
e Cultura - para lembrar 08 de março de 1857,
data da primeira greve norte-americana organizada por centenas de operárias que reivindicavam
avam o dire
ddireito
ireito
ito à
os
licença-maternidade; a redução da jornada de trabalho; e salários iguais aos ddos
homens.

dentemente da origem e do sotaque,
sem revanchismo, deixando de lado
as diferenças manifestadas em campanha eleitoral. Que transforme o “gi-

Namorado e ex incluídos
na Lei Maria da Penha

gante pela própria natureza” na Nação

A COMISSÃO DE Constituição, de Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados

Que seu nome passe à história como aquela que impulsionou o desenvolvimento,

que espero assuma de vez o papel que
merece perante o mundo.

aprovou, em 14 de dezembro do ano passado, a proposta que estabelece que a
agressão praticada por ex-namorado ou namorado configura relação íntima de
afeto para os efeitos da Lei Maria da Penha nº 11.340/06.
De autoria da deputada Elcione Barbalho (PMDB-PA), a proposta agora vai ao Senado Federal.

promoveu a redução das desigualdades, e tornou a abençoada terra brasileira no
lugar que todos, com orgulho e amor, gostarão de viver.

Boa sorte nesta jornada!
Tania Maria de Oliveira – jornalista

Bancada feminina comemora
aumento de mulheres na política brasileira
A ELEIÇÃO DA primeira mulher para a presidência da
República garantiu aos movimentos feministas uma força a mais para ampliar os direitos das mulheres no Bra-

Ranking

sil. A conquista do maior posto político da democracia
na noite do dia 15 de fevereiro no apartamento da senadora Lídice da Mata (PSB-BA), em Brasília, em uma
recepção das parlamentares da bancada feminina que
reuniu mulheres representantes de várias entidades feministas do país.
Além da presidência da República - posto que, em si,
já muda o patamar da representação política feminina

O Brasil está na 111ª posição

FOTO: CONGRESSO EM FOCO

brasileira pela presidenta Dilma Rousseff foi exaltada

quanto à proporcionalidade de
participação de mulheres no Parlamento em relação ao número de
homens. A Argentina ocupa o 11º
lugar. O país africano Ruanda tem
o 1º lugar nesse ranking, com

no país -, as mulheres conquistaram mais espaço na Esplanada dos Ministérios, com chefia

50% de mulheres nos postos do

de nove das 37 pastas, e alcançaram pela primeira vez cadeiras historicamente ocupadas por
homens, como a primeira vice-presidência da Mesa Diretora da Câmara, para o qual foi eleita

Congresso. Em segundo lugar, vem

a deputada Rose de Freitas (PMDB-ES).

a Suécia, com 46% e, em terceiro,

No encontro, as parlamentares receberam da entidade organizadora, o Centro Feminista de

a África do Sul, com 44%. Os dados

Estudos e Assessorias, um documento com proposições prioritárias, temas e sugestões para

são do professor José Eustáquio

a nova legislatura e puderam também ouvir reivindicações de representantes de movimentos

Diniz Alves, da Escola Nacional de

feministas: “A Lei Maria da Penha, que é uma conquista histórica e um exemplo para outros

Ciências Estatísticas (Ence).

países, também vem sendo ameaçada de retrocessos por propostas que alteram o seu teor no
Legislativo e no Judiciário” afirmou Kauara Rodrigues assessora do Cfemea.
FONTE: CONGRESSO EM FOCO POR RENATA CAMARGO

A nova bancada inicia a legislatura com renovações, mas sem ampliação
em relação à legislatura anterior. São 43 deputadas e 12 senadoras.
janeiro : fevereiro 2011 | ano 16 | no

53
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TRATOR do Governo passa por
cima dos trabalhadores
Câmara dos Deputados

Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio

Reajuste do Mínimo e Correção
da Tabela do IR Posição da CNTC
por José Augusto da Silva Filho, diretor secretário Geral da CNTC e vice-presidente do DIAP.

APÓS 10 HORAS de sessão, o Ple-

A CNTC PLEITEIA um salário mínimo de R$ 580,00 e não os R$ 545,00, fixado pelo

nário aprovou na noite do dia 16

governo federal. As suas bases participam de manifestações organizadas pelo movi-

de fevereiro, o salário mínimo de

mento sindical brasileiro e, está entrando com Ação na Justiça contra o governo fede-

R$ 545, com vigência a partir do

ral, pela falta de atualização da Tabela do Imposto de Renda na fonte deste ano.

mês seguinte ao de publicação da
Defenderá seus representados pleiteando que a Tabela seja corrigida em 6,46%,

futura Lei.

o INPC de 2010. Ela pretende evitar que os trabalhadores sofram maior desconto
Em votações nominais, o Ple-

neste mês, quando deveria ter havido correção. A não correção da mesma acarreta

nário rejeitou por 376 votos a

aumento do desconto do IR na fonte nos salários que são reajustados.

106, a Emenda do PSDB que
previa o valor de R$ 600; e por

Em defesa da correção, a CNTC alega que houve inflação e a maioria dos traba-

361 a 120 a emenda do DEM

lhadores, em atividade e já aposentados, teve aumento nominal de rendimentos.

de R$ 560.

De acordo com simulações do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese) indicam que, se a tabela não for corrigida, o governo terá
uma arrecadação adicional de R$ 5,7 bilhões.

Atual Tabela do IR

Senado Federal

Um contribuinte com vencimento líquido mensal de R$ 5.000,00 recolheu todo

O SENADO APROVOU no dia 23 de fevereiro passado, após quase sete horas

do em 6%, o equivalente à taxa de inflação, pagará a partir deste mês R$ 764,72,

de debate, o Projeto de Lei da Câmara 1/11, do Executivo, que estabelece

ou R$ 76,50 a mais, sem ter recebido qualquer aumento real. Raciocínio idêntico

o novo valor do salário mínimo de R$ 545 a partir de 1º de março, sem retro-

se aplica às aposentadorias de valor superior ao salário mínimo, reajustadas em

mês, até dezembro, R$ 688,22 para pagar o imposto. Se o seu salário foi reajusta-

atividade e a política de

6,14%, a partir deste mês.

reajuste até 2015.
Ainda mais grave é o caso dos contribuintes que eram isentos. Eles passarão a
A votação do texto-base foi

recolher o IR devido à falta de atualização da Tabela. Isso, obviamente, ocorre

simbólica, sendo que três

justamente nas faixas de renda mais próximas às do limite de isenção, isto é, aos

Emendas ganharam desta-

vencimentos líquidos de até R$ 1.499,15. Clara evidência de haver confisco de

ques e votações separadas,

salário pela ausência de reajuste da Tabela.

sendo todas derrotadas.
A falta de correção regular da Tabela é um velho expediente empregado pelo goDuas haviam sido propostas pelo PSDB - que fixava salário de R$ 600 (rejeitada por

verno para elevar o tributo. Entre 1996 e 2001, não houve alteração por isso, o

55 votos contra, 17 a favor e cinco abstenções) e o fim da previsão de ajuste do

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco) calcula que

mínimo por decreto presidencial (54 votos contra, 20 a favor e três abstenções) - e

entre 1995 e 2010 a Tabela acumulou uma defasagem de 64%.

uma pelo DEM, que pretendia o reajuste de R$ 560 (54 votos contra 19 a favor e
Entre 2006 e 2010, o governo atenuou o problema, corrigindo a Tabela pelo por-

quatro abstenções).

centual fixo de 4,5% ao ano. Como o índice oficial de inflação (IPCA) foi de 4,46%,

Aumentos futuros

em 2007, e de 4,31%, em 2009, não houve sobretaxação naqueles anos, mas

Para os aumentos futuros do salário mínimo, a fórmula aprovada é a mesma em

quando o IPCA atingiu 5,90%, em 2008, e 5,91%, em 2010, a correção da Tabela

vigor desde 2007: reposição da inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consu-

não compensou a inflação, provocando prejuízos para todos os trabalhadores cujos

midor (INPC) e aumento real pela taxa do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos

aumentos salariais foram superiores a 4,5% no ano.

anteriores. Essa regra valerá para os anos de 2012 a 2015.
O problema começou quando, domada a inflação, nos primeiros anos do Plano

FONTE: AGÊNCIA CÂMARA

Real, o Ministério da Fazenda usou o argumento de que a Tabela não seria corrigida
dada a necessidade de desindexar a economia.
Portanto, o Brasil não eliminou completamente a indexação, ainda mantida em
títulos públicos e tarifas de serviços públicos, como energia elétrica e telecomunicações, nem é possível usar o mesmo raciocínio quando o centro da meta de inflação
é de 4,5%. Ou seja, se este é o patamar de inflação desejado pelas autoridades
monetárias, que o consideram adequado à economia do País, está claro que a
inflação não morreu.
A atualização da Tabela do Imposto de Renda é uma providência necessária. Não
fazê-lo equivale, na prática, a aumentar uma carga tributária já insuportavelmente alta.

