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1º de outubro 
Dia Panamericano do 
Vendedor Viajante

Caixeiro-viajante, Mascate, Vendedor-Viajante... A profi ssão é uma 
das mais antigas do mundo. Seja qual for à época e a nomenclatura, estes 
profi ssionais heróis, com malas cheias de mercadorias são responsáveis 
por percorrer ruas, bairros, cidades e países oferecendo produtos, divul-
gando o progresso e disseminando culturas.

Vender é tão importante quanto produzir, portanto o lado bom de ser 
vendedor, além do aprendizado, é o número de histórias que ele coleciona 
pelo fato de ser agraciado freqüentemente com a oportunidade de convi-
ver com pessoas diferentes. Por tudo isso:

A diretoria da FENAVENPRO e seus 27 Filiados parabenizam a cate-
goria que representam.

FENAVENPRO presente no Congresso Internacional 
de propagandistas vendedores

O XVI  Congresso da U.L.A.Vi.M (Union Latinoamericana de Visitadores Medicos) aconteceu na Sede da 
Federación Argentina Agentes de Propaganda Medica (FAAPROME),em Buenos Aires, de 25 a 27 de agosto, e 
reuniu representantes de organizações que integram a U.L.A.Vi.M provenientes da Argentina, Bolívia, Brasil, Para-
guai e Uruguai. Confira reportagem completa. 6 e 7
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Técnico do Dieese debate Negociações 
Coletivas com sindicalistas. 
FENAVENPRO participa do encontro

3

Fórum Sindical dos Trabalhadores e 
seus afiliados defendem direitos 
trabalhistas no Congresso Nacional

Filiados da FENAVENPRO divulgam seus 
Sindicatos e incentivam mídia sindical                                                 

14 de julho – Dia Estadual do 
Propagandista comemorado em todo o 
Brasil por Filiados da FENAVENPRO    

11 e 12

Nova Central de Trabalhadores 
Nacional e Rio realizam Seminário 
de Qualificação e Capacitação 
para dirigentes sindicais
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EM 2009, A então ministra chefe da Casa Civil Dilma Rousseff 

dizia: “O Brasil poderá fugir da crise fortalecendo o mercado inter-

no e transformando a população em consumidores”.

Em abril deste ano, em visita à China, a agora presidente Dilma 

Rousseff afirmou que as prioridades do Brasil, nos próximos cin-

co anos, serão o combate à desigualdade e o incentivo ao “con-

sumo de massa capaz de sustentar o crescimento interno”.

Esse fortalecimento do mercado interno e esse incentivo ao con-

sumo do brasileiro, não se apóia em soluções políticas. A solução 

de problemas de mercado e consumo tem fundamento em so-

luções econômicas, sim, mas estas, sozinhas, nada fazem – so-

mente criam condições para que a indústria e o comércio se pre-

parem para crescer. Digo “se preparem para crescer”, e não digo 

“cresçam”, porque a 

mola capaz de poten-

cializar vendas tem 

nome e esse nome é 

vendedor.

Assim, o verdadeiro 

alvo do recado da presidente são os 

vendedores, de todas as categorias e 

de todos os níveis. São a estes profis-

sionais que a presidente pede: “Vamos 

trabalhar com mais afinco para impul-

sionar a produção e o comércio, vamos 

multiplicar os resultados das vendas 

para fazer novos consumidores na po-

pulação carente”.

Na presença de uma economia mundial que podemos qualificar como pelo menos 

confusa, a nossa ainda tem gordura para queimar, mas precisa se fortalecer. Este 

momento econômico vem bem a propósito para realçar a extraordinária importância 

dos vendedores no sistema capitalista.

Os vendedores podem e devem se orgulhar disso. Mas nada de sentar sobre os 

louros, porque o Brasil precisa que eles trabalhem duro para conseguirmos os resul-

tados econômicos que precisamos atingir.

E D I T O R I A L

Edson Ribeiro Pinto, presidente da FENAVENPRO
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114ª  Reunião Ordinária de 
Conselho de Representantes 

da FENAVENPRO
Dias: 26 e 27.10.2011

Local: Mirador Rio Hotel, Copacabana, Rio de Janeiro

Reportagem completa na próxima edição. Aguardem!

1º de outubro:  
Dia Panameri-
cano do Ven-
dedor Viajante
Nesta data, que tam-

bém é o Dia do Via-

jante Comercial e o 

Dia Internacional do 

Vendedor, recebam 

vendedores de todo o 

mundo parabéns, em 

reconhecimento por 

sua participação no desenvolvimento das classes consumidoras. 

Mas, acima disso, vendedores brasileiros, recebam a men-

sagem da nossa presidente: “Um apelo para que se superem 

e, assim, colaborem decisivamente no crescimento do Brasil 

– crescimento que, com justiça, vem causando admiração nas 

Nações plenamente desenvolvidas”.

Parabéns, vendedor!

Dias: 26 e 27.10.2011
LoLooLocacaccal:l:l: M M Miirir dadadorr RR Riioio HH H totot lelel,, CCoCopap cabbana, RiRio dde J Jan ieiro
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Recado da presidente do Brasil 
para os vendedores

O 1º de outubro - 
Dia Pan-americano do 
Viajante, foi criado durante 
o 1º Congresso 
Pan-americano de Viajantes, 
Agentes e Representantes 
do Comércio, realizado em 
Buenos Aires, de 25 de s
etembro a 2 de outubro 
de  1937, com a 
participação da 
Argentina, Brasil, Chile, Mé-
xico e Uruguai.

A Lei nº 3207 de 
autoria do deputado 

Fernando Ferrari, 
representante do Estado 

do Rio Grande do Sul, 
foi criada em 18 de julho 

de 1957 e sancionada 
pelo então presidente 

da República 
Juscelino Kubitschek.
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O que passa pelos Sindicatos 
Empregado que não paga 
contribuição não tem 
direito a Convenção
O JUIZ DA 30ª VARA do Trabalho de São Paulo senten-

ciou como inaplicável as vantagens negociadas para 

a Convenção Coletiva de Trabalho aos empregados 

não sindicalizados. Ou seja, a aqueles que não contri-

buem com a entidade sindical de sua categoria não 

cabem também o direito de usufruir dos benefícios 

previstos na CCT. A sentença proferida é referente ao 

Processo nº 01619-2009-030-00-9, item 6.

Em sua transcrição, o juiz Eduardo Rockenbach 

Pires defendeu o trabalho das entidades sindicais e 

destacou a importância da participação do trabalha-

dor da categoria. “Item 6 - O autor sustentou não ser 

sindicalizado e, por isso, negou-se a contribuir para a 

entidade sindical dos trabalhadores. A despeito disso, 

não menos certo é que as mesmas devam ser valoriza-

das, e precisam da participação dos trabalhadores da 

categoria (inclusive financeira), a fim de se manterem 

fortes e aptas a defenderem os interesses comuns. 

Aliás, como qualquer associação de particulares.”

Baseado neste argumento, o juiz disse ser justo que o 

autor não se beneficie das vantagens negociadas pelo 

Sindicato a favor da categoria, já que o mesmo se recu-

se em contribuir com a entidade. “Por estas razões, não 

procedem os pedidos pertinentes a direitos previstos na 

Convenção Coletiva de Trabalho, conforme os tópicos 

respectivos”, conclui o juiz referente ao item da inapli-

cabilidade da CCT. Cabe ressaltar que a sentença citada 

serve como parâmetro para outros processos, reforçan-

do os objetivos do sistema sindical e destacando ainda 

mais a importância das negociações e das CCT.

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
Dieese debate Negociação 
Coletiva com sindicalistas do Rio
O DIEESE E as Centrais Sindicais (CGTB, CSP, CTB, Conlutas, CUT, NCST e UGT) promoveram a VI Jornada Nacional de Debates, 

realizada em 24 de agosto, no auditório do Conselho Regional de Economia-1ª Região (CORECON), Av. Rio Branco, 109, 19º, centro 

do Rio de Janeiro. 

Para o presidente da NCST-RJ, Sebastião José, “a Jornada serviu para aperfeiçoar os dirigentes e atualizar as informações, visando 

a melhor defesa dos trabalhadores”. Na ocasião, foi lançado o Documento do Dieese com o balanço das Campanhas Salariais do 1º 

semestre, além de um texto-básico com a avaliação da instituição sobre a crise mundial. Acesse www.ncst.org.br e veja o Documento.

Cerca de cem lideranças sindicais, entre elas o assessor e diretores da NCST-RJ, 
respectivamente Fábio Lessa, Sérgio Silva (vigilantes) e Luiz Edmundo (propa-

gandistas) debateram com Airton dos Santos, do Dieese, “Negociações Cole-

tivas e Trabalho Decente”. Os trabalhadores avaliaram a Jornada como positiva: 

“Depois dos valiosos esclarecimentos estamos preparados para o enfrentamento 

neste segundo semestre que não será fácil, e com todo o gás para buscar a reposi-

ção das perdas, pois acreditamos que o patronal vai querer se utilizar do argumento 

da crise mundial para não dar aumentos”, concluíram. Confira o artigo abaixo escri-

to pelo palestrante com exclusividade para o Jornal da FENAVENPRO.

O CENÁRIO ECONÔMICO mun-

dial vem se deteriorando rapi-

damente. Os Estados Unidos 

e a Europa (zona do Euro) 

enfrentam graves problemas 

em suas economias com 

grande impacto nos setores 

produtivos e no mercado de 

trabalho. As medidas toma-

das até agora não lograram 

o êxito esperado e a crise 

registrada em 2008/09 pa-

rece retornar agora, em 2011 e as perspectivas para o 

ano que vem não são das melhores.

O Brasil, relativamente a muitos outros países, saiu-se 

muito bem da crise anterior. Embora nosso Produto Inter-

no tenha regredido em 2009 (-0,6%), o nível de empre-

go manteve-se estável, com muito pouca oscilação. Isso 

porque, já na metade do ano, a economia começou a re-

agir graças à dinâmica do mercado interno e as medidas 

proativas tomadas pelo governo. 

A partir de meados de 2009 o mercado de trabalho se 

reaqueceu a as taxas de desemprego se reduziram ex-

pressivamente, com reflexos nos rendimentos médios da 

população ocupada. Esses rendimentos crescem 3,28% 

em 2009 e 3,74% em 2010. O aumento do emprego, 

juntamente com a elevação dos salários, fizeram com que 

a massa salarial total da economia se elevasse, aque-

cendo o mercado de bens de consumo, duráveis e não 

duráveis, o mercado de serviços e a construção civil. 

Pode-se dizer que saímos muito bem da crise. Isso pode 

ser constatado no resultado das Negociações Coletivas: ainda 

em 2009, auge da crise, 91,8% das Convenções e Acordos 

Coletivos pesquisados pelo Departamento Intersindical de 

Estudos Sócio-Econômicos – Dieese obtiveram reajustes 

salariais maiores ou iguais ao INPC. Em 2010, o mesmo ocor-

Negociações Coletivas Ameaças e Oportunidades no ano de 2011
Por Airton dos Santos - Dieese

reu para 96,3% das categorias. 

