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Presidente da 
FENAVENPRO 
organiza encontro
de vice-presidente 
da República com 
diretores da CNTC
O vice-presidente da República, Michel Temer (PMDB-SP), visi-
tou a Sede da Confederação Nacional dos Trabalhadores no 
Comércio, em Brasília, no dia 8 de novembro passado, a convite 
de Edson Ribeiro Pinto, presidente da FENAVENPRO e atual di-
retor administrativo do CET – Centro de Eventos e Treinamentos 
da CNTC. Na ocasião, Temer agradeceu o convite reconheceu a 

importância do comerciário para o de-
senvolvimento da economia brasileira. 
Confira a reportagem completa.

Nova diretoria da 
CNTC toma posse
A nova diretoria da Confederação Nacional dos Trabalhadores no 
Comércio, eleita em janeiro, com mandato até 2016, tomou posse 
em 28 de fevereiro último, tendo à frente, Levi Fernandes Pinto, 
presidente da Federação dos Empregados no Comércio e Congêne-
res do Estado de Minas Gerais. A solenidade, realizada na Sede da 
entidade, em Brasília, contou com a presença de parlamentares, re-
presentantes do Poder Judiciário e do movimento sindical brasileiro.  

Assessor jurídico 
da FENAVENPRO 
esclarece se trabalhador 

em domicílio 

poderá ter direito 

a horas extras 

Filiados da 

FENAVENPRO 

confraternizam 2011 

e festejam 

Dia Panamericano do 
Vendedor Viajante

Conselho de 
Representantes da 
FENAVENPRO debate

 a importância do 

movimento sindical no 

Congresso Nacional                            
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O presidente da 
FENAVENPRO, 
Edson Ribeiro Pinto, 
foi eleito para assumir 
o cargo de diretor 
administrativo do CET – 
Centro de Eventos e 
Treinamentos da CNTC.
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E D I T O R I A L

Edson Ribeiro Pinto, presidente da FENAVENPRO
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Reforma Sindical 
Como fi ca a defesa do trabalhador?
A QUESTÃO QUE se propaga, inclusive por algumas lideranças 
sindicais, é a necessidade de se reformar o sistema sindical, 
para tornar mais livre a associação sindical, eliminando a repre-
sentação por categoria e a unicidade sindical prevista na Consti-
tuição, bem como a forma de sustentação dos Sindicatos. 

Entretanto, sob a capa de uma boa desculpa o que se busca, 
efetivamente, é tanto o enfraquecimento da defesa do traba-
lhador, pela eliminação dos Sindicatos que são afinados com 
os interesses de cada categoria profissional, quanto a defesa 
dos interesses da classe trabalhadora, em geral, pela multi-
plicação de entidades sindicais inviáveis de se sustentar.  

Enfim, somente as Centrais, poucas delas sobreviverão, por 
seu poder de obtenção de receita via pressão política.

O nome do “tsunami” é PEC 369/2005!
Cumpre eliminá-la em pleno vôo... Começa que a referida Pro-
posta de Emenda Constitucional não foi debatida suficiente-
mente, e, por sua prematura e imperfeita redação, entre outras 
medidas fragilizarão sobremaneira  às representações sindicais 
de empregado, como dito, elimina a unicidade sindical.

Ora, só por aí, já é motivo suficiente para se lutar por sua rejei-
ção, pois estimula o aparecimento de inúmeras entidades, no 
mesmo território, com redução do poder de barganha junto à 
classe patronal e com falta de lastro financeiro para manter-se e 
manter a luta por conquistas e defesas de direitos da categoria. 

A representação, por outro lado, será por associação e não mais 
por categoria, o que implicará em formulações de normas coletivas 
de variados textos, no mesmo local, para a mesma  função e não 
se aterá aos interesses individualizados das  categorias profissio-
nais, trazendo conflitos e incertezas aos direitos dos trabalhadores.  

Assim, a PEC 369, ao eliminar a representação por catego-
ria, simplesmente eliminará suas respectivas representações, 
pois inviabilizará os Sindicatos das categorias diferenciadas, 
como a nossa, impedindo que reivindicações próprias desta 
categoria sejam examinadas nas negociações, absorvidas que 
serão pela representação preponderante e genérica, por espé-
cie de atividade das empresas e na organização por empresa.