4

Salário Mínimo

PONTO DE VISTA
Antônio Augusto de Queiroz, jornalista, analista político e diretor de Documentação do Diap

Lula chama
colegas sindicalistas
de oportunistas por
reivindicarem
mínimo maior

Salário mínimo: quando o acessório esconde o princiO DEBATE ACERCA do salário mínimo
ficou no acessório, centrado no valor de
2011 e na sua publicação por Decreto,
os dois aspectos com maior viés político.
A essência do texto era a política de recuperação do poder de compra do piso
brasileiro, que foi ignorado pelas oposi-

PRESENTE COMO
CONVIDADO

ções nas discussões no Congresso.

no

11º Fórum Social

O primeiro aspecto político, relativo ao

Mundial, em Da-

valor, foi analisado sob o ponto de vis-

car, no Senegal,

ta tático, tanto por parte das Centrais,

no dia 7 de feve-

quanto da oposição. Ambos sabiam

reiro, o ex-presi-

que, nesse particular, o Governo estava

dente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao ser

cumprindo o acordado, ou seja, a infla-

questionado pelos jornalistas sobre o salário mínimo,

ção do ano anterior e o PIB de dois anos

chamou os “colegas sindicalistas” de “oportunistas” por

atrás, que fora negativo.

“Na gana por expor
o Governo em relação
ao valor e a forma de
divulgação do mínimo,
as oposições deixaram
de conferir a essência
do texto, que excluiu
do mundo jurídico,
mediante revogação
da Lei 12.255/10,
o compromisso de
aumento real do
mínimo no período
de 2020 a 2023.”

Nada impede que uma lei possa definir uma política quadrianual para o
salário mínimo, como foi feito, e determinar que o valor de cada ano, que
resulta da soma de dois índices (INPC
e PIB) seja publicado por decreto.
Se fosse diferente, o reajuste dos aposentados do INSS, que está assegurado
em lei e é divulgado todo ano por portaria, também seria inconstitucional.
Invocar interpretação gramatical, porque o inciso IV do artigo 7º da Constituição menciona “fixado em lei”, é
um preciosismo que não encontra
sustentação jurídica.

pressionarem a presidenta Dilma Roussef por reajuste do mínimo acima dos R$ 545: “O que não pode é

As Centrais

A interpretação há de ser sistêmica, e se a lei define a

nossos colegas sindicalistas quererem a cada momento

Subscritoras do acordo, tinham três argumentos fortes

política e os índices que serão utilizados na sua imple-

mudar as regras do jogo. Ou você tem uma regra, apro-

para justificar essa suposta contradição.

mentação, não há nenhum problema que um decreto

va na Câmara e vira Lei e todo mundo fica tranqüilo, ou
você fica como o oportunista” disparou.

ou portaria publique anualmente esse valor.
O primeiro é que o espírito do acordo era de recuperação do poder de compra do salário mínimo e não

No que a oposição tem razão, do ponto de vista políti-

O ex-presidente cobrou ainda que os Sindicatos man-

de indexação ao PIB e à inflação, razão da luta por

co, é que ela não terá, a cada ano, a oportunidade de

tenham a palavra empenhada no acordo firmado na sua

aumento real em 2011 e, em última hipótese, por an-

debater e emendar o projeto de definição do salário

gestão, que prevê o reajuste do mínimo a partir da soma

tecipação de parte do índice previsto para 2012.

mínimo, seja para propor outro valor, seja para tentar

do índice de inflação anual e da variação do crescimento
do Produto Interno Bruto (PIB) nos dois anos anteriores.
Lula ressaltou mais de uma vez que a norma de rea-

estender o ganho real também aos aposentados que
O segundo é de que ficaria muito mal, no ano em que

recebem mais que o mínimo. Para os trabalhadores e

se anuncia o PIB de 2010, o maior dos últimos anos,

aposentados que ganham o salário mínimo, a fixação

elas não brigarem por aumento real no salário mínimo.

por decreto é uma segurança, na hipótese de crise. Já

juste do mínimo não foi estabelecida pelo seu governo,

para aposentados e pensionistas do INSS que ganham

mas em conjunto com os movimentos trabalhistas: “Eu

E o terceiro é que, ao chamar a atenção para o valor, evi-

acima do mínimo é ruim, porque não há a oportunidade

penso que seria prudente que os nossos companheiros

taria maiores debates ou questionamentos a respeito da

de emendar o texto para pedir, também, aumento real.

sindicalistas soubessem que a proposta não é do gover-

política de recuperação, que era a essência do acordo.

no. Ela é uma combinação entre todos nós. Espero que

Finalmente, a prova de que o debate ficou no acessó-

eles façam acordo” frisou.

As oposições

rio, é que a oposição não viu ou fez vista grossa para

FONTE: O ESTADO DE S.PAULO (ANDREI NETTO)

Por sua vez, aproveitaram a oportunidade para explorar

a supressão de aumento real do mínimo no período de

contradições no Governo, que seria forçado a defender

2020 a 2023, conforme expressamente previa a Lei

valor inferior ao proposto pelo candidato de oposição

12.255, de 15 de junho de 2010, que foi revogada

na eleição presidencial.

pelo projeto aprovado.

O fato de terem retirado apoio às propostas de anteci-

Esta Lei, que resultou da conversão da MP 474/2009,

pação, feitas pelo PDT e PV, demonstrou, claramente,

dizia textualmente no inciso III, do artigo 1° “o projeto

que o objetivo não era assegurar ganhos em 2011, já

de lei de que trata o inciso II (que seria enviado ao

que estas seriam as propostas com maior viabilidade,

Congresso até 31 de março de 2011) preverá a revi-

mas marcar posição e expor negativamente os parti-

são das regras de aumento real do salário mínimo a

dos da base, assim como as centrais que defendiam

serem adotadas para os períodos de 2012 a 2015,

a antecipação.

2016 a 2019 e 2020 a 2023”.

O segundo aspecto político, relativo à definição por decre-

O projeto aprovado, em seu artigo 2º, assegura au-

to do salário mínimo de 2012 a 2015, foi muito valoriza-

mento real do mínimo no período de 2012 a 2015 e,

do pela oposição, tanto na Câmara quanto no Senado.

no artigo 4º , diz que até 31 de dezembro de 2015 o

Jornal O Globo,
de 24.02.2011 noticiou:

Lula
pode virar
embaixador
para
África

Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional projeto
O debate sobre o decreto tinha todo o sentido do pon-

de lei para a política de valorização do salário míni-

to de vista político, mas pouca ou quase nenhuma

mo para o período compreendido entre 2016 e 2019.

consistência técnica.

Nada fala sobre o período de 2020 a 2023.
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Fórum Sindical dos Trabalhadores – Nacional

Boato: Fim do 13º salário
não é verdade

Entidades sindicais argúem
inconstitucionalidade
da Portaria 186 do MTE

Notícia ‘internética’ é um spam
Mais uma vez volta a circular na internet uma “informação” que desinforma e desorganiza o debate no movimento sindical. Trata-se de mensagem eletrônica que
diz que foi aprovado na Câmara dos
Deputados o fim do 13º salário.