Neste ano de 2011, das 353 

negociações salariais realiza-

das no primeiro semestre, 93% 

conquistaram reajustes salariais 

iguais ou superiores à inflação 

medida pelo INPC. 

Desafio do 
movimento 
sindical
Nessa perspectiva, o movi-

mento sindical mostrou-se extremamente organizado e 

combativo, obtendo para as respectivas categorias, par-

cela expressiva do aumento de produtividade ocorrido na 

economia. É importante observar, também, que a econo-

mia sofreu um “solavanco”, mas, pelas razões elencadas 

acima, logo retomou o crescimento, com o Produto Interno 

Bruto – PIB, registrando aumento de 7,5% em 2010. 

Nesse cenário auspicioso, uma variável começou a sair 

do controle: a inflação. O povo e o trabalhador brasileiros 

não têm boas recordações dos tempos em que os preços 

disparavam e o poder aquisitivo dos salários se reduzia dia 

a dia. Tampouco o governo deixaria ir, água abaixo, a dura 

conquista que foi a relativa estabilização de preços obtida 

a partir do Plano Real. 

Assim, dentro de um cenário internacional de muitas 

incertezas e com a ameaça interna de inflação, optou-se 

pelo desaquecimento, pela redução da atividade econô-

mica, o que deve refletir-se no mercado de trabalho e nas 

Negociações Coletivas desse segundo semestre. 

O desafio do movimento sindical é não se dobrar a pres-

sões e falsos argumentos de que aumentos de salários 

põem em risco a estabilidade econômica. As causas da in-

flação são outras. Devemos, sim, lutar por aumentos reais 

de salários e melhores condições de trabalho.

Tribunal Superior do Trabalho
Presidente do TST defende 
Aviso Prévio proporcional
O PRESIDENTE DO Tribunal Superior do Trabalho, 

ministro João Oreste Dalazen, defendeu a decisão do 

Supremo Tribunal Federal de alterar a regra de contagem 

do prazo mínimo para Aviso Prévio. Segundo ele, assim 

que determinar as novas regras, o Supremo colocará em 

prática a proporcionalidade prevista na Constituição que 

ainda não foi regulamentada pelo Congresso Nacional. 

“Não se pode dar tratamento igual a empregados com 

tempos diferentes de casa”, disse na abertura de even-

to organizado no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª 

Região, em Campinas. O ministro também defendeu 

medidas mais rígidas de coerção para que devedores 

cumpram decisões da Justiça do Trabalho e paguem 

os reclamantes. “É preciso saídas legislativas drásti-

cas, como multa por descumprimento de sentenças e 

exigência de Certidão Negativa de Débitos trabalhistas 

para contratações públicas”, afirmou. 

FONTE: CONSULTOR JURÍDICO
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Fórum Sindical de Trabalhadores - Nacional

FST debate no Senado 
redução da jornada 
de trabalho

REPRESENTANTES DO FST, de Centrais sindicais, da As-

sociação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita e par-

lamentares participaram de Audiência Pública no Senado 

Federal, realizada em agosto, na Comissão de Direitos 

Humanos e Legislação Participativa, em conjunto com 

a Subcomissão Permanente em Defesa do Emprego 

e da Previdência Social, da Comissão de Assuntos 

Sociais, para debaterem a redução da jornada de traba-

lho e dos encargos na folha de pagamento. O encontro foi 

proposto pelo presidente da CDH, senador Paulo Paim 

(PT-RS), que dirigiu os trabalhos.

O coordenador nacional interino do FST e presidente da 

CONTEC, Lourenço Ferreira Prado (à dir.:), advertiu o 

movimento sindical: “Devemos ficar atentos quanto a 

redução da jornada para 40 horas semanais e lutar no 

Congresso para não haver a substituição da redução por 

horas extras”.

Para o sindicalista, a grande pirataria é a tentativa em 

retirar do trabalhador brasileiro férias, 13º, auxílio ma-

ternidade e outros direitos que integram o conjunto de 

conquistas sociais e trabalhistas históricas: “Na verdade, 

quando pregam que o custo da mão de obra é de 112%, 

mentem, pois o custo representa apenas 25%”. 

Na ocasião Lourenço disse que na Alemanha a média do 

custo horário é de US$ 40, no Brasil US$ 6 e na China 

US$ 2: “Vivemos ainda neste País num regime de semi-es-

cravidão” lamentou.

Quanto à desoneração na folha de pagamento o presiden-

te da Anfip, Álvaro Sólon de França, afirmou “que na 

realidade o que pregam não é a desoneração, mas sim 

a substituição”. Ressaltou que esses setores perderam 

o debate sobre a privatização da Previdência Social em 

1995 e, que agora voltam à tona, com tentativas de des-

construção da Previdência e da Seguridade Social: “Só 

no ano passado para se ter uma idéia, o superávit da 

Previdência foi de 58 milhões de reais”. Portanto, para 

Álvaro, a discussão é ideológica e que, devemos refletir: 

“Que tipo de Estado que se quer?” indagou.

Ao encerrar a Audiência, Paim disse aos convidados que o 

governo federal prometeu a alguns segmentos econômicos 

que iria publicar medidas para desonerar a folha: “Espero 

que tais medidas não ameacem a Previdência e a Segu-

ridade Social, pois temos matérias importantes que ainda 

não foram resolvidas, tais como o fim do Fator Previdenciá-

rio e os reajustes dignos para os aposentados, com regras 

já definidas e aprovadas” complementou o senador.

FONTE E FOTOS: ASSESSORIA POLÍTICA E PARLAMENTAR DO FST 

ALERTA !!!!!!!!!!: PEC 231/95, 
que trata da redução da jornada de trabalho de 

44 para 40 horas semanais, 
tramita no Congresso Nacional há mais de 15 anos. 

FST e seus afiliados defendem 
CLT no Senado
A CAMPANHA NACIONAL em Defesa da Consolidação das Leis do Traba-

lho foi lançada pelo Fórum Sindical dos Trabalhadores, em 22 de agosto 

passado, durante Audiência Pública na Comissão de Direitos Humanos e 

Legislação Participativa do Senado, transmitida ao vivo pela TV e Rádio Se-

nado para todo o Brasil.

O evento contou com a presença de aproximadamente 400 pessoas entre 

representantes de Federações, Confederações, Centrais e Sindicatos, ad-

vogados trabalhistas, parlamentares, entre outras autoridades.

Na abertura da Audiência 

presidida pelo senador 

Paulo Paim (PT/RS), foi 

feita uma homenagem a 

Arnaldo Süssekind, de-

fensor da CLT. O jurista 

de 94 anos, que foi mi-

nistro do Trabalho e Pre-

vidência Social e minis-

tro do Tribunal Superior 

do Trabalho (TST), integrou a Comissão nomeada por Getúlio Vargas para elaboração da Consolidação das Leis 

do Trabalho. A exibição de um vídeo e a entrega de uma placa marcou o momento histórico.

O ato simbolizou o início de um período de manifestações em todo o país, desde ações nas Câmaras e Assem-

bléias Legislativas, até mobilizações nas ruas e locais de trabalho, para enraizar a luta e colocar a defesa da CLT 

como prioridade para todos os trabalhadores do país. O presidente interino do FST, Lourenço Ferreira Prado, 

comentou: “Essa é nossa verdadeira Constituição. Por isso, temos que defendê-la e preservá-la”.

O Ministério Público do Trabalho não foi poupado de críticas pelas ações contra a cobrança da contribuição 

sindical. Moacyr Roberto Tesch Auersvald, que preside a Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Turismo e Hospitalidade (Contratuh), afirmou: “O órgão não está protegendo os trabalhadores, mas esvazian-

do sua capacidade de lutar por direitos”.

Os representantes da FENAVENPRO na Audiência – Paulo 

Guardalupe (diretor da entidade e presidente do SindVen-

das-Goiás) e Luiz Edmundo Quintanilha (diretor do SIN-

PROVERJ) – acompanhados do jornalista da CNTC, José Du-

tra, comentaram à reportagem do Jornal da FENAVENPRO: 

“Defendemos a manutenção da CLT com todos os direitos do 

trabalhador preservados, assim como a manutenção da con-

tribuição e unidade sindical e o fim do Fator Previdenciário”. 

Os discursos, além de  enfatizarem a dificuldade na aprovação de matérias que interessam aos trabalhadores 

ressaltaram os direitos consolidados na CLT e a necessidade de avanços na garantia e expansão dessas con-

quistas. 

O senador Paim conduziu a aprovação de uma Moção de Apoio à CLT e outra de Repúdio ao Fator Previden-

ciário. O parlamentar  reforçou a necessidade de mobilização dos trabalhadores: “Só assim concretizaremos 

nossas bandeiras de luta” e encerrou a Sessão citando Cora Coralina:

“A vida tem duas faces: positiva e negativa. O passado foi duro, mas deixou o seu legado. Saber viver é a grande 

sabedoria (...)  Aceitei contradições, lutas e perdas como lições de vida e delas me sirvo. Aprendi a viver.” 
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Bancada de 
‘deputados empresários’ 
barra Projetos 
pró-trabalhadores, 
diz assessor do Diap
DURANTE A AUDIÊNCIA pública, o assessor do Depar-

tamento Intersindical de Assessoria Parlamentar 

André Luís dos Santos afirmou que diversos Projetos 

favoráveis aos trabalhadores enfrentam dificuldades 

para serem aprovados no Congresso, especialmente 

na Câmara dos Deputados: “Isso acontece porque há 

uma “bancada empresarial” naquela Casa”. O repre-

sentante do Diap citou alguns exemplos de Projetos 

que considera importantes, cuja tramitação estaria 

“parada”.

No Senado são dois: o PLS 6.706/09 aprovado como 

PLS 177/07 e o PL 3.299/08 aprovado como PLS 

296/03, ambos de autoria do senador Paulo Paim (PT-

RS). O primeiro proíbe a demissão do empregado que 

concorrer à vaga em Conselho Fiscal de Sindicato ou 

Associação profissional e o segundo acaba com o Fa-

tor Previdenciário.

“O Congresso só funciona sob pressão. Por isso, é 

necessária pressão social para aprovar tais matérias” 

reiterou André, acrescentando que, no caso do Fator 

Previdenciário, “o movimento sindical tem de pressio-

nar o próprio governo”.

André lembrou ainda da Proposta de Emenda à 

Constituição 438/01, mais conhecida como PEC do 

Trabalho Escravo, “que é mais voltada para o se-

tor rural, mas também tem importância para o setor 

urbano, como demonstram as recentes denúncias de 

trabalho escravo na cidade de São Paulo”. Ele com-

plementou que essa PEC foi aprovada pelo Senado em 

2001, quando passou a tramitar na Câmara.

Segundo o assessor do Diap, do total de 513 depu-

tados federais, 273 são empresários, enquanto 91 

estão vinculados à “bancada sindical”.