Efeito sobre os Sindicatos
Sob o ponto de vista da sustentação financeira, será também 
devastador, com extinção das contribuições compulsó-
rias, alvitradas na PEC. Estas passarão apenas aos associa-
dos, o que é insuficiente, visto que os Sindicatos, ao contra-
rio das associações civis, não representam, e, portanto, não 
prestam serviços de defesa dos interesses e dos direitos dos 
trabalhadores associados, mas sim de  todos os empregados 
coletivamente representados, associados ou não.

Desta forma, uns poucos pagarão, e, embora teoricamente somen-
te os mesmos serão defendidos, o que resulta é que ninguém mais 
pagará, pois, na prática, todos serão beneficiados pelas negocia-
ções coletivas (até porque pela CLT, há a equiparação salarial).

Assim, como os custos da defesa dos interesses e direitos 
dos trabalhadores, não caem do céu, nem seus recursos são 
“achados em arvores”, resultará enfraquecimento financeiro 
e extinção das entidades de defesa dos trabalhadores.

Deste modo, somente se sustentarão os “amigos” do governo, 

criando-se um “sindicalismo de fachada” ou “chapa branca”, onde 
lideranças sindicais passarão a ser cooptadas pelos interesses do 
governante de plantão, conforme a liberação de suas verbas. 

Ou seja, como a manutenção da entidade não ocorre por  mi-
lagre, mas  por contribuições dos que são beneficiados pela 
luta de seu Sindicato, cria-se mais um foco de corrupção 
e cooptação em face do governo, em sentido contrario ao 
apregoado  pela senhora  presidente da Republica.  

Por outro lado, com a aprovação da PEC 369, haverá a elimi-
nação do  poder de ultra-representação atual (por categoria), 
e, assim, também,  enfraquecerá financeiramente  milhares de 
Sindicatos, seja os de categoria diferenciada, como dito, sejam 
os de representação preponderante (em face também da insti-
tuição da pluralidade de Sindicatos concorrentes). O resultado 
será  simplesmente a  extinção de milhares de Sindicatos. 

Sindicalismo institucionalizado
O Brasil é um dos poucos países que podem se orgulhar de 
possuir um sindicalismo institucionalizado, com tutela 
constitucional, normas de organização sindical (titulo próprio 
da CLT), com o fortalecimento da representação pela unicidade 
sindical e com ultra-representação (que abrange a defesa das 
categorias profissionais e não apenas dos associados), permitin-
do com isso uma maior autenticidade nas reivindicações (de in-
teresse direto da categoria) e na formação do patrimônio jurídico 
de cada uma delas, pelas normas coletivas que participam.  

A associação sindical é livre, mas o enquadramento é por ca-
tegoria. Ao associado é garantido participar politicamente de 
seu Sindicato, determinando o rumo da representação.   

A PEC 369 destrói isto tudo
Alem disso, a Proposta coloca no desemprego milhares de 
funcionários dos Sindicatos alijados, sem melhorar (ao con-
trario, como dito acima, piorando em muito) a representação.

A PEC, ainda, ao contrário do apregoado por seus arautos, 
possui outros pontos  malévolos ao sindicalismo, pois,  alem 
de destituí-lo da melhor representação e de desidratá-lo nas 
finanças, concentra poderes em mãos das Centrais Sindicais,  
reforçando e elitizando  uma representação de cúpula apenas 
(violando o principio democrático consagrado na Constitui-
ção), alem de estimular  a privatização da arbitragem de con-
flitos trabalhistas,  quando  temos uma estrutura bem mon-
tada da Justiça do Trabalho para atender estes reclamos, isto 
alem de expurgar  direitos históricos duramente conquistados 
pelas entidades sindicais ao longo de sua historia.

Partido dos Trabalhadores extermina 
representação sindical
É lamentável que um governo do PT, ao invés de reforçar a repre-
sentação sindical, concentrando-a na base  (principio democráti-
co), fortalecendo os Sindicatos e a representação por categoria, 
inclusive a ultra-representatividade dos sindicatos de trabalhado-
res e das empresas, esteja fazendo de tudo para exterminá-los.

 Há algo de muito estranho em tal atitude que busca ter ape-
nas alguns interlocutores, na condução dos direitos dos tra-
balhadores, sem ter que ouvir a maioria dos empregados, por 
suas entidades organizadas legitimamente.

Na verdade, o caminho