APÓS A MOBILIZAÇÃO realizada pelo FST em frente ao Ministério do Trabalho e
Supremo Tribunal Federal, em Brasília, no dia 27 de setembro passado, o movimento sindical solicitou ao ministro

“A notícia é falsa veiculada em

do STF, Ayres Britto, relator da ADIN

períodos pré-eleitorais, a fim de desmoralizar o Congresso” garante a asses-

4120/2008, celeridade no julgamen-

soria parlamentar do DIAP que decidiu veicular novamente esta informação para

to da Portaria 186/2008 do Ministé-

lançar luz às desinformações sobre o “fim do 13º salário” e outros direitos dos

rio do Trabalho e Emprego.

trabalhadores.

Em 25 de novembro, o ministro rece-

Flexibilização CLT

beu em audiência os representantes

A proposição que mais se aproximava disso, o PL 5.483/01, enviado ao Congresso

do FST e CNTC (Levi Fernandes Pinto

pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, tinha por finalidade flexibilizar a

e José Augusto da Silva Filho); CNPL;

CLT, mediante modificação no Artigo 618, para permitir a prevalência do negociado

Conlutas; CSP; CTB; FST-SP e UGT que argumentaram: “A atual Portaria está reta-

sobre o legislado.

lhando o movimento sindical através da pluralidade sindical, permitindo a existência
Mas aquele Projeto, que havia sido aprovado na Câmara e aguardava votação con-

de diversos Sindicatos em uma só categoria”.

clusiva no Senado, foi retirado de tramitação pelo Governo Luiz Inácio Lula da Silva
logo no primeiro ano do primeiro mandato, portanto em 2003.

A notícia, portanto, é falsa!

FST-Nacional elabora
Agenda Política para 2011

FONTE: DIAP

A REUNIÃO COORDENADA pelo FST-Nacional na sede da CONTEC, em Brasília DF, no dia 27 de janeiro, contou com a presença de 119 representantes de nove
Confederações
e Federações, e

Sarney atende
principal demanda
de 10 milhões comerciários

de Sindicatos de
Trabalhadores de

O DESARQUIVAMENTO DO PLS 115/2007 de autoria do senador Paulo Paim

SP, MG, RJ, GO,

“que propõe a regulamentação da profissão dos comerciários do Brasil” foi
por

José

CE, RS, PB, MA,

assegurado

MS e MT.

Sarney, presidente do

À esq.: Prestigiou o encontro o novo secretário de Trabalho do DF,
Glauco Rojas, ao lado do coordenador do FST-Nacional,
Lourenço Prado, e José Augusto da CNTC. Ele frisou: “Meu Gabinete, Na ocasião, as
em Brasília, está à disposição dos trabalhadores”.

Senado

cais emitiram uma pauta unificada especificando as bandeiras de luta dos trabalha-

secretário geral da Con-

dores para 2011 a qual será entregue aos parlamentares no Congresso Nacional.

federação

Foram aprovadas por unanimidade pela plenária diversas Moções, entre elas a de

dos Trabalhadores do

Apoio e Solidariedade

Comércio, em seu ga-

as vítimas atingidas

binete, no dia quatro de

pelas catástrofes ocor-

fevereiro passado.

Federal,

audiência
Augusto

lideranças sindi-

em

com

José

Silva

Filho,

Nacional

ridas na Região Serrana do Rio de Janeiro.

“Ele se sensibilizou com nossa reivindicação e solicitou de imediato que a sua assessoria providenciasse o desarquivamento do Projeto para tramitar na Comissão

Após o encontro, sin-

de Assuntos Sociais”, festejou o sindicalista.

dicalistas elaboraram
uma Nota, cujo título

Até o fechamento desta edição a matéria estava na CAS, cujo relator é o senador

Lideranças

Ricardo Ferraço (PMDB-ES).

sindicais

se mobilizam para não
serem subjugadas pelo Estado brasileiro, ressalta: ”Muitas lideranças sindicais cor-

O PLS atende à demanda da CNTC, encampada por 30 Federações estaduais

reram o sério risco de serem subjugados pela máquina do Estado brasileiro. Que,

e 835 Sindicatos. Com a regularização, Silva Filho estima que haverá uma

como todos nós sabemos, representa, predominantemente, os interesses dos em-

evolução “extraordinária” nas garantias de direitos da categoria os quais se en-

presários, dos banqueiros e dos industriais”.

contram em situação precária: “Vamos fazer justiça com a profissão mais antiga

Leia a Agenda Política na íntegra. Acesse www.fstsindical.com.br

do Brasil” acrescentou.
FONTE: SECRETARIA DE IMPRENSA DA PRESIDÊNCIA DO SENADO
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Minas Gerais

Pernambuco - Caruaru

Paraná

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

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

sinvenpar@swi.com.br

PROPAGAVENDE comemora
Dia do Vendedor Viajante

SINPROCAPE denuncia
perseguição de Aché e Hypermarcas

SINVENPAR denuncia Laboratório
Cristália no MP

OS LABORATÓRIOS AFASTARAM sumariamente dois

A ASSESSORIA JURÍDICA do Sindicato dos Vendedo-

UM CHURRASCO FESTIVO oferecido pelo PROPAGAVENDE

diretores do SINPROCAPE que luta nos Tribunais do

res Viajantes e Propagandistas no Estado do Pa-

aos vendedores viajantes mineiros comemorou ano passado

Trabalho para reverter esta situação dramática. Segun-

raná solicitou ao Ministério Público do Trabalho da

o Dia Pan Ameri-

do o presidente do Sindicato, Ricardo Bezerra dos

9ª Região (PR) intervenção no Cristália – Produtos

cano do Vendedor,

Santos, quando se trata de causas trabalhistas refe-

Químicos Farmacêuticos Ltda.

1º

rentes aos sindicalistas a morosidade da Justiça em-

celebrado em
de

Outubro.

O

perra todos os Processos: “O que nos deixa de mãos

O presidente do SINVENPAR, Aparecido Pedroso de

evento aconteceu

atadas pra mover Ações contra a indústria farmacêuti-

Moraes, justificou o pedido: “A empresa vem sone-

no Sítio Mona, em

ca que vem desrespeitando a CLT e algumas cláusulas

gando direitos trabalhistas contra membros da cate-

Belo Horizonte, e

do nosso Dissídio Coletivo” lamentou.

goria que representamos. Enviamos uma notificação

contou com a pre-

extrajudicial ao Laboratório, tentando solucionar o

sença de cerca de

Para Bezerra o apoio da FENAVENPRO é fundamen-

problema de forma consensual, mas até agora não

100 convidados, entre eles os diretores do Sindica-

tal para tentar solucionar este impasse. Ele acredita

obtivemos resposta” lamentou o sindicalista.

to Baltazar Botelho, Paulo Maurício Quintão, Rúbio

também que a mobilização dos 26 Filiados amenizaria

de Oliveira e Antônio Carlos Brandão.

o grave problema que atinge a maioria dos Estados.

Aparecido ressaltou que a situação é grave e ocorre
em todo o Brasil: “Acho que os demais Filiados da

“Parabenizo a categoria que
o PROPAGAVENDE orgulho-

FENAVENPRO que se sentem prejudicados devem

SINPROCAPE confraterniza 2010

buscar no MP de sua região a reparação devida”.

samente representa e agra-

Espírito Santo

deço em nome da diretoria a
presença dos colegas e fami-

seproves@seproves.com.br | www.seproves.com.br

liares” disse Quintão.

Festa de Confraternização 2010

Homenagem Póstuma

O ENCONTRO REALIZADO pelo SEPROVES e aconteceu na Sede Campestre do Sindicato, localizada

“ E deixa a Vida me levar
Vida leva eu!
Sou feliz e agradeço
Por tudo que Deus me deu...”

na Barra do Jucú, em Vila Velha. Mais de 400 pessoas saborearam um delicioso churrasco com feijão tropeiro e arroz, acompanhados de cervejinha
gelada e refrigerantes. Para completar o cardápio
frutas de época.

Composição: Serginho Meriti / Intérprete: Zeca Pagodinho

Era assim, irreverente e simples,
que o propagandista Olimpio
Coutinho Filho, vivia a vida

As crianças desfrutaram do parquinho infantil, equi-

ao lado de sua querida esposa

e se deliciaram com picolé, pipoca e algodão doce.