FONTE: RICARDO KOITI KOSHIMIZU / AGÊNCIA SENADO

FST aprova Campanha Nacional 
em Defesa da CLT
FOI DELIBERADA E aprovada na Reunião do Pleno Fórum Sindical dos Trabalhadores, no dia 28 de junho 

passado, em Brasília, a realização de uma Campanha Nacional em Defesa da CLT. 

A militância das Confederações e Centrais que compõem o FST participou ativamente das atividades. A primeira 

Audiência Pública, no Auditório Petrônio Portela, no Senado Federal, aconteceu em 22 de agosto, com transmis-

são ao vivo da TV e Rádio Senado. 

Entre as bandeiras de luta constou a rejeição do atual PL 1463/2011, que cria o Código de Trabalho e 

flexibiliza os direitos trabalhistas; fim das práticas antissindicais e do Fator Previdenciário; redução da Jornada 

de Trabalho; regulamentação da contribuição assistencial (PL 6708/2009); manutenção da contribuição sindical 

compulsória; estabilidade para os dirigentes sindicais e membros eleitos da CIPA (PL 6706/2009); Reformas 

Política e Tributária; regulamentação da Lei de Greve e pela extinção do Interdito Proibitório; revogação do Inciso 

IX, § 2º, do Artº 114 da Constituição Federal (Comum Acordo) e segurança e saúde do Trabalhador.

FONTE E FOTOS: ASSESSORIA POLÍTICA E PARLAMENTAR DO FST 

EM DEBATE NA Comissão de Direitos Humanos e Le-

gislação Participativa (CDH) no Senado Federal, líderes 

sindicais apelaram a senadores e deputados a derru-

bar veto da presidência da República a dispositivo da 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que assegurava 

recursos para conceder reajustes acima da inflação 

para aposentadorias e pensões. Para eles houve que-

bra de compromisso: “O governo assumiu compromis-

so com os Sindicatos e com o próprio Congresso, mas 

depois vetou. O veto pegou as Centrais sindicais de 

surpresa” disseram.

O coordenador nacional do FST, Lourenço Prado, 

está inconformado com o veto, o qual, segundo ele, 

“não tem base técnica nem respaldo da sociedade”. 

Voto secreto
Na opinião do senador Paulo Paim (PT-RS), presiden-

te da CDH, um dos obstáculos ao atendimento dessa 

demanda é a votação secreta de vetos. Para ele, o 

movimento sindical deveria fazer uma “cruzada nacio-

Fator Previdenciário
Sindicalistas conclamam parlamentares 
a derrubar veto ao reajuste de aposentadorias

nal” pelo fim do voto secreto no exame de vetos, 

pois, “quando o voto é aberto, todos são a favor do 

trabalhador”. 

Já quando a votação é fechada, avaliou Paim: “os ve-

tos são mantidos, mesmo quando parte de projeto é 

aprovado por unanimidade no Congresso”.

“Fator previdenciário é perverso”
Foi o que afirmou o secretário de Políticas do Minis-

tério da Previdência Social, Leonardo Rolim, durante 

audiência na CDH e complementou: “E não cumpre 

o seu papel, reduzindo em 30%, na média, o valor 

desses benefícios”. 

Ele ressaltou, no entanto, que acabar com o meca-

nismo criado pelo governo em 1999, para compensar 

a ausência de uma idade mínima para as aposenta-

dorias no setor privado, sem contrapartida, teria um 

impacto muito grande nas contas da Previdência.

FONTE: AGÊNCIA SENADO

Visite a página 

www.fstsindical.com.br 

e participe da 

Campanha do FST 

em Defesa da CLT 

e dos Direitos dos 

Trabalhadores
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Fusões de Laboratórios evoluem no Brasil
DESDE A DÉCADA de 1940 que acontecem fusões e aquisições de indústrias farmacêuticas nacio-

nais pelas internacionais. No início, esta prática se fazia necessário para facilitar a licença de funcio-

namento e comercialização das indústrias estrangeiras, que, com as fusões, conseguiam que seu 

processo fosse acelerado e, assim, passavam imediatamente a participar do comércio nacional.

Como exemplo, o presidente da FENAVENPRO e 1º vice-presidente da U.L.A.Vi.M, Edson Ribeiro Pinto, citou 

a Wyeth que se associou à Fontoura Medicamentos e que resultou na forte Fontoura-Wyeth. Daquela época, até 

hoje, segundo o líder sindical aconteceram várias dezenas de fusões e aquisições, resultando em grupos podero-

síssimos e sempre com os melhores produtos, tanto em efeito terapêutico, quanto em rentabilidade.

Após as fusões, as fórmulas que não interessam pela baixa rentabilidade são repassadas para outros Labora-

tórios farmacêuticos, com menor poder de pesquisa. Também, por conta, destas fusões, lamentou Edson, são 

extintas diversas vagas de propagandistas porque na maioria das vezes as equipes são reavaliadas e os produtos 

de determinada linha são misturados para serem trabalhados por um só propagandista: “Existem exceções, 

mas, pouquíssimas, onde a nova indústria mantém todos ou quase todos os trabalhadores”. Para comprovar o 

crescimento assustador das fusões no segmento Edson apontou, através de gráficos, alguns exemplos, entre 

eles: “A multinacional GSK GlaxoSmithKline incorporou as empresas Enila, Lutécia, Smithkline, Maurício Villela, 

Beecham, Glaxo, Wellcome, Sioefel, Sidney Ross”. Outro grupo também muito forte é Sanofi Aventis destacou 

Edson que resultou nas empresas Hoechst Russel, Sanofi, Farmos, Espasil, Delagrande, Sinthelabo, Rhodia 

Farma, Moura Brasil, Merrel, Lepetit e Winthrop. 

“Dentro de mais alguns anos, provavelmente teremos em torno de seis a dez grandes grupos da indústria farma-

cêutica mundial” finalizou o 1º vice-presidente da U.L.A.Vi.M.

COLABOROU REGINALDO A. DAMIÃO

NOTA DA REDAÇÃO: O TRABALHO “FUSÕES, INCORPORAÇÕES, AQUISIÇÕES E DESEMPREGO NO SETOR FARMACÊUTICO” APRESENTADO POR 

EDSON RIBEIRO PINTO, DURANTE XVI CONGRESSO INTERNACIONAL DA U.L.A.VI.M, FOI DISTRIBUÍDO AOS MEMBROS INTEGRANTES DA 

ENTIDADE E AOS 27 FILIADOS DA FENAVENPRO A QUAL PRESIDE.

XVI Congresso U.L.A.Vi.M.
O evento aconteceu na Sede da Federacion Argentina de Agentes de Propaganda Medica (FAAPROME-

Cta), localizada na calle Paraguay, 949, em Buenos Aires, de 25 a 27 de agosto, e reuniu representantes de 

organizações que integram a U.L.A.Vi.M, provenientes da Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai. A 

atividade principal do encontro foi o debate entre os participantes sobre a realidade dos visitadores médicos (pro-

pagandistas-vendedores) em relação a indústria farmacêutica nos diversos países que integram a U.L.A.Vi.M. A 

defesa das Leis que regem a propaganda médica também foi amplamente discutida pelos congressistas.

ARGENTINA 

Venda indiscriminada 
de medicamentos 
preocupa argentinos

UM DOS TEMAS em destaque pe-

los visitadores médicos argentinos 

foi à comercialização indiscriminada 

de medicamentos. Salvador Hum-

berto Agliano,  secretário geral da Federacion Argentina 

Agentes de Propaganda Medica) secretário geral adjunto 

da  A.A.P.M (Asociación Agentes da Propaganda Médica 

-República Argentina) - e Ricardo Peidro - secretário-

geral da A.A.P.M. (Asociación Agentes de Propaganda 

Médica) e adjunto da C.T.A (Central de Trabajadores de 

Argentina) - comentaram o assunto:“Estamos muito preo-

cupados e repudiamos a publicidade e venda de compostos 

farmacêuticos em lugares não habilitados para tal finalidade, 

tais como quiosques e internet”. 

Os co-irmãos da Argentina, além de abordarem a situação 

atual da propaganda médica em alguns países da Europa 

(França, Inglaterra, Espanha, Itália, Áustria); dos Estados Uni-

dos e Canadá e da América Latina, denunciaram também a 

proliferação de medicamentos através de publicidades televi-

sivas e gráficas, o que incentiva a automedicação: “Quando 

os remédios são ingeridos sem prescrição e monitoramento 

de um profissional da saúde – médico ou odontologista - e 

não sujeitos à Vigilância Sanitária, certamente os efeitos são 

extremamente nocivos à saúde” lamentaram.

URUGUAI

Cursos de 
Profi ssionalização: 
prioridade no 
Uruguai

Ao analisar o contexto político e 

social do Uruguai, o presidente 

do SIMA (Sindicato de la Indus-

tria del Medicamento y Afines), 

Gustavo Musso, disse que o salário do trabalhador 

se mantém estável no governo atual do presidente 

José Mujica e comentou: “Como nem tudo é um mar 

de rosas, tanto do lado patronal, quanto do sindical,  

continuamos na luta por Cursos de Capacitação e Pro-

fissionalização da propaganda médica”.

FO
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PARAGUAI

A profi ssionalização é o caminho
Os visitadores médicos paraguaios defenderam o Projeto de Lei de autoria do deputado 

federal Oscar Luiz Tuma que tramita na Câmara dos Deputados do Paraguai. O PL aprovado 

na Comissão de Saúde da Casa menciona “que o profissional só poderá ser habilitado se 

realizar um Curso de Capacitação e obter o título através do Ministério de Saúde Pública 

e Bem Estar Social do País”.

Para o presidente da A.Vi.Me.P (Associação de Visitadores Médicos del Paraguay), Julio Bittar, “apesar dos 

colegas paraguaios serem  reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como trabalhador da saúde 

falta uma Lei que regularize a profissão”. A própria entidade que aglutina cerca de 350 sócios abrirá Cursos de 

formação para os interessados. Bittar garantiu ainda que dirigentes sindicais junto à delegação da U.L.A.Vi.M, 

já compareceram a inúmeras audiências no Parlamento com deputados de diferentes Partidos. O objetivo é 

conscientizá-los sobre a importância da regulamentação desta prestigiosa profissão e sensibilizá-los quanto à 

aprovação do Projeto.

Com o apoio da U.L.A.Vi.M a A.Vi.Me.P há cerca de um ano vem realizando um levantamento sobre o número 

de visitadores médicos que trabalham no Paraguai e apontou o resultado parcial: “Já registramos 966 profissio-

nais só no interior do país” complementou Bittar.