Glorinha, filha, netos, amigos e

O dia de sol e calor favoreceu aos mais calorentos,

companheiros de trabalho. Vez por

que mergulhavam nas piscinas para refrescar.

pado com escorrega, balanço, gangorra e pula-pula

outra o pegávamos alegre cantaroO presidente do SEPROVES, Reginaldo Damião,

lando a música “Deixa a Vida

comentou: “A nossa diretoria se empenhou pra

me levar” e junto com ela
relembrava momentos de sua

A DIRETORIA DO SINPROCAPE se despediu de 2010

oferecer o melhor aos convidados que elogiaram

brilhante existência.

em grande estilo comemorando mais um ano de luta

a festa, deixando-nos animados para realização de

E, dessa forma, do jeito que ele

em prol da classe trabalhadora.

outros eventos”.

gostava, que diretores, funcionários e 27 Filiados da FENAVENPRO

A confraternização aconteceu no Restaurante Via Re-

homenageiam o companheiro

gional II , bairro Mauricio de Nassau, em Caruaru, com

incansável nas lutas em prol do

direito a sorteio de brindes.

trabalhador brasileiro.
O sindicalista combativo e guerreiro faleceu no Hospital Quinta D’Or
no dia 9 de dezembro de 2010.
Saudades, Coutinho! Você foi um
exemplo a ser seguido e orgulho
para nós que tivemos o privilégio
de te-lo como amigo.

O casal Emmanuel
Sergio e Maria
da Conceição foi
contemplado com
um dos brindes
oferecidos pelo
SINPROCAPE.
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Notícias dos Filiados da FENAVENPRO
Goiás

Rio de janeiro - Vendedores viajantes

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

contato@sindicatodosvendedoresrj.com.br | www.sindicatodosvendedoresrj.com.br

Propagandistas
de Goiânia recebem
co-irmãos de Brasília

VENRIO – 77 anos de fundação

O SindVendas recebeu no final

Conceição, centro do Rio, pela passagem do aniversário de 77 anos da entidade,

de 2010, na Sede Campestre do

fundada em 12.12.1933, e pela comemoração de posse da diretoria, celebrada em

Sindicato,

8.12.2010. O pároco de todas as irmandades do Centro do Rio, monsenhor João

na

Estância

Vargem

Bonita, Alameda das Codornas,

EM HOMENAGEM A categoria que representa a diretoria do Sindicato dos Empregados Vendedores Viajantes e Pracistas do Comércio no Estado do Rio
de Janeiro mandou rezar Missa em Ação de Graças, na Igreja Nossa Senhora da

Victoriano Barreto de Alencar, 93 anos, celebrou a cerimônia religiosa.

município de Goiânia, os colegas
brasilienses. Além do churrasco e
chope houve uma partida de futebol vencida pelos propagandistas
de Goiânia, mas em agradecimento
a visita, o Troféu foi entregue aos
propagandistas de Brasília.

Rio de janeiro - Propagandistas-Vendedores
sinproverj@globo.com | www.sinproverj.com.br

Propagandistas e vendedores viajantes goianos
confraternizam 2010

15º Encontro da Velha Guarda do SINPROVERJ

O SindVendas, em parceria com a Hospfar e LigMed, realizou na Associação do

O EVENTO ANUAL promovido pela diretoria do SINPROVERJ realizado na Sede

Pessoal da Caixa Econômica Federal (APCEF), em Goiânia, um almoço de final de

Campestre do Sindicato, em Piabetá, distrito de Magé, já virou tradição entre os

ano, onde mais de 300 convidados entre autoridades dos mais diversos segmentos,

veteranos da indústria farmacêutica do Rio de Janeiro.

FOTOS: LUIZ FERNANDO Q. DE BARROS

políticos e profissionais da propaganda médica de diversos Laboratórios se despediram de 2010 num clima de paz e harmonia.

No final do ano passado 150 amigos saborearam um gostoso churrasco ao som da
“Banda do Carrilho”, além de matarem a saudade do tempo em que visitavam clínicas e
hospitais com suas pastas abarrotadas de “amostra grátis”:
“Essa festa é sempre muito boa porque revemos os colegas
da antiga e jogamos uma conversinha fora” comentaram.
Um dos idealizadores do Encontro, Nelson Águia,
agradeceu a Dro-

Os profissionais que mais se destacaram em suas áreas de

garia Venâncio pelo

atuação receberam da diretoria do Sindicato uma placa de

apoio e lamentou a

reconhecimento. Os contemplados foram os propagandistas:
Domingos Reis (Aché) e Cleide Arruda (Bayer).

perda dos amigos
João Manuel e Chouim grandes incentivadores para que a
festa aconteça há 15 anos: “Não tenho dúvida que lá de
cima eles estão vibrando com a nossa alegria” comemorou.

O vereador em Goiânia
pelo PMDB, Agenor Mariano,

Para o presidente do SINPROVERJ, Luis Fernando Nunes,

e o chefe da Seção de

recordar é viver: “Para nós este Encontro, além de reunir

Relações do Trabalho

nossos colegas da Velha Guarda, exemplo para a nova geração, demonstra também a

da DRT-GO, Paulo Gama,

importância deles para a indústria farmacêutica”.

prestigiaram o evento.

Os propagandistas
sorteados
Jackman (Baldacci)
e Fernando Tadeu
Cotrim (FQM)
agradeceram os
brindes.

8

A médica otorrinolaringologista
Marly que também é flautista
da Banda do Carrilho foi uma
das contempladas no sorteio
de brindes.

Os homenageados da festa foram os representantes do
Rio de Janeiro, João Manuel Chuva Correia, e de Niterói,
Edilson Pereira dos Santos Silva.

Notícias dos Filiados da FENAVENPRO

Pará

Maranhão

Santa Catarina

sinprofar@propgandista.com | www.propagandista.com

sindprovemaslz@ig.com.br | contato@sinprovema.com.br
www.sinprovema.com.br

sindivesc@sindivesc.com.br| www.sindivesc.com.br

Propagandistas paraenses
arrasam no futebol feminino

Sedes do SINPROVEMA
funcionando a todo vapor

Confraternização 2010 do SINDIVESC:
Animação pra dar e vender!

O SINPROFAR organizou

A SEDE ADMINISTRATIVA do SINPROVEMA, localizada

REPRESENTANTES DA PROPAGANDA médica de Santa

no final do ano passado

Bairro do Calhau, em São Luiz, inaugurada em outubro

Catarina, com apoio do SINDIVESC, se despediram

o 3º Torneio de Futebol

de 1991, passou por

Feminino com objetivo

reforma ano passado. O

de aproximar as repre-

presidente do Sindicato

tos reuniram mais de 100 pessoas, entre familiares

sentantes da indústria

dos Empregados Ven-

e amigos que saborearam um delicioso churrasco e

farmacêutica. E deu tanto certo que elas se juntaram

dedores e Viajantes

aos meninos, transformando o evento com direito a

do Comércio, Propa-

participaram de sorteio de brindes.

torcida numa bela confraternização.
Time das Meninas Rep’s

gandistas, Propagan-

Como não houve tempo para treinamento os organiza-

Vendedores de Produ-

ação social

dores do Jogo das Meninas Representantes decidiram

tos Farmacêuticos no

os represen-

que todas seriam cam-

Estado do Maranhão

tantes das

peãs. O empate 2 x 2

Edgelson Lemos de Souza justificou o investimento: “De-

cidades de

foi festejado com muita

cidimos pela reforma em nossas instalações para oferecer

alegria, mas em 2011 o

mais conforto e assistência àqueles que nos procuram,

compromisso é jogar pra

independente de serem associados ou não” destacou.

distas-Vendedores

de 2010 com muita alegria e descontração. Os even-

Confraternização REPSUL

e

Através de

Tubarão e
Criciúma doaram fraldas descartáveis.

Confraternização REPSVALE

valer garantiu Telma Lucilene, diretora do SIN-

Com dedicação e trabalho, o SINPROVEMA além de de-

PROFAR:“ Vamos treinar toda semana juntando o útil

fender os interesses das categorias que representa, pres-

ao agradável: nos aproximar e nos exercitar”.
Time dos

ta assistência jurídica, firma convênios, ministra cursos

Representantes
de Blumenau
realizaram Torneio de futebol.

de capacitação, e promove ações de cultura e lazer.

Animado, o time

Meninos Rep’s
Chelsea – Campeão

A Sede Campestre do SINPROVEMA, fundada em

Real Madri – Vice

1995 e ampliada em 2009, fica situada numa apra-

Campeão

zível área verde no conjunto Parque Vitória, bairro do
Turu. O espaço ecológico aos domingos, lota de convidados que na volta da praia, mergulham na piscina
e tomam um chope gelado. As quartas e sábados o
Sindicato promove vários eventos, com a participação
em massa da categoria. Já estão programados para

campeão não
decepcionou a torcida.

Confraternização Quadrilheiros 2010
Após um ano de muitas conquistas e diversas partidas
de futebol, chegou à data da tão esperada: Confraternização de fim de ano dos QUADRILHEIROS e amigos do
futebol da segunda-feira, com direito a cerveja e costela. Segundo

julho, festejos do Dia do Propagandista; em outubro

os organizado-

Dia do Vendedor Viajante; e fechando 2011, com cha-

res do even-

ve de ouro, a confraternização da categoria. Segundo

to “este ano

Edgelson os projetos para a Sede são bem arrojados:

a

“Pretendemos futuramente construir dez chalés e qua-

galera

vai

bombar”.

dra poli-esportiva” afirmou.

São Paulo

Em visita a Belém para participarem da Cerimônia de
Posse da nova diretoria do SINPROFAR o presidente
e diretores da FENAVENPRO Edson Ribeiro Pinto, Luiz
Fernando Nunes e Carlos Giacoboni receberam homenagem do Sindicato representado por Álvaro Nascimento e Astrogildo de Brito.

vendedores-viajantes

secretaria@sindicatodosvendedores.com.br | www.sindicatodosvendedores.com.br

A VIRADA DE ano é uma das datas mais celebradas em todo o mundo. Para não fugir a tradição, diretores e funcionários
do Sindicato dos Vendedores Viajantes de São Paulo, prepararam na Colônia de
Férias da entidade, em Praia Grande, litoral santista, uma festa de despedida de 2010,
que lotou de associados do SINDVEND,
familiares

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!

e

ami-

gos. Num clima de
paz e muita animação, os convidados,
além de se divertiram a valer, usu-

O refeitório decorado com motivos natalinos e frutas de época

fruíram do aprazível foi o point dos mais gulosos que saborearam os quitutes preparados pelas cozinheiras experientes e “famosas” da Colônia.
espaço de lazer.
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Cerimônias de Posse dos Filiados da FENAVENPRO
PARÁ [01.12.2010 a 01.12.2014]

“Mais um mandato à frente da diretoria do SINPROFAR com a cer- Entrevista
teza de poder contar com os companheiros eleitos. Unidos, enfrentaremos os novos desafios e concretizaremos nossos projetos”.
Uma mulher

na diretoria

A AFIRMAÇÃO É de Álvaro Nascimento Filho, presidente reeleito do Sin-

NÃO É MAIS novidade que as mulhe-

dicato dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedo-

res estão tomando diversos postos

res de Produtos Farmacêuticos no Estado do Pará, para o quadriênio

no mercado de trabalho antes ocu-

2010-2014.

pados somente por homens, mas
no que se refere ao sindicalismo, a

Nas gestões anteriores Álvaro que administra o SINPROFAR há 23 anos

resistência masculina infelizmente

demonstrou capacidade administrativa e sensibilidade no trato das ques-

ainda é grande. Porém, o cenário

tões sindicais. Jamais decepcionou a categoria que o Sindicato tão bem

está mudando, e a realidade sindi-

representa, “ao contrário, a cada dia ela fica mais consolidada aqui na

cal, ainda bem, tentando acompa-

Região” acrescentou o sindicalista.

nhar o progresso “globalizado”.
O jantar de posse oferecido pelo SINPROFAR para
cerca de 300 convidados, aconteceu na Sede
Campestre da Assembléia
Paraense – Restaurante
La Panoramique, Bairro
do Souza, em Belém,
no dia 26 de novembro
passado, e transcorreu
num ambiente agradável
e intimista.

E, foi assim, que, lá na segunda
cidade mais populosa da região
Norte, Belém, encontramos a paraense Telma Lucilene de Freitas Buriti, 43 anos, solteira, sem
filhos. A propagandista trabalha há
16 anos na indústria farmacêutica
sendo que dois na Jansse Cilag e
no próximo dia 1º de abril comple-

O tecladista Guiliano Guido
animou a noite revivendo
sucessos do repertório italiano.
Após a entrega das credenciais
aos novos diretores o presidente
e diretores da FENAVENPRO
Edson Pinto, Carlos
Giacoboni (SIVEVI-RS) e Luiz Fernando
Nunes (SINPROVERJ) - desejaram boa
sorte aos futuros colegas. Edson frisou:
“Para nós da Federação é sempre
muito prazeroso usufruir do convívio
de pessoas tão simpáticas e
hospitaleiras como os paraenses”.

ta 14 anos no Laboratório Eli Lilly do Brasil Ltda.
E segue a vida vencendo barreiras e superando obstáculos,
sendo eleita este ano diretora-suplente do SINPROFAR, a
única mulher que compoe a diretoria. Pode ser que a vitória
de Telma estimule mais a presença pública da mulher na
organização sindical brasileira.
Cheia de disposição para enfrentar novos desafios, Telma vai contar o que seus colegas paraenses podem
esperar dela como dirigente sindical. Como mulher, já
podemos até imaginar: Uma guerreira, sem dúvida!

Jornal da FENAVENPRO: O que o movimento sindical paraense pode esperar da sindicalista Telma?
Telma Lucilene: Comprometimento e entusiasmo.
Uma profissional de visão revolucionária com novos
conceitos, força de decisão, e novas idéias para colocá-las em prática o que certamente irá gerar inovação de conceitos de união e zelo pela categoria que o
SINPROFAR representa.

E da colega propagandista?
A minha tarefa exigirá bastante habilidade para conquistar a confiança dos colegas de profissão, e contribuir para a construção de um bom clima de gestão. A
vontade de aprender, a postura receptiva, me mostrar
prestativa e nos primeiros anos observar mais e intera-

Após leitura do Juramento
a diretoria eleita do SINPROFAR
para o quadriênio
2010-2014 prometeu:
“Continuaremos trabalhando incansavelmente
pra atender cada vez melhor
os propagandistas paraenses
que procuram o nosso Sindicato”.

gir melhor com todos são requisitos básicos.

O que pretende para aproximar mais a categoria?
Proporcionar um trabalho social mais intenso no grupo;
delimitar junto com a categoria as prioridades que con-
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SANTA CATARINA [21.11.2010 a 20.11.2013]
por Tania Maria de Oliveira, jornalista,
assessora de comunicação social da FENAVENPRO

a do SINPROFAR

“A nossa prioridade é oferecer conforto à categoria que representamos e aqueles que utilizam nossos serviços. Por isso, investimos na reforma geral da Sede Social do SINDIVESC”.

siderarmos realmente importantes

A DECLARAÇÃO FOI do presidente eleito, Zelson Aragão da Silva, durante a solenidade de posse da nova

e trabalhar com transparência e

diretoria do Sindicato dos Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio, Propagandistas, Propa-

de forma integra.Pretendo tam-

gandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos no Estado de Santa Catarina, realizada

bém promover encontros sociais

na Sede Social, no dia 22 de novembro de 2010. O evento aconteceu de forma simples e informal e contou

como o Dia do Representante e o

com a presença de associados, funcionários e autoridades de Santa Catarina diversos segmentos da sociedade,

Dia do Voluntário, café da manhã

familiares e amigos.

com os colegas, etc.

Quais seus planos como diretora do SINPROFAR?
Desmistificar o pré-conceito de ser
sindicalista mostrando que é possível trabalhar e ser bem sucedida
nas tarefas do SINPROFAR; criar
projetos como banco de idéias; filtrar as informações úteis no campo
e levá-las para dentro do Sindicato, contribuindo assim com colegas
que hoje estão fora da Industria,
mas que pretendem retornar; organizar cursos e simpósios, e muito mais.