Union Latinoamericana de Visitadores Medicos
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Delegação brasileira (FENAVENPRO)

Comissão diretoria U.L.A.Vi.M. | 1º vice-presidente:  Edson Ribeiro Pinto 

(SINDVEND); 2º tesoureiro: Luiz Fernando Nunes (SINPROVERJ)

Membros titulares | João Carlos Ferreira Rosendo (SINDEVAL). Substituto Sér-

gio Ferreira Alves (licenciado). Paulo Guardalupe (SindVendas –GO). Reginaldo 

Allemand Damião (SEPROVES) 

Comissão revisora de contas | Presidente: Carlos Simoni Giacoboni (SIVEVI-RS)

C O L U N A  L E G A L

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

Nova redação da Súmula nº 369 do TST
Estabilidade Provisória de dirigente sindical
EM SESSÃO, REALIZADA no dia 24 de maio pas-
sado, o Egrégio Tribunal Superior do Trabalho 
houve por bem em alterar a redação da Súmula 
nº 369 que trata da estabilidade dos dirigentes 
sindicais para, em recuperando a inteligência do 
texto histórico do artigo 543 da CLT, garantir a es-
tabilidade provisória dos diretores suplentes, am-
pliando para 14 o número de empregados eleitos, 
detentores que são da garantia constitucional pre-
conizada no inciso VIII, do artigo 8º da CF/88 “que 
dispõe veda a dispensa do empregado, urbano ou 
rural, sindicalizado a partir do registro da candida-
tura a cargo de direção ou representação sindical 
e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após 
o final do respectivo mandato sindical”. 

Assim, cumpre serem observados os ditames da Súmula 369 do TST, verbis, con-
forme a nova redação dada ao item II (Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 
e 31.05.2011).

I - É indispensável a comunicação, pela entidade sindical, ao empregador, 
na forma do § 5º do art. 543 da CLT. (ex-OJ nº 34 da SBDI-1 - inserida em 
29.04.1994)
II - O art. 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Fica 
limitada, assim, a estabilidade a que alude o art. 543, § 3.º, da CLT a sete diri-
gentes sindicais e igual número de suplentes.
III - O empregado de categoria diferenciada eleito dirigente sindical só goza de 
estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional 
do Sindicato para o qual foi eleito dirigente. (ex-OJ nº 145 da SBDI-1 - inserida 
em 27.11.1998)
IV - Havendo extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do 
Sindicato, não há razão para subsistir a estabilidade. (ex-OJ nº 86 da SBDI-1 - 
inserida em 28.04.1997) Súmula A-114
V - O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante 
o período de aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura a estabilida-
de, visto que inaplicável a regra do § 3º do art. 543 da Consolidação das Leis do 
Trabalho. (ex-OJ nº 35 da SBDI-1 - inserida em 14.03.1994)

Como visto temos que o TST reafirma que o disposto no Art. 522 da CLT foi recep-
cionado pela CF/88, restando, porém e ainda, ver tal garantir ser estendida aos 
membros dos conselhos fiscais, aos delegados sindicais representantes nas Fede-
rações e Confederações, e respectivos suplentes.

Projeto de Lei nº 177/2007
Neste aspecto vemos que a luta continua, tornando-se imperiosa a aprovação do 
referido Projeto, de autoria do eminente senador Paulo Paim que, dá nova redação 
ao § 3º, do art. 543 da CLT, que passará a vigorar com a seguinte redação:
“§ 3º: Fica vedada a dispensa do empregado sindicalizado ou associado, a partir do 
momento do registro de sua candidatura a cargo de direção ou membro do Conse-
lho Fiscal ou representação de entidade sindical ou de associação profissional, até 
1 (um) ano após o final do seu mandato, caso seja eleito, inclusive como suplente, 
salvo se cometer falta grave devidamente apurada nos termos desta Consolidação.
Efetivamente urge a aprovação do referido PL, diante das inúmeras demissões arbi-
trárias de companheiros Brasil a fora.
Cumpre reiterar, que este Projeto visa resgatar a própria dignidade humana, no 
mais elementar sentido de garantir o direito da garantia no emprego ao empregado 
eleito, independentemente, do cargo de representação sindical que exerça.

A FENAVENPRO continua vigilante na defesa dos interesses e direi-
tos de seus representados.  Isto é o verdadeiro sindicalismo!

Depoimentos de representantes do Brasil 
no Congresso da U.L.A.Vi.M
“O Congresso foi bastante objetivo. Os itens abordados por cada delegação trans-

mitiu aos congressistas, além de um panorama geral das atividades da categoria, 

em seus respectivos países, novas idéias e experiências trouxeram a segurança que 

o trabalho é forte e coeso”.

Carlos Simoni Giacoboni – presidente Sivevi - Rio Grande doSul 

“O Congresso proporcionou a integração entre os propagandistas da América Latina. Com 

a troca de informações foram avaliados temas de interesse comum que, sem dúvida, só 

trarão benefícios á categoria. Destaco também a participação intensa da FENAVENPRO”.

João Carlos Rosendo – presidente SINDEVAL- Alagoas

“O Congresso somou forças e experiências para prosseguirmos na luta pela categoria 

que representamos. Acredito que os objetivos da U.L.A.Vi.M a cada ano são atingidos.O 

caminho é esse... União de pensamentos, entrosamento e troca de experiências”.

Luiz Fernando Nunes – presidente do SINPROVERJ – Rio de Janeiro

“O Congresso na Argentina foi muito proveitoso em relação a interatividade com 

os países vizinhos e abriu um horizonte grande para a nossa categoria. A profissio-

nalização é necessária e constatamos que nossos co-irmãos enfrentam as mesmas 

dificuldades que, nós, brasileiros”.

Paulo Guardalupe – presidente SindVendas – Goiás

“Podemos afirmar que este último Congresso, em Buenos Aires, foi o melhor em termos 

de participação direta dos congressistas. Durante o evento foram abordados assuntos re-

lacionados ao capital e trabalho nos países que compõem esta entidade internacional”.

Reginaldo A. Damião – presidente SEPROVES- Espírito Santo

Homenagem
Em nome de todos os propagandistas e vende-

dores de produtos farmacêuticos do Brasil, o 

presidente da FENAVENPRO, Edson Ribeiro 

Pinto, homenageou com uma placa simbólica, 

os co-irmãos argentinos (A.A.P.M), paraguaios 

(A.Vi.Me.P) e uruguaios (S.I.M.A). O presidente 

da U.L.A.Vi.M,Salvador Humberto Agliano, agra-

deceu: “Os brasileiros como sempre carinhosos e 

gentis com as delegações presentes em todos os 

Congressos que realizamos”.

A delegação brasileira foi assessorada por Claudia Gondim assessora da diretoria 

FENAVENPRO. Tradutora: Vera Lucia Ramalho Faria

FONTES DE PESQUISAS: SITES: WWW.CTATUCUMAN.ORG; WWW.FAAPROME.ORG.AR ; WWW.APM.ORG.AR 

E JORNAL ARGENTINO 5 DÍAS (26 E 27.07.2011).
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Notícias dos Filiados da FENAVENPRO  
Pernambuco | Caruaru

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

ACESSE

www.fenavenpro.
org.br

SINPROCAPE realiza o 
São João dos Propagandistas

AO LONGO DO mês de junho, Caruaru no interior de 

Pernambuco, a 130 km de Recife, realizou uma das 

maiores manifestações populares do mundo: a festa de 

São João, atraindo mais de um milhão de pessoas. 

Mais um ano que o SINPROCAPE entrou na festa, or-

ganizando o  São  João  dos  Propagandistas, que 

aconteceu no camarote do Pátio  de  Eventos da cidade, 

cedido pelo deputado estadual Wolney Queiroz (PDT). 

Diretores e associados do Sindicato, familiares e 

amigos curtiram as palhoças, quadrilhas, literatura de 

cordel, poesia matuta, cantadores, arraiais, shows, ex-

posições, fogueiras, bandeirinhas e comidas típicas, 

além de grandes  atrações  regionais e nacionais que 

marcaram o festejo.

O presidente do SINPROCAPE, Ricardo Bezerra dos 

Santos, comentou a importância do evento para o 

desenvolvimento econômico de Caruaru: “Para se ter 

uma ideia só no município são movimentados cerca de 

R$ 80 milhões na economia da cidade, gerando mais 

de 10 mil empregos temporários, diretos e indiretos”.

SINPROCAPE agradece 
Flavio de Carvalho
EM NOME DA diretoria do SINPROCAPE o presi-

dente da entidade, Ricardo Bezerra, agradece ao 

companheiro pelo apoio sempre prestado ao Sin-

dicato de Caruaru, em prol dos vendedores e pro-

pagandistas, e o cumprimenta pela participação na 

diretoria da FENAVENPRO. 

Paraíba | João Pessoa
sindiprovendas@sindiprovendas.com.br| www.sindiprovendas.com.br

Procuradoria do Trabalho da 13ª Região recebe 
denúncia do Laboratório ACHÉ
Os Filiados da FENAVENPRO no Estado da Paraíba - SINDIPROVENDAS e SINVENPRO -, em ação conjunta, 

denunciaram o Laboratório Aché S/A na Procuradoria do Trabalho da 13ª Região do Estado da Paraíba por 

conduta anti-sindical, requerendo a instauração de procedimento investigatório para se apurar denúncia sobre a 

alteração da área de trabalho dos dirigentes sindicais e demais empregados para trabalharem em outros Estados, 

fora da base territorial de seus respectivos Sindicatos.

Na opinião do presidente do SINDIPROVENDAS, Rivaldo Beltrão, “a estratégia do Aché é descaracterizar as 

áreas de atuações dos dirigentes sindicais e demais empregados, tentando assim tornar legítima a remessa das 

contribuições sindicais apenas para o SINPROVESP no Estado de São Paulo impossibilitando as devidas cobran-

ças judiciais pelos respectivos Sindicatos”.

O sindicalista lamentou a estratégia nefasta do Laboratório Aché: “Além de anti-sindical impõe aos seus em-

pregados (representantes) em todo o Brasil o constrangimento de não ter na sua base territorial acesso a uma 

legítima representatividade sindical da categoria, bem como no caso de uma homologação, por exemplo, ter que 

se deslocar para a cidade de São Paulo para assegurar assim seus direitos trabalhistas”.

MAIS UMA VITÓRIA do SINDIPROVENDAS! A Justiça do Trabalho julgou procedente a Ação de cobrança, con-

denando o Laboratório Aché S/A a recolher as contribuições sindicais de todos os empregados pertencentes 

à categoria que prestam serviços na base territorial do referido Sindicato. 

O presidente do SINDIPROVENDAS, Rivaldo Beltrão, explica a razão da demanda judicial: “O Aché havia reco-

lhido as contribuições referentes aos anos de 2009 e 2010 para o SINPROVESP contrariando assim os termos 

do Art. 587 da CLT”. 

A decisão foi confirmada pelo TRT da 13ª Região e, na oportunidade, ficou determinado o envio das principais 

peças dos autos ao Ministério Público do Trabalho. (Processo nº 00963.2010.025.13.00-9)

Laboratório Aché impedido de transferir dirigente sindical
FOI JULGADA PROCEDENTE a Ação proposta pelo dirigente sindical, Francisco das Chagas Sarmento, assistido 

juridicamente pelo SINDIPROVENDAS, obrigando o Aché a abster-se de promover quaisquer alterações, seja 

de local de trabalho (área de atuação) ou função, enquanto o mesmo estiver exercendo o mandato sindical, sob 

pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 500. 