Está otimista em realizá-los?
Com certeza, mesmo que a médio ou longo prazo.

Acha que vai enfrentar resistências dos
colegas?
Ao longo de 10 anos venho construindo uma base sóliO almoço em homenagem à
diretoria eleita do SINDIVESC
foi realizado na Sede Campestre que lotou de convidados .

da de relacionamento com a categoria e hoje me sinto
confortável sendo a única mulher dirigente sindical, em
Belém, como representante da nossa classe. Caso venha
enfrentar qualquer resistência, terei postura para descartar os pontos negativos e intensificar os positivos.

A luta sindical deve ser a luta de todos os
trabalhadores?
Sem dúvida... Eu diria que hoje, os colegas precisam
entender melhor o papel do representante do Sindicato. A partir daí, a luta sindical se tornaria a luta de
todos os trabalhadores.

Deixe uma mensagem para
mulher sindicalista.

Associados e aposentados do SINDIVESC
compareceram às urnas instaladas na
Sede Social do Sindicato, localizada na rua
Lacerda Coutinho, 158, centro de Florianópolis,
no dia 22.10.2010, e depositaram
seu voto de confiança nos colegas
eleitos para dirigir a entidade por três anos.
A eleição transcorreu num
clima de paz e harmonia.

Ser mulher, mãe, dona de casa, estudante e ainda mulher sindicalista, é tarefa árdua que precisa de muita
habilidade. Cabe a nós demonstrar todo nosso potencial e profissionalismo. Algumas dicas: Primeiro procure
elogiar os pontos fortes e quando sentir receptividade
seja assertiva na colocação. Em segundo identifique as
sutilezas que determinam seu espaço de atuação, e
perceba o momento adequado para mostrar sugestão.

Um abraço e até a próxima!
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Ministério do Trabalho e Emprego

Ministro anuncia recorde na
criação de Postos de trabalho

Lupi critica
flexibilização trabalhista

APÓS UM ANO recorde sobre recorde, a geração de empregos no Brasil fecha

O MINISTRO DO Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, abriu guerra contra os que pre-

2010 com novos 2.524.678 trabalhadores brasileiros empregados com Carteira

gam a flexibilização do mercado de trabalho. “A legislação trabalhista brasileira já é

assinada. O número é inédito na história do país. Ao longo do Governo Lula foram

muito flexível”. Trabalhista, getulista e brizolista, Lupi defende o principal legado da

criados 15 milhões de novos Postos de trabalho, segundo dados do Cadastro Geral

“era Vargas”, que é justamente a proteção legal aos trabalhadores.

de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego e da Relação Anual de Informações Sociais. Os dados foram anunciados em 18 de janeiro

Lupi, que segue à frente da Pasta no governo de Dilma, contra-ataca: “A

passado pelo ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, que, ainda no início do

Consolidação das Leis do Trabalho está atualíssima. Sem ela, é colocar ra-

ano, previu a criação de 1,5 milhões de novos empregos no período.

posa no galinheiro”.
Mais informações www.diap.org.br

Pós-crise
“Em boa parte de 2009 a economia ficou parada. Voltamos a crescer em 2010 com
uma retomada muito forte, por isso a comparação com 2009 é favorável. A crise freou

Jornal Extra
(Rio de Janeiro)
publicou

a economia e o pós-crise revelou um ritmo muito rápido de recuperação do Brasil”
analisou o ministro. Para confirmar, disse Lupi, basta comparar nosso crescimento
com Europa e EUA, onde a recuperação da crise foi bem mais lenta. Além disso, o
vigorosa de empregos: “O Estado, aliás, tem se mostrado a locomotiva desse crescimento”, complementou

CRÉDITO: DANIELLE ABREU
DATA: 2.02.2011

o

ministro.
Em 2010, foi
registrado crescimento

em

quatro dos cinco setores da
atividade

eco-

nômica:

Servi-

ços, 1.008.595 Postos; Comércio: 601.846 Postos; Indústria de Transformação,
536.070; Construção Civil, 329.195. A Agricultura foi o único setor a fechar o ano
com saldo negativo: 2.580 postos fechados. “Os setores que mais crescem e vão
continuar crescendo são os de Serviços, Comércio e Construção Civil. Vamos continuar investindo porque o investimento gera empregos. A renda vai continuar crescendo
acima da inflação” comemora Lupi. O ministro se mostra otimista quanto ao crescimento do mercado de trabalho no Brasil em 2011. “O Brasil tem muito a se desenvolver. O mercado está crescendo e por isso a circulação de mão-de-obra é maior”.
“Temos o ‘PAC 2’, o ‘Minha Casa, Minha Vida’, as Olimpíadas e a Copa, que contribuirão para seguirmos avançando. Vamos gerar 3 milhões de novos empregos
formais em 2011” ressaltou Lupi. Para ele o controle da inflação e a economia
crescendo justificam este avanço. “O Brasil tem 10 anos de crescimento, geração
de emprego e renda”, prevê o ministro.

Redução da jornada
de trabalho: 40 horas já!
Bandeira de luta dos sindicalistas
tas
49% DOS PARLAMENTARES que tomaram posse no dia 1º de fevereiro
o
0
já garantiram apoio a redução da jornada de trabalho de 44 para 40
horas semanais, segundo pesquisa do Instituto FSB. Dos 307 deputa-o
dos e 33 senadores ouvidos, 315 afirmaram que são contra a redução
enquanto 20% não souberam responder ou não tiveram opinião.
u
A polêmica é que um em cada dois parlamentares é proprietário ou
sócio de algum estabelecimento comercial, industrial, de presta-o
ção de serviços ou ainda dono de fazenda, segundo levantamento
realizado pelo Departamento Intersindical de Assessoria Par-lamentar (Diap), que mostra que a nova bancada empresarial é a
maior em mais de duas décadas.

Relatório da OIT aponta:
205 milhões de desempregados
O RELATÓRIO TENDÊNCIAS Mundiais do Emprego publicado pela Organização
Internacional do Trabalho, confirma que, apesar das melhorias em vários indicadores econômicos, o desemprego a nível mundial continua em crise.
Segundo a secretária geral da Confederação Sindical Internacional (CSI), Sharan Burrow “o fato de mais de 205 milhões de trabalhadores estarem desempregados é extremamente preocupante, e abordar esta crise deve ser o foco
principal da política econômica”.

No entanto, essa vantagem numérica não é garantia de vitória nass
votações em plenário, segundo especialistas: “Historicamente,,
m
os parlamentares que se declaram empresários não atuam
a
de modo articulado, diferentemente dos sindicalistas”, afirma
o cientista político Rubens Figueiredo, diretor do Centro de Pes-quisas e Análises de Comunicação (Cepac).

Proposta de Emenda Constitucional
A redução da jornada de trabalho sem diminuição de salárioss
e
está prevista na PEC 231/95, de autoria do então deputado (e
hoje senador) Inácio Arruda (PCdoB-CE), já aprovada em uma Co-missão especial do Congresso.