“Na presente demanda, pretendia o Aché descaracterizar o setor do companheiro, aumentando a área de traba-

lho do mesmo para cidade do Recife-PE, que não faz parte da base territorial do SINDIPROVENDAS” justificou 

Rivaldo Beltrão, presidente da entidade. 

Durante o tramite do processo, o respectivo Laboratório não provou a real necessidade do serviço, segundo 

disposto no Art. 469 § 3º, da CLT, presumindo-se a conduta abusiva. A sentença foi prolatada pelo MM. Juiz Paulo 

Henrique Tavares da Silva da 2º Vara do Trabalho de João Pessoa (Processo nº 00359.2011.002.13.00.0).

Diretoria do 
SINDIPROVENDAS: 
Solenidade de 
posse em 
17.12.2010 
no hotel Village, 
bairro de Tambaú.

Justiça do Trabalho obriga Laboratório Aché recolher 
contribuição sindical para SINDIPROVENDAS
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Rondônia
serviprofaro@viacabo.com.br

Em todas as edições do 

Jornal da FENAVENPRO 

dedicamos páginas exclusivas 

aos nossos 27 Filiados 
para divulgação de seus 

Sindicatos. Aguardamos 

notícias através dos e-mails

diretoria@fenavenpro.org.br e 

jornal@openlink.com.br 

Paraíba | Campina Grande
Propagandistas-Vendedores de Produtos Farmacêuticos

sinvenpro@hotmail.com.br

Diretores da FENAVENPRO visitam Sedes 
do SINDIPROVENDAS e SINVENPRO
APÓS ENCONTRO COM lideranças sindicais dos Filiado 

de João Pessoa SINDIPROVENDAS, no dia 22 de julho 

passado, o presidente, o diretor e o assessor jurídico da 

F E N AV E N -

PRO, res-

pectivamente 

Edson Ri-

beiro Pinto, 

Luiz Fernan-

do Nunes e 

Hidelbrando 

Barbosa, visitaram a nova Sede Administrativa do SIN-

VENPRO recém inaugurada.

Após conhe-

cer as de-

pendências 

do imóvel, 

Edson agra-

deceu ao 

p r e s i d en t e 

Valdir Santana pela acolhida e se disse honrado por 

fazer parte de momento tão significativo. 

O presidente da FENAVENPRO elogiou a determina-

ção e o empenho de toda a diretoria que ora admi-

nistra o Sindicato e fez uma previsão para o segundo 

semestre de 2011: “A luta é incessante, pois, a cada 

dia surgem mais obstáculos, mas, estamos atentos e 

seremos sempre guardiões dos interesses de nossos 

Filiados e das categorias que representamos” desta-

cou o líder sindical.

Ao término do encontro o presidente do SINVENPRO, 

Valdir Santana, afirmou: “Compartilhamos em nos-

sa Sede de momentos muito agradáveis ao lado do 

dirigente máximo e diretores de nossa Federação. O 

SINVENPRO está de portas abertas para acolher a to-

dos aqueles que fazem da FENAVENPRO órgão repre-

sentativo e reconhecido pelas incansáveis batalhas no 

dia-a-dia em defesa de seus Filiados e categorias por 

ela representada. Levem aos co-irmãos e funcionários 

nosso abraço e estima”.

O presidente do SINDIPROVENDAS Rival-

do Beltrão e o vice Adilson Xavier de Sou-

za, afirmaram que a visita dos diretores da 

FENAVENPRO na entidade, deixou uma impressão 

bastante positiva e acrescentaram: “Nossas portas 

estarão sempre abertas à Federação e aos co-ir-

mãos, para juntos somarmos esforços em prol de 

nossa categoria”.

SERVIPROFARO participa de criação 
da Coordenação Confederativa de 
Trabalhadores em Porto Velho
REPRESENTANTES DE várias entidades sindicais do 

país se reuniram no Hotel Vila Rica, em Porto Velho, 

no dia 8 de junho passado, e oficializaram a criação da 

CCT de Rondônia. O objetivo do encontro foi despertar 

interesse nas lideranças locais em fundar no Estado o 

Fórum Sindical dos Trabalhadores.

A plenária debateu importantes temas nacionais entre 

eles as extensas jornadas de trabalho e se mostrou 

preocupada com os riscos da Portaria 186 do MTE que 

ainda não foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal: 

“Caso aprovada poderá causar efeitos avassaladores 

a classe trabalhadora em todo o país” lamentaram os 

sindicalistas.

A abertura do evento ficou por conta do presidente da 

Confederação Nacional dos Trabalhadores nas In-

dústrias de Alimentação e Afins (CNTA) Artur Bue-

no de Camargo, representando na ocasião Lourenço 

Prado, coordenador nacional interino do FST. 

Após fazer um histórico sobre o Fórum o sindicalista 

enalteceu a estrutura sindical brasileira e destacou al-

gumas lutas do FST desde a sua fundação: “Defende-

mos o sistema confederativo e os direitos trabalhistas, 

sindicais e previdenciários; a manutenção da unicida-

de e contribuição sindical; e a organização sindical por 

categoria e não apenas por ramo”.

Artur fez um apelo às entidades nacionais afiliadas 

ao FST-Nacional: “Mobilizem-se! Convidem os com-

panheiros de suas bases através da mídia, e-mails, 

portais e redes sociais da internet para que participem 

desta histórica reunião” 

O presidente do SERVIPROFARO, Antonio de 

Oliveira (3o à dir.) comentou o que espera com a cria-

ção do FST no Estado de Rondônia: “Que ele fortaleça 

as nossas atividades sindicais e seja mais um instru-

mento em defesa dos direitos dos trabalhadores”.

Em breve será agendado o próximo encontro regio-

nal entre as lideranças de Rondônia para agregar 

novas adesões e a efetivação dos coordenadores do 

FST no Estado. 

Filiados da FENAVENPRO 
reconhecem importância 
da mídia sindical
O ARAUTO DO VENDEDOR (São Paulo)

Informativo SIVEVI (Vendedor Rio grande do Sul)

AMOSTRA GRÁTIS (Propagandista Rio de Janeiro)

Jornal SEVEVIPRO (Bahia)

Informativo SINPROVERGS (Propagandista Rio 

Grande do Sul)Grande do Sul)

p

p
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Laboratório Aché condenado 
a pagar contribuições sindicais 
ao SINDIVESC

Assessoria Jurídica do Filiado da FENAVENPRO em 

Santa Catarina, através do escritório DECLATRA, 

conquista mais uma vitória para o SINDIVESC. O 

TRT-12ª Região, em Florianópolis, reconheceu o di-

reito do Sindicato, em receber contribuições sin-

dicais a serem recolhidas pelo Laboratório Aché 

Trata-se do Processo n° 07188-2010-001-12-

00-8, em trâmite na 1° Vara do Trabalho de Flo-

rianópolis, em que são partes Sindicato dos Em-

pregados Vendedores e Viajantes do Comércio, 

Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e 

Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Es-

tado de Santa Catarina – (SINDIVESC) e Aché 

Laboratório Farmacêutica S.A. e outros. 

De acordo com a advogada Andreza Prado de Oli-

veira (OAB/SC 19531-b) o SINDIVESC requereu 

multas e as contribuições sindicais desde o ano de 

2005, a serem recolhidas e pagas pelo Aché, que 

contribuiu e ainda está contribuindo para o Sindi-

cato dos Empregados Propagandistas de São 

Paulo, ignorando a existência do SINDIVESC, que 

representa os Vendedores e Propagandistas em-

pregados deste Laboratório e que prestam seus 

serviços no Estado de Santa Catarina. 

A assessora jurídica do SINDIVESC explicou: “Ocor-

re que, o Processo foi julgado procedente integral-

mente, assim, o Aché foi condenado pela excelen-

tíssima juíza Ana Letícia Moreira Rick a pagar as 

contribuições sindicais dos anos de 2005, 2006, 

2007, 2008, 2009 e as vincendas (futuras), em 

favor do nosso Sindicato, além do pagamento de 

multas por descumprimento da lei”. 

O Laboratório Aché recorreu da decisão, mas o 

recurso ainda não foi julgado pelo Tribunal.

NOTA DA REDAÇÃO: O INTERESSADO EM CONSULTAR O PROCESSO 

ACESSE WWW.TRT12.JUS.BR

PROPAGAVENDE: 61 anos de lutas e conquistas
Reportagem: Tania Maria de Oliveira, jornalista / assessora de comunicação da FENAVENPRO

A 712ª REUNIÃO DA diretoria da FENAVENPRO aconteceu em 12 de agosto 

passado, na Sede do PROPAGAVENDE, centro de Belo Horizonte, sendo 

a forma encontrada pela Federação para homenagear um de seus Filia-

dos fundadores o Sindicato dos Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio, Propagandistas, 

Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos no Estado de Minas Gerais, 

pela passagem de seus 61 anos de existência. 

Na ocasião, o anfitrião do evento e presidente do PROPAGAVENDE, Rúbio 

Alves de Oliveira, representando a diretoria do Sindicato, agradeceu aos 

visitantes pela presença  e manifestou alegria e emoção: “Mas o momento 

é também de extrema responsabilidade, já que assumi inesperadamente um 

cargo pelo qual tenho o maior apreço e respeito. Fiquem certos que dedicarei 

todas as minhas forças, a fim de levar adiante um ideal de cidadão digno, 

que acredita na liberdade, na igualdade e na fraternidade do ser humano” 

complementou o sindicalista.

O também membro do Conselho Fiscal da FENAVENPRO afirmou: “Estar 

à frente do PROPAGAVENDE tem sido um aprendizado constante porque 

me dá a chance de observar o caráter de cada um perante a condução dos 

trabalhos do nosso Sindicato e da nossa Federação, guardando comigo o 

que de melhor possuem” concluiu.

Diante dos obstáculos que enfrenta atualmente o sindicalismo brasileiro Rú-

bio agradeceu a FENAVENPRO pelas orientações, sobretudo políticas e fina-

lizou: “Temos consciência de que há muito que fazer, mas munidos de entu-

siasmo e esperança não tenho dúvida que 

atingiremos nossos objetivos. Recebam 

a nossa gratidão e sejam bem vindos ao 

PROPAGAVENDE!”.

Ao relembrar dos incansáveis e saudo-

sos companheiros de lutas Giovanni Gre-

co e  Milton Zschaber (ex-presidentes 

do PROPAGAVENDE) o presidente da 

FENAVENPRO Edson Ribeiro Pinto 

frisou: “Os mais antigos aqui presentes devem lembrar à época da 

Constituinte da importante atuação do PROPAGAVENDE junto à Fe-

deração. Garanto aos senhores que o nosso sindicalismo 

ainda é o mais bem organizado e equilibrado do mundo e 

funciona” ressaltou. 

O sindicalista disse ainda que capital e trabalho podem atuar 

de mãos dadas pelo País, pela democracia e pelo cidadão bra-

sileiro. Edson fez um apelo aos dirigentes sindicais: “Unam-se! 

Fortaleçam-se! Não abandonem este Sindicato que é a Casa 

de vocês!” finalizou. 
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Por sua importância, mais uma vez rendemos nossas homenagens a este profi ssional, 
que têm contribuído para o crescimento e desenvolvimento do mercado 

farmacêutico brasileiro. Parabéns a todos, pela passagem dessa data tão especial!

14.julho Dia Estadual do Propagandista e 
Vendedor de Produtos Farmacêuticos

PARAÍBA  – MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA
Muita coisa mudou...
Por Rivaldo Cavalcanti Beltrão – presidente SINDIPROVENDAS

OS PROPAGANDISTAS FARMACÊUTICOS tiveram sua pro-

fissão regulamentada no dia 14 de julho de 1975, Lei nº 
6.224, que regula o exercício da profissão 

de Propagandista e Vendedor de Produtos 

de farmacêuticos.

Nestes 36 anos muita coisa mudou... Saí-

mos da era do painel médico em fichas de 

papel, a obrigação de enviar malotes todo 

sábado, da comunicação por telefone fixo e 

fax. Hoje contamos com a tecnologia a nosso favor com ce-

lulares, palm, laptop, tablet e uma interatividade, que apesar 

da distância nos coloca juntos a empresa, médicos e colegas 

de trabalho. 

No entanto, só uma coisa não alterou com o passar dos anos: 

a presença do profissional da propaganda médica diante de 

todo o cenário mercadológico fazendo a diferença nos resul-

tados da indústria farmacêutica.

Reunião informal confraterniza 
propagandistas em João Pessoa
No último 14 de julho, a diretoria do SINDIPROVENDAS pro-

moveu uma reunião, em forma de  almoço, e convidou os 

colegas propagandistas para comemorarem o Dia destes 

profissionais diferenciados, que devem sempre ser lem-

brados como força 

motriz da indústria 

farmacêutica.

GOIÁS
SindVendas: Responsabilidade
Social no Dia do Propagandista

O almoço de confrater-

nização em homenagem 

ao propagandista goiano, 

oferecido pelo SindVen-

das, foi além das come-

morações pela passagem 

do 14 de julho. Segundo 

o presidente do Sindica-
to, Paulo Guardalupe, 
como a Responsabili-
dade Social, quando 

aplicada corretamente 

se apresenta como um 

tema cada vez mais im-

portante no comportamento das organizações, a diretoria 

procurou levar esta cultura aos colegas de Goiás: “Durante o 

evento foram arrecadadas 500 latas de leite em pó doadas 

pelos propagandistas em benefício das crianças carentes in-

ternadas no Hospital de Doenças Tropicais de Goiânia”.

Além do assessor do prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, pres-

tigiaram o encontro o vereador da cidade Agenor Mariano 
(PMDB) e os diretores da Ligmed e Hospfar, respectiva-

mente Célio Nunes e Alessandro Pereira. O diretor do HDT 
médico Boaventura Braz de Queiroz (de óculos) agradeceu a 

iniciativa da categoria e destacou: “As crianças beneficiadas 

com o donativo são filhas de mães portadoras de HIV”.

ESPÍRITO SANTO
Sede Campestre do SEPROVES em 
festa no Dia do Propagandista
A FESTA ANUAL em homenagem 

aos propagandistas capixabas, 

realizada na Sede Campestre do 

SEPROVES, em Vila Velha, reu-

niu cerca de 200 pessoas que 

curtiram o espaço de lazer num 

bonito dia de sol.

Os convidados saborearam de-

licioso churrasco com feijão 

tropeiro e molho a vinagrete, 

acompanhado de cervejas e re-

frigerantes, e curtiram as pisci-

nas e o parquinho e bateram um 

bolão no campo de futebol. “Não 

temos dúvida que estes encontros agradáveis e harmoniosos 

realizados num ambiente saudável  como a nossa Sede, con-

tribuem para os companheiros colocarem os papos em dia, 

já que só conseguem se encontrar nos setores de trabalho” 

comemorou Reginaldo Damião, presidente do SEPROVES. 

Comentário unânime da categoria sobre a Sede Campestre: 

“Cada vez mais bonita e muito bem conservada” comprovando 

com isso que a manutenção de todos os setores, desde o cam-

po de futebol até os vestiários, é mantida regularmente”. 

A diretoria do SEPROVES disse a 

reportagem do Jornal da FENA-
VENPRO: “Ficamos gratificados 

ao constatar o resultado positivo 

da confraternização e esperamos 

contar com todos os companhei-

ros nos próximos eventos”.

PERNAMBUCO – CARUARU
Café da manhã: símbolo de união 

AS COMEMORAÇÕES DO 

Dia do Propagandista 
Vendedor, em Caruaru,  

começaram com um gos-

toso café oferecido pela 

diretoria do SINPROCA-
PE aos colegas de pro-

fissão, servido em uma 

Delicatessen da cidade.

No encontro informal, 

o presidente do Sindi-
cato, Ricardo Bezerra 
dos Santos, comentou 

a importância da entidade para a categoria e alguns bene-

fícios que ela oferece: “Reforçamos a parceria com alguns 

estabelecimentos comerciais de nossa região - hotéis, salões 

de estética, clubes de campo, etc. - que oferecem descontos 

especiais para nossos associados”.

Bezerra disse ainda que o SINPROCAPE está diariamente 

à disposição da categoria assessorando-a juridicamente e 

mantendo-a atualizada e informada sobre direitos e deveres 

do trabalhador: “Entendemos que assim iremos nos manter 

fortes e unidos” complementou  o sindicalista.

BAHIA
Samba de partido alto anima festa 
de propagandista baiano

O BAIANO É animado mes-

mo... Como já dizia Caymmi: 

“Você já foi à Bahia, nêga? 

Não? Então vá! Quem vai ao 

“Bonfim”, minha nêga, nun-

ca mais quer voltar.” E foi 

assim inesquecível a festa 

organizada pelo SEVEVIPRO 
na Sede de praia do Sindica-

to, em Lauro de Freitas, para 

comemorar o Dia do Propa-
gandista. 

Com muita alegria mais de 

150 pessoas se deliciaram 

com um gostoso churrasco 

e cantaram e dançaram ao som de uma animada banda de 

samba de partido alto. O presidente do SEVEVIPRO, Marcos 
Pereira, avaliou o evento: “Para nós da diretoria do Sindicato 

é sempre muito bom poder proporcionar aos companheiros, 

amigos e familiares um encontro tão prazeroso”.

MINAS GERAIS
Propagandistas mineiros 
celebram 14 de julho

O PROPAGAVENDE REPRESENTADO pelos diretores André 
Luiz e Antonio Carlos, em parceria com a Clínica Mais Saú-

de, ofereceram aos representantes da indústria farmacêutica 

um lanche super gostoso. O encontro animado dos profissio-

nais aconteceu na Sede da Clínica, no Bairro Venda Nova.

Na ocasião houve sorteio de brindes e 

um dos contemplados o propagandista 

Valter (Laboratório Merck) recebeu de 

Sérgio (diretor da Clínica Mais Saúde) 

um jogo de toalhas de banho. 
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ALAGOAS
SINDEVAL recepciona propagandistas 
no Dia da categoria

A SEDE DO SINDEVAL, recebeu cerca de 100 propagandis-

tas-vendedores alagoanos que festejaram o 14 de julho 

com muita alegria e descontração. Além de reverem velhos 

amigos os profissionais saborearam um gostoso churrasco, 

acompanhado de bebidinhas para todos os gostos. 

Com a realização de even-

tos deste tipo o presidente 

do Sindicato João Carlos 
Rosendo afirmou: “Reite-

ramos o compromisso da 

instituição em fortalecer e 

unir a nossa categoria lem-

brando sempre: SINDEVAL 

forte é categoria unida!”

Emocionado o ex-presiden-

te do Sindicato, Fernando 

Medeiros, falou para os 

diretores do SINDEVAL e convidados sobre o orgulho de ter per-

tencido à categoria. 

Os contemplados no sorteio realizado pelo SINDEVAL ganharam 

diversos brindes, entre eles TV LCD e perfumes importados. 

O propagandista do Che-
mobras, Carlos (à esq.), 

foi sorteado com um GPS 

entregue por João Carlos, 

presidente do SINDEVAL.

SINDEVAL 
presenteia mulher 
propagandista alagoana 
DANDO CONTINUIDADE ÀS comemorações em Alagoas, o 

SINDEVAL, em parceria com a Mary Kay, empresa americana 

no segmento de cosméticos, atuando no Brasil desde 1998, 

realizou o Curso “Aprenda a cuidar de sua pele”, dedicado a 

mulher propagandista ala-

goana. 

A diretora do SINDEVAL, 

Isolde Melo, deu boas 

vindas as colegas propa-

gandistas  e apresentou à 

platéia a palestrante Lilian 

Mrotveck.

Beleza, descontração, ele-

gância e simpatia marca-

ram o encontro entre as 

participantes do Curso que 

lotaram a sala de reuniões 

do Hotel Radisson, no dia 

20 de julho. Elas aprende-

ram com a diretora da Mary 
Kay, Lilian Mrotveck, como 

se maquiar e manter a pele 

bonita e conservada: “Antes 

de usarem qualquer tipo de 

maquiagem pesquisem a 

qualidade, a segurança e 

a performance do produto” 

destacou a palestrante.

Ao término do evento houve 

sorteio de brindes e servido 

um coffee breack para des-

contrair ainda mais o ambiente.

RIO DE JANEIRO 
“Troféu Profi ssional do Ano”

MAIS UM ANO QUE a diretoria do SINPROVERJ mantém a tradição e come-

mora o 14 de julho premiando os propagandistas da indústria farmacêuti-

ca que mais se destacaram na sua área de 

trabalho. Os profissionais são eleitos pelos 

colegas do Setor.

A festa em homenagem aos profissionais cariocas aconteceu na aprazível Sede Campestre do 

Sindicato, em Piabetá, município de Magé, no Estado do Rio, e contou com mais de 150 con-

vidados. Na opinião dos contemplados a premiação incentiva os mais jovens no desempenho 

de suas funções.

O presidente do SINPROVERJ, Luiz Fernando Nunes (camisa azul listrada), entre diretores e 

colegas de profissão agradeceu a presença de todos e enalteceu a categoria pelo trabalho 

pioneiro frente à indústria farmacêutica. No que se refere ao Troféu Profissional do Ano o sin-

dicalista destacou:“ Foi uma das formas encontradas pela diretoria do Sindicato para  valorizar 

o propagandista vendedor junto à empresa e colegas de profissão”. FO
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PARANÁ
SINVENPAR promove churrasco no Dia do Propagandista

A SEDE SOCIAL DO SINVENPAR, em Pinhais, município do Estado do Paraná, recebeu mais de 300 represen-

tantes da industria farmacêutica residentes em Curitiba e Ponta Grossa, cidade localizada a 120km da capital 

paranaense, para comemorar o 14 de julho.

Os propagandistas paranaenses sabo-

rearam uma deliciosa costela de Chão 

assada sobre brasas com a utilização 

de espetos. O cardápio foi acompa-

nhado de refrigerantes e chope e de 

sobremesa sorvete à vontade.