FONTE: BOLETIM AMÉRICAS INFO Nº 02/201
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JORNAL ESTRA (RJ) | 09/02/2011

JORNAL ESTRA (RIO DE JANEIRO) | 26/01/2011

potencial de investimentos em nosso país é muito grande e isso promoveu a geração

Congresso Nacional

Fator Previdenciário: polêmica Sociedade cobra Lei que regule
retornará à pauta do Congresso contratação de terceirizados
A PAUTA DA Câmara na nova Legislatura já começa com um problema a ser resol-

GOVERNO, EMPRESÁRIOS E parlamentares que participaram do Seminário “Tercei-

vido: o que fazer com o Fator Previdenciário? O novo ministro da Previdência,

rização e Desenvolvimento: vantagens, responsabilidades e regulação”, na Câmara

Garibaldi Alves Filho, admite que o FP prejudica os aposentados, e aceita a pos-

dos Deputados, em 23 de novembro passado, cobraram aprovação de uma Lei que

sibilidade de substituí-lo pelo aumento da idade mínima para a aposentadoria. Sua

regule a contratação de trabalhadores terceirizados e acabe com a insegurança

equipe técnica está estudando a forma de fazer isso sem que a troca acarrete au-

jurídica do setor, hoje normatizado pela Súmula 331 do TST. Na Casa, tramitam 80

O Fator Previdenciário é
uma fórmula matemática

mento do suposto déficit das contas do INSS - que
salário mínimo em R$ 540.

aplicada nas aposentadorias
dos trabalhadores regidos pela
CLT e leva em conta o tempo
de contribuição do trabalhador,

A tendência é que haja aumento das perdas para
os trabalhadores já que a tabela de expectativa de
vida divulgada pelo IBGE é renovada a cada ano,
fazendo com que o cálculo do fator previdenciário

a idade e a expectativa de vida

seja alterado. De acordo com o INSS, consideran-

dos brasileiros. O objetivo

do-se a mesma idade e tempo de contribuição,

é incentivar o segurado
do INSS a postergar sua
aposentadoria, prolongando
o tempo de contribuição, e
supostamente reduzindo,

Projetos sobre terceirização.

vai para R$ 42 bilhões em 2011, se for mantido o

um segurado com 55 anos de idade e 35 anos de
contribuição que vier a requerer a aposentadoria a
partir de agora terá que contribuir por mais 41 dias
para manter o mesmo valor do benefício.
O economista e professor da Universidade de Brasília (UnB) Roberto Piscitelli avalia que, com o au-

Estabilidade provisória
a empregado não formalizado
AGUARDA DESIGNAÇÃO DE novo relator, na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, o PLS 665/07, da senadora Patrícia Saboya, que dá estabilidade provisória a empregado não formalizado oportunamente, e direciona a fiscalização do
trabalho, para erradicação do trabalho irregular. Em 25 novembro, a senadora Ideli
Salvatti, devolveu o Projeto para redistribuição de relatoria.

Vagas gratuitas
para idosos em aviões

A CÂMARA DOS Deputados analisa o Projeto de Lei 6963/10, de autoria do de-

em médio prazo,

mento da expectativa de vida do brasileiro, o País

putado Zequinha Marinho (PSC-PA), que obriga as empresas domésticas de trans-

o déficit previdenciário.

não terá como fugir de modelos que retardem a

porte aéreo a reservar duas vagas gratuitas para pessoas de pelo menos 60 anos

idade mínima para a aposentadoria.

com renda inferior a dois salários mínimos: “Queremos deixar claro na Lei que o
benefício da gratuitade concedida no transporte interestadual também deve ser

Proposta na Câmara

aplicado na aeroviária”, disse o parlamentar.

Na Câmara, está pronto para ser votado pelo Plenário o PL 3299/08, do senador
Paulo Paim (PT-RS), que acaba com o Fator Previdenciário. A proposta fixa o sa-

A proposta busca tornar mais abrangente a redação da regulamentação do Estatuto do

lário de benefício a partir da média aritmética simples dos 36 últimos salários de

Idoso, que concedeu esse direito em viagens interestaduais de ônibus, trem ou barco.

contribuição, anteriores à aposentadoria.
Em junho último, o Congresso já havia aprovado uma emenda a uma medida provisória que acabava com o FP, mas o presidente Lula vetou a proposta. Após o veto,
o presidente da Câmara, Marco Maia, declarou que a Casa deve abrir um amplo debate sobre o tema e a sustentabilidade da Previdência pública e privada no País.
As Centrais sindicais também são contra o FP, mas, estão abertas ao diálogo com
a nova presidente, Dilma Rousseff.
FONTE: AGÊNCIA CÂMARA.

PEC assegura repasse de
contribuição sindical a Centrais
EM ANÁLISE NA Câmara, a Proposta de Emenda Constitucional 531/10, assegura o recebimento, pelas Centrais sindicais, de parte da arrecadação gerada pelas
contribuições sindicais.
Os autores da Proposta, deputados Flavio Dino (MA) e Daniel Almeida (BA) , ambos do

Principais destaques da Agenda Sindical no Congresso
1. Fim da demissão imotivada - Adesão do Brasil ao texto da Convenção 158, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que impede

PCdoB, informam que o objetivo é evitar que dispositivos importantes para o custeio da
atividade desenvolvida pelas Centrais sindicais sejam declarados inconstitucionais.
Os parlamentares estão preocupados com a Ação Direta de Inconstitucionalida-

as empresas de demitirem seus funcionários sem justa causa;

de 4067, ajuizada em 2008. A ADIn questiona dispositivos da Lei 11.648/08 que

2. Jornada de trabalho - Proposta de Emenda à Constituição que reduz

não só reconheceu formalmente as Centrais como também as tornou credoras de

a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais;
3. Terceirização - Mensagem presidencial que pede a retirada de tramitação de projeto de autoria do ex-presidente Fernando Henrique
Cardoso, que trata de terceirização de mão de obra;
4. Licença maternidade - Proposta de Emenda à Constituição que es-

10% do produto arrecadado pela contribuição sindical dos empregados.

Pedido para desarquivar projeto
que faculta contribuição sindical

tabelece de forma compulsória a ampliação da licença maternidade

Foi apresentado à Mesa da Câmara, em 15/3, Requerimento 716/11, do deputado

para 180 dias.

Augusto Carvalho, para desarquivar o PL 2424/07, que faculta contribuição sindical.
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Nova Central Sindical de Trabalhadores - Rio de Janeiro

Seminário Estadual da NCST-RJ | Unicidade - Desenvolvimento – Just
Participaram da mesa o presidente, o secretário
geral e o diretor financeiro da NCST- RJ,
Sebastião José, Fernando
Cascavel e David de Souza; o
presidente, o vice, o secretário-geral e o diretor de
Assuntos Parlamentares da
NCST-Nacional: José Calixto
Ramos, Omar José Gomes,
Moacyr Roberto Tesch e
Fernando Bandeira; o
ministro do Trabalho Carlos
Lupi; a superintendente regional do Trabalho Silvana
Pereira; o presidente da
Força Sindical-RJ
Francisco Dal Prá; o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais
de Nova Iguaçu Elzir Soares; e
o presidente da NCST/MG José Reginaldo.

Ministro do Trabalho e Emprego afirma:
“Portaria 186 não fere a unicidade sindical”
A Nova Central RJ recebeu no Seminário o ministro, Carlos Lupi, que ministrou a palestra “Os direitos dos trabalhadores e a atuação do Ministério
do Trabalho e Emprego”. Ele destacou o período à
frente da Pasta e enfatizou a iniciativa do Ministério
ao exigir das empresas que recebem financiamento
de Bancos públicos que assumam o compromisso de não demitir os empregados: “Considero essa
posição decisiva para o enfrentamento da crise e
para o bom desempenho do País”.
Ao falar sobre as dificuldades de Getulio Vargas em implantar os Sindicatos no Brasil
e tendo até que recorrer às Forças
Armadas para vencer a resistência
A NCST-REGIONAL Rio fechou 2010 com chave de
ouro. Mais de 300 sindicalistas

representando

113

Federações e Sindicatos de
trabalhadores filiados à entidade participaram do encontro. Eles lotaram na tarde do
dia 29 de novembro último o auditório da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), no centro do Rio.
Um dos palestrantes convidados, o presidente da Nova Central Sindical de Trabalhadores, José Calixto Ramos, falou sobre “O cenário sindical a partir da
atuação das Centrais sindicais” e historiou a luta do sistema confederativo pela
manutenção da estrutura sindical brasileira.

das oligarquias e da Igreja, o ministro questionado pelos sindicalistas Luiz Edmundo Quintanilha
(SINPROVERJ) e Maria Helena S.
Oliveira (diretora de Assuntos da
Mulher e da Juventude da NCSTRJ) sobre a Portaria 186, editada
no Governo Lula, que acaba com
a unicidade sindical um dos princípios mais importantes do trabalhismo brasileiro Lupi afirmou: “Tenho
uma interpretação diferente de que a mesma fere a unicidade sindical. Ela aplica
apenas o que a CLT e a legislação já consagra, porém se me convencerem do contrário posso até mudar meu posicionamento”, complementou.
Na opinião das duas lideranças a Portaria 186 é um retrocesso: “Ela introduz em