O evento, animado por represen-

tantes da indústria farmacêutica foi 

considerado positivo por Aparecido 

Pedroso de Moraes (camisa azul e 

branca) presidente do SINVENPAR: 

“Pela primeira vez o Sindicato pa-

trocinou um evento como este em 

que todos ficaram bastante satisfeitos e elogiaram a diretoria. 

Estão torcendo para que outros iguais sejam repetidos mais 

vezes!” festejou.

Os sorteados levaram para casa de brinde três televisores de 32 

polegadas. Um dos contemplados foi Elise Rech (Sankyo).

“A unicidade sindical é primordial 
para manter a força de 

entidades representativas de classe”
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SANTA CATARINA
SINDIVESC festeja Dia do Propagandista 2011 em 
Florianópolis, Chapecó e Blumenau 

FLORIANÓPOLIS
 

A HOMENAGEM DESTE ano oferecida pelo SINDIVESC aos propagandistas-vendedores catarinenses, pela passagem do 14 
de julho, foi um coquetel pra lá de especial, realizado no Centro de Eventos Brand, no Balneário, 

em Florianópolis. 

Os convidados entre diretores, funcionários e associados do 

SINDIVESC, representantes da indústria farmacêutica e po-

líticos da região assistiram a um vídeo com as realizações do 

Sindicato ao longo desses últimos três anos administrados 

pela atual diretoria.

Ao lado do advogado Luiz Carlos Trindade Lima o presidente 

do SINDIVESC Zelson Aragão da Silva anunciou a nova par-

ceria entre a entidade e o escritório de advocacia 

Lima Advogados Associados, especializado em 

Direito do Trabalho: “A equipe conta com mais de 

dez profissionais atuantes na área trabalhista há 

cerca de vinte anos e já saiu vitoriosa em mais de 

1000 ações ajuizadas nos três Estados da Região Sul” sustentou o sindicalista.  Além 

do coquetel, para não fugir à tradição, o SINDIVESC realizou sorteio de brindes. Um 

dos contemplados foi Cristiano Machado Costa (Lab. Cristalia).

RIO GRANDE DO SUL       
Reencontro entre propagandistas 
gaúchos marcou o 14 de julho

PELA PASSAGEM DO Dia Estadual do Propagandista 

o SINPROVERGS ofereceu aos colegas gaúchos um 

jantar de confraternização, realizado na Churrascaria 

Laçador, em Porto Alegre.

O evento, com direito a sorteio de brindes, alguns do-

ados pela FENAVENPRO e por parceiros comerciais, 

já virou tradição entre a categoria. Este ano o encontro 

reuniu mais de 450 profissionais da propaganda mé-

dica e pelo visto deixou saudade: “Inesquecível! Reen-

contramos velhos amigos, trocamos idéias e botamos 

o papo em dia” comentaram. 

Para o presidente do SIN-

PROVERGS, Silvio Luiz 

Nassur, a repercussão entre 

os colegas foi excelente: “Ou-

vimos comentários positivos o 

que nos estimulou bastante e 

só faz com que a nossa di-

retoria continue trabalhando 

incansavelmente em prol da categoria que representa-

mos, já que esta é a nossa meta para os próximos dois 

anos e meio de mandato”.
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BLUMENAU
Propagandistas-vendedores de Blumenau (Repsvale), municí-

pio localizado no Estado de SC, no Vale do Itajaí, celebraram o 

Dia do Propagandista com muita criatividade e imaginação. 

Os colegas Angelo e Pereira organizaram o Baile das Bruxas 
(Halloween na língua inglesa) e os convidados vestidos a caráter 

divertiram-se a valer. O SINDIVESC ajudou a patrocinar o baile 

e ofereceu brindes para os sorteados. 

A diretoria do Sindicato garantiu a reportagem do Jornal da FENAVENPRO: “O evento fez tanto sucesso que os participantes 

já cobraram a próxima edição em 2012”.

CHAPECÓ
“Fantástico! Simplesmente Fantástico!” Palavras dos propagandistas- vendedores 

que participaram do jantar organizado pela Associação dos Representantes da Indústria 
Farmacêutica de Chapecó, município pólo agroindus-

trial do sul do Brasil, realizado no Restaurante Cantina 

Galpão, para comemorar o dia 14 de julho. 

O evento patrocinado pelo SINDIVESC, doador de brin-

des para o sorteio, contou com a presença de 100 pes-

soas, entre representantes da indústria farmacêutica, 

familiares e amigos. Os convidados assistiram a uma 

palestra e “assessorados” pelo enólogo Gustavo Martins 

degustaram saborosos vinhos. 

“Parabenizamos a nova diretoria da A.R.I.F que come-

çou sua gestão em grande estilo” festejou o presidente 

do SINDIVESC, Zelson da Silva, em nome da diretoria do Sindicato.

Gregorio 

((Medley/

Sindicato) 

para 

Edson 
(Lilly)

Pereira 
(EMS) para 
Marcelinho 
(Libbs)

Angelo 

(Astraze-

neca) para 

Daniel 
(Torrent)
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Orçamento para 
2012 prevê mínimo 
de R$ 619,21

“AUMENTO DE 13,61% para o salário mínimo, que 

deve ficar em R$ 619,21 a partir de 1º de janeiro de 

2012 representando um reajuste dos atuais R$ 545”. 

A informação é da ministra do Planejamento, Miriam 

Belchior, que entregou aos presidentes do Senado, 

José Sarney, e da Câmara, Marco Maia, a proposta 

do Orçamento da União e encaminhou e o Plano Plu-

rianual (PPA) para o período de 2012 a 2015.

O relator do Orçamento para 2012, na Comissão 

Mista de Orçamento, será o deputado Arlindo Chi-

naglia (PT-SP). O valor seguiu acordo firmado entre 

o então governo do presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva com o Congresso de ter como regra para o 

reajuste anual do salário mínimo a inflação do ano 

anterior e o crescimento do Produto Interno Bruto 

(PIB) de dois anos antes. Por essa fórmula, o míni-

mo de 2012 considera a inflação de 2011 mais o 

crescimento do PIB de 2010.

FONTE: AGÊNCIA BRASIL

Ministra Miriam Belchior entrega aos presidentes 
do Senado, José Sarney, e da Câmara, Marco Maia 
proposta do Orçamento da União.

1º Seminário de Qualifi cação e 
Capacitação de Dirigentes Sindicais

A MESA DOS trabalhos coordenada pelo presidente da NCST-RJ, Sebastião José, contou também com a vice 

da Regional e presidenta da Federação da Saúde- RJ, Maria Bárbara da Costa, e com os diretores da NCST-

Nacional, respectivamente Omar José Gomes, José Calixto e Fernando Bandeira.

O Seminário idealizado pela NCST-Nacional e organizado pela NCST-RJ aconteceu de 1 a 3 de setembro, no 

auditório do Hotel Atlântico Business, rua Senador Dantas, 25, centro do Rio. Participaram do evento mais de 

100 dirigentes sindicais representando 90 entidades filiadas à entidade, entre Federações e Sindicatos de traba-

lhadores do Estado do Rio de Janeiro.

O objetivo do encontro foi debater com os palestrantes durante três dias os seguintes temas: “A Realidade Política 

Atual” (ex-deputado federal Sérgio Miranda/PDT-MG); “Atuação da Nova Central” (José Calixto Ramos); “Cenário 

Político para as Negociações Coletivas” (sociólogo Mahatma Ramos de Souza do Dieese); “A Negociação Cole-

tiva e o Dirigente Sindical” (advogado Daniel Dias de Moura); “Organização Sindical e Negociações Coletivas” 

(diretor da NCST-Nacional Hamilton Dias de Moura); e “A Realidade Econômica Atual” (economista José Carlos 

de Assis, presidente do Intersul - Instituto de Assuntos Estratégicos para a Integração da América do Sul. 

“Este Seminário nada mais é que colocar em primeiro lugar o trabalhador enquanto ser humano. Sabemos das 

nossas dificuldades, mas não devemos nos curvar diante do mercado de trabalho” disse o presidente da NCST-

RJ, Sebastião José, dando inicio aos trabalhos e agradecendo a presença dos companheiros. O rodoviário exal-

tou o Rio como o Estado a dar o pontapé inicial na realização de um evento fundamental para o aprimoramento 

das lideranças sindicais.

“A realidade política atual”
Tema abordado por Sérgio Miranda primeiro palestrante do Seminário. O asses-

sor sindical abordou a crise econômica agravada com a falência do quarto maior 

Banco de investimentos dos Estados Unidos (Lehman Brothers), após incorrer em 

perdas bilionárias em decorrência da crise financeira global. 

O então ex-parlamentar frisou a repercussão da crise mundial no Brasil e de-

monstrou preocupação com as medidas que tem realçado os interesses pa-

tronais em detrimento dos trabalhadores. Miranda criticou a desoneração da 

folha salarial incluída no Plano governamental “Brasil Mais” que em sua visão 

prejudica a Previdência Social.  Ao término da palestra ele destacou a atuação 

da Nova Central em defesa dos direitos dos trabalhadores e externou otimismo 

com as crescentes mobilizações a nível mundial, dando exemplo dos estudan-

tes chilenos e de trabalhadores na Europa. Quanto à situação atual do Brasil 

destacou as recentes manifestações: “Algumas inclusive espontâneas que vem 

ocorrendo País a fora. Desde os locais mais longínquos, como na Usina Girau, 

até as obras do PAC e nos Estádios do Maracanã e Mineirão” finalizou.

Os dirigentes sindicais, após três dias de qualificação e capacitação, receberam da NCST-RJ Certifica-

dos de participação no Seminário. Eles avaliaram: “É urgente intensificar a mobilização dos trabalhado-

res - inclusive com greve - para impedir que a crise mundial e sua repercussão no Brasil leve a retirada 

de direitos conquistados” concluíram.

“Historicamente, 
a criação de entidades 

paralelas, só serve 
para satisfazer 

divergências políticas, 
e nunca para 
fortalecer a 

unicidade sindical”



15 agosto : setembro 2011 | ano 16 | no 55

Congresso Nacional Nova Central Sindical de Trabalhadores - Nacional

Convenção 158: Comissão de Trabalho 
rejeita demissão imotivada
DEPOIS DE INTENSO debate, a Comissão de Trabalho da Câmara dos De-

putados rejeitou a Convenção 158, da Organização Internacional do Traba-

lho (OIT), que protege o trabalhador contra a demissão imotivada. O colegiado 

aprovou a rejeição da matéria seguindo o parecer do relator, deputado Sabino 

Castelo Branco (PTB-AM). 

O relator, que em 2010 havia apresentado um parecer favorável à mensagem pre-

sidencial, mudou completamente o seu voto sem justificar oralmente as razões 

dessa mudança radical. Vale lembrar que a bancada sindical fez de tudo para evitar 

a aprovação do parecer do parlamentar, que está em desacordo com a agenda uni-

tária da classe trabalhadora e na contramão das necessidades do País. 