Calixto afirmou que o trabalhador convive com duas visões sobre a organização sindical: a que defende a unicidade e a que é a favor da pluralidade: “A Nova Central
foi criada para defender a unicidade e os outros três pilares da estrutura sindical do
país: o sistema confederativo, o financiamento compulsório em Lei e o Sindicato por
categoria profissional”. Sobre a Portaria 186 Calixto considerou: “Ela joga água
no moinho da pluralidade, mas confio no STF que vai colocá-la por terra”.
ões
A plenária aprovou Moção de Apoio as ações
is,
das forças de segurança estaduais e federais,

nosso país a pluralidade sindical que enfraquece toda a estrutura sindical”. Para
Luiz Edmundo e Maria Helena a unicidade e a contribuição sindical obrigatória
são os dois pilares responsáveis pela existência no Brasil de um sindicalismo forte e
aguerrido e também os responsáveis pelas mais importantes conquistas trabalhistas. Como o assunto está em discussão no STF, o ministro argumentou: “A decisão
final caberá ao colegiado maior da Justiça brasileira”.
Qu
Quanto
ao Fator Previdenciário Lupi garantiu: “A bancada do meu Partido o PDT
vo
votou
a favor do fim do Fator. Cumprimos a nossa parte” finalizou.

gucoordenadas pelo secretário Estadual de Segurança Pública José Mariano Beltrame, contra a
0
violência dos traficantes que levaram em 2010
pânico a população da capital e de municípioss

Balanço financeiro da NCST-RJ aprovado por unanimidade
Os membros do Conselho Deliberativo da NCST-Rio de
acordo com suas atribuições estatutárias, em Assembléia ordinária

da região metropolitana do Rio.

dirigida pelo presidente do Conselho Fiscal, Deuzélio de Oliveira,
Ao término do Seminário foi entregue a cada
representante de Sindicato filiado à NCST-RJ

aprovou por unanimidade o Relatório assinado pela contadora

uma placa de bronze comemorativa aos cinco

da instituição com a prestação de contas do exercício de 2009 e a

anos de fundação da entidade. Em seguida

previsão orçamentária para 2011.

oferecido um coquetel aos participantes.

A reunião aconteceu no auditório da ABI, rua Araújo Porto Alegre,
A FENAVENPRO parabeniza os organizadores do evento, especialmente Sérgio
Silva, vice-presidente da NCST- RJ, muito aplaudido pelos sindicalistas.
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71/7º, Centro da cidade, no dia 29 de novembro passado.

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

iça Social

Protesto
Oficina A Conciliação do Trabalho com as Atividades
extrajudicial da
Familiares reúne mulheres tr abalhadoras e sindicalistas execução trabalhista
Decisões importantes

TODOS OS OPERADORES do Direito reconhecem que o

A maior parte das participantes apontou como a de-

grande problema da Justiça do Trabalho é a execução

cisão mais importante de suas vidas o ingresso no

da sentença judicial. Infelizmente, existem os maus

mercado de trabalho após a maternidade. Algumas

empresários que, não só não pagam o que devem,

mulheres mencionaram ainda o término da relação

assim como se utilizam meios, legais e ilegais, para

conjugal e o desafio de criar filhos sem uma compa-

dificultar o cumprimento da obrigação, procrastinan-

À esq.: A abertura da atividade foi feita por Vera Motta (secretária da Mulher da Força Sindical-RJ); Maria Bárbara
da Costa (vice-presidente da NCST-RJ e presidente da Federação dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde do
RJ) e Maria Helena Santos Oliveira (diretora de Assuntos
da Mulher e da Juventude da NCST-RJ).

nhia masculina.

do, em dema-

A NCST-RJ EM parceria com o Departamento

sindical também foi citado como um divisor de águas

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos realizou em 9 de novembro do ano
passado no auditório da Confederação Nacional de
Trabalhadores no Comércio, rua Álvaro Alvim, 21,
4º , Centro do Rio, uma Oficina dirigida a mulheres
trabalhadoras e sindicalistas.
O Projeto Decisões para a Vida uma iniciativa inter-

sia, a execução
A conclusão de cursos de ensino superior ou técnico

do feito para o

também foi mencionada como uma importante deci-

desespero

são e uma grande conquista. O ingresso no movimento

trabalhador.

na história de algumas mulheres.

Diversas formas
de procedimen-

Apenas uma citou o ingresso no partido político como

tos executórios

uma importante decisão que mudou radicalmente sua

são

vida. Houve ainda menções a decisões referentes a

mente utilizadas

opções religiosas e a participação em trabalhos vo-

visando à pe-

luntários.

nhora de bens

como empreendedoras. No Brasil o responsável pelo
Projeto é o Dieese junto a algumas Centrais sindicais,

As respostas das mulheres à indagação foram: prote-

entre elas a NCST, e tem por objetivos refletir sobre

ger mais as mulheres ameaçadas pela violência; lutar

as responsabilidades familiares; a desigualdade entre

por cláusulas nos Acordos e Convenções Coletivas que

homens e mulheres como questão histórica, cultural,

ampliem os direitos das mulheres; unificar os pisos

social e estrutural; e os espaços de mudanças para

salariais por sexo; formar dirigentes sindicais e incluir

igualdade nas relações de gênero.

noções de sindicalismo nos cursos profissionalizantes;

nal Trade Union Confederation) e a UNI Global Union

através de diligências judiciais, via oficial de justiça,
sejam através da utilização de novas ferramentas via

divulgar os direitos das mulheres trabalhadoras; estender a distribuição de preservativos – femininos e masculinos – nos Postos de saúde. A avaliação da Oficina
pelas mulheres foi positiva. Elas sugeriram que o encontro fosse estendido às demais Centrais sindicais.

zes, restando infrutíferas.
Recentemente, alguns Tribunais começaram a se
utilizar do instrumento do protesto judicial do título
executivo, conforme previsto no Art. 882 do Código de Processo Civil, com base na Lei 9.492/97,
celebrando convênios com cartórios de protesto de
títulos e serviços de proteção ao crédito, como o
Serasa e o SPC visando, dessa forma, compelir o
devedor a satisfazer o crédito daquele que, no caso
da Justiça do Trabalho, constituiu um título exe-

Cumprem alertar que, para a utilização do protes-

Relatório da OIT aponta:
205 milhões de desempregados
O RELATÓRIO TENDÊNCIAS Mundiais do Emprego
publicado pela Organização Internacional do Trabalho, confirma que, apesar das melhorias em vários indicadores econômicos, o desemprego a nível mundial
continua em crise.

to, este seja efetivado tão somente apos esgotadas
todas as tentativas de execução contra a empresa devedora e seus sócios, bem como, que o valor
do crédito trabalhista seja líquido, certo e exigível,
como previsto na lei.
Apesar de ter sido pouco utilizada essa medida
tem se mostrado bastante eficaz, eis que este instrumento de coerção indireta do devedor ao pagamento da dívida visa, principalmente, dar ampla

Segundo a secretária feral da Confederação Sindical
Internacional (CDI), Sharan Burrow “o fato de mais
de 205 milhões de trabalhadores estarem desempregadors é extremamente preocupante, e abordar esta
crise deve ser o foco principal da política econômica”.
FONTE: BOLETIM AMÉRICAS INFO NO 02/2011
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penhora eletrônica, mesmo assim, na maioria das ve-

cutivo judicial em seu favor.

www.meusalariomulher.org.br
O site para a mulher que trabalha

O técnico do Dieese e coordenador do evento, Paulo Valle,
abordou para mais de 50 trabalhadoras da base e dirigentes
sindicais os seguintes temas: o uso do tempo na família e no
trabalho; políticas públicas; legislação do trabalho; a interrelação familiar e pessoal; e o que pode ser feito para garantir
a igualdade de oportunidades na vida e no trabalho.

normal-

e valores, sejam

O que pode ser feito para garantir
a igualdade de oportunidades
na vida e no trabalho?

nacional, envolve 14 países, e tem a ITUC (Internatio-

do
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publicidade do inadimplente, repercutindo negativamente nas suas demais relações civis e comerciais, inclusive motivando pedidos de falência da
empresa renitente, o que, forçosamente irá compelir ao efetivo cumprimento da obrigação de pagar
a dívida trabalhista em questão.
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