Maia anuncia Câmara de Negociações 
entre trabalhadores e empresários
“VOU CONSTITUIR NOS próximos dias uma Câmara de Negociações voltada ao 

desenvolvimento econômico industrial do Brasil, conciliando os interesses dos tra-

balhadores e dos empresários sobre temas polêmicos como a redução da carga 

horária de trabalho, fim do Fator Previdenciário e terceirizações”. O anúncio foi feito 

no dia 23 de agosto passado.

O presidente da Força Sindical deputado Paulo Pereira da Silva (PDT-SP), consi-

dera fundamental a mobilização e discussão com os líderes e acredita “que o cami-

nho oferecido pelo presidente Marco Maia é importante porque significa a procura 

de um consenso no Congresso Nacional”.

O presidente da FENAVENPRO, Edson Ribeiro Pinto, considera a aprovação da 

PEC 231/95, que reduz a carga horária semanal de 44 para 40 horas, sem redução 

do salário, importante para o trabalhador brasileiro.

FONTE: AGÊNCIA CÂMARA DE NOTÍCIAS

Presidente da Câmara 
dos Deputados propõe 
calendário de votações 
até novembro
A SUGESTÃO APRESENTADA pelo deputado 

Marco Maia (PT-RS), aos líderes partidários, 

vai além das Medidas Provisórias. O cronograma 

traz a votação de algumas Propostas, entre elas 

a PEC 438/01 que trata do trabalho escravo. O 

calendário segundo Maia prioriza as reivindica-

ções dos parlamentares, dos líderes e dos presi-

dentes das Comissões.

Jornada Nacional de Mobilização em 
Defesa da Agenda de Trabalhadores

CERCA DE 80 MIL trabalhadores representantes de Centrais sindicais e movimentos 

sociais de todo país, com balões, bandeiras e faixas  concentraram-se no dia 3 de 

agosto, na praça Charles Miller, em frente ao Estádio Municipal do Pacaembu, São 

Paulo, e saíram em passeata até a Assembléia Legislativa do Estado.

O objetivo da manifestação popular foi apresen-

tar à sociedade brasileira a Agenda Unitária da 

Classe Trabalhadora, que entre outras reivindi-

cações consta o fim do Fator Previdenciário e im-

plantação de uma política de valorização da apo-

sentadoria; redução da jornada de trabalho sem 

redução de salário; ratificação das Convenções da 

OIT 158 (coibir a rotatividade da mão-de-obra) e 189 (normatizar as condições dos 

trabalhadores domésticos) e regulamentar a 151 (direito de organização e nego-

ciação coletiva dos servidores públicos); Reformas Agrária e Urbana; 50% do fundo 

sócial do pré-sal voltado exclusivamente para a educação; e por uma nova política 

econômica voltada para o crescimento do País.

Segundo o presidente da NCST-Nacional José Calixto 

Ramos (à esq.), a mobilização organizada por diferen-

tes categorias profissionais demonstrou unidade entre os 

trabalhadores. O líder sindical destacou: “Mais uma vez a 

Nova Central lutando pelos interesses da classe trabalha-

dora brasileira. Estamos todos de parabéns!”, concluiu.

De acordo com os organizadores do movimento a partir de agora as manifestações 

serão concentradas no Congresso Nacional: “A intenção é sensibilizar os parlamen-

tares quanto a aprovação das pautas de interesse da classe trabalhadora”. 

Nova Central-RJ marcou 
presença na passeata
A DELEGAÇÃO ORGANIZADA pela diretoria exe-

cutiva da entidade contou com 180 sindicalistas 

fluminenses dos mais de 100 Sindicatos filiados 

a Central. Quatro ônibus, sendo três do Rio e um 

de Campos dos Goytacazes, levaram dirigentes dos 

agentes autônomos, aposentados, construção ci-

vil, propagandistas, rodoviários, saúde, servidores 

públicos, vigilantes e têxteis.

“Sem dúvida, que essa foi uma das maiores ma-

nifestações que já participei na luta sindical” opi-

nou Sebastião José presidente da NCST-RJ. Ele 

acredita que o caminho de novas conquistas para os 

trabalhadores passa por realizar mais mobilizações 

como a que aconteceu em São Paulo. O diretor do 

Sindicato dos Propagandistas do Rio de Janeiro (SINPROVERJ) e da Nova Cen-

tral-RJ, Luiz Edmundo Quintanilha (à dir.) do companheiro Bira (saúde) avaliou o ato 

público: “ Pra mim  foi um dos maiores já realizados pelos trabalhadores”.

Fique de olho !
PEC 369/05: 

Reforma Sindical de Lula volta 
a tramitar na Câmara 
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Alerta!
Projeto apresentado 
na Câmara fl exibiliza 
direitos trabalhistas

O PRESIDENTE DA Comissão de Trabalho, Adminis-

tração e Serviço Público, deputado Silvio Costa 

(PTB-PE), apresentou o PL 1.463/2011, que cria o 

Código do Trabalho e flexibiliza os direitos traba-

lhistas. Sob o pretexto de modernizar as relações de 

trabalho e com o argumento de que “o protecionismo 

exagerado na legislação laboral brasileira é, hoje, um 

óbice ao dinamismo do mercado de trabalho, além 

de contribuir para reduzir as perspectivas de entrada 

no mercado de trabalhadores já discriminados como 

mulheres, jovens e idosos”, o parlamentar propõe a 

flexibilização dos direitos trabalhistas no Brasil.

Pela proposta do Código – que possui 240 artigos e 

está organizado em quatro livros - (I - Do Direito Indivi-

dual do Trabalho; II - Do Direito Coletivo do Trabalho; III 

- Das Penalidades; e IV - Das Disposições Transitórias) 

– os direitos mínimos previstos podem ser alterados por 

meio: 1) de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho; 

ou 2) Acordo individual, desde que o trabalhador perce-

ba salário mensal igual ou superior a dez vezes o limite 

do salário de contribuição da Previdência Social.

O Código também trata da terceirização, da organiza-

ção sindical e do financiamento das entidades sindi-

cais, do direito de greve e do processo de negociação, 

individual ou coletiva, além dos quoruns e penalidades 

na hipótese de descumprimentos das regras e proce-

dimentos previstos. Bem formulado, o Código, na prá-

tica, desmonta o Direito do Trabalho, que no Brasil é 

norma de ordem pública e caráter irrenunciável.

Ao estabelecer a prevalência do negociado sobre o legis-

lado, inclusive com a previsão de Acordo individual entre 

empregador e trabalhador, desde que este tenha salário 

mensal igual ou superior a dez vezes o teto de contribuição 

do INSS (R$ 36.896,60), a proposta elimina a figura do 

hipossuficiente nas relações de trabalho, princípio segun-

do o qual o empregado é a parte mais fraca econômica, 

social e politicamente na relação com o empregador. Nas 

palavras do próprio autor do projeto, “flexibilizar, garan-

tindo-se direitos mínimos, vem ao encontro da tendência 

mundial de afastamento do intervencionismo e protecio-

nismo exacerbado do Estado, dando força à composição 

entre as partes como forma reguladora das relações labo-

rais”. Por isso, segundo ele, “a necessidade de a coopera-

ção substituir o confronto nas relações trabalhistas, e de 

fazer prevalecer o negociado sobre o legislado”.  O Código, 

como se vê, é um verdadeiro atentado às conquistas dos 

trabalhadores. Segundo o Diap precisa ser mais bem ana-

lisado e denunciado. 

Acesse ww.diap.org.br e leia a 
íntegra do PL 1.463/2011 

FONTES: DIRETORIA DO DIAP E FST

O P I N I Ã O

Antônio Augusto de Queiroz,  jornalista, analista político, diretor de Documentação do Diap

Projetos tentam fl exibilizar 
direitos dos trabalhadores
SOB A LÓGICA DE redução dos encargos trabalhistas, parlamentares vinculados ao setor empresarial es-

tão investindo sobre direitos dos trabalhadores. São exemplos disto, entre outros, os Projetos de Lei 

948/2011 e 951/2011, apresentados respectivamente pelos deputados Laércio Oliveira (PR-SE) e Júlio 

Delgado (PSB-MG). 

O primeiro, PL 948, sob relatoria do deputado Sandro Mabel (PR-GO) na Comissão de Trabalho, Admi-

nistração e Serviço Público, tem por finalidade impedir que o empregado demitido possa reclamar na 

Justiça do Trabalho qualquer direito trabalhista que não tenha sido expressamente ressalvado no momento 

da rescisão contratual.

O texto, além de tentar valer-se da desatenção, ingenuidade ou desinformação do empregado, representa 

uma afronta ao princípio prescricional, previsto no inciso XXIX do artigo 7º da Constituição, segundo o qual 

é direito do trabalhador propor “ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo 

prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 

do contrato de trabalho”.

O segundo projeto, o PL 951, sob relatoria do deputado Jorge Corte Real (PTB-PE) na Comissão de Desen-

volvimento, Indústria e Comércio, destina-se a criar um simples trabalhista para as pequenas e microempre-

sas, com a redução dos direitos trabalhistas dos empregados desses estabelecimentos.

A proposta consiste em flexibilizar os direitos trabalhistas dos empregados de pequenas e microempresas, 

com redução dos encargos e custos da contratação, mediante acordo ou convenção coletiva específica ou, ain-

da, por negociação direta entre empregado e empregador, que terão prevalência sobre qualquer norma legal.

O projeto, objetivamente, pretende incluir os direitos trabalhistas entre os incentivos previstos no artigo 179 da 

Constituição, segundo o qual “A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios dispensarão às microem-

presas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a 

incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou 

pela eliminação ou redução destas por meio de lei.”

O dispositivo constitucional em questão, entretanto, não tem esse alcance. Ele foi concebido para permitir aos 

entes federativos proporcionarem tratamento jurídico diferenciado voltado para a simplificação das obrigações 

administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, sem qualquer menção ou margem para alcançar os di-

reitos trabalhistas, que estão protegidos como cláusula pétrea no artigo 7º, do titulo II da Constituição, que trata 

dos Direitos e Garantias Fundamentais.

Portanto, querer extrapolar os comandos constitucionais de proteção às empresas de pequeno porte, especial-

mente o inciso IX do artigo 170, que recomenda “tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 

constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País”, e o artigo 179, para incluir 

os direitos trabalhistas é forçar a barra.

Essa tentativa, aliás, não é original. Nos governos FHC e Lula houve tentativas idênticas, no primeiro caso no 

momento de criação do estatuto das pequeno e microempresas e, no segundo, quando da votação da lei do 

Supersimples, oportunidade em que a equipe econômica pressionou sem sucesso o então relator, deputado Luiz 

Carlos Hauly (PSDB-PR), para reduzir os direitos trabalhistas.

O movimento sindical fique atento! Os setores interessados na flexibilização estão se 

rearticulando, com uma série de iniciativas, como a rejeição da convenção 158 da OIT, a aprovação do projeto de 

terceirização e a proposta (PL 1.463/11) de criação do Código de Trabalho, além da apresentação dos projetos 

aqui comentados, ambos sob relatorias de lideranças sindicais patronais com mandato na Câmara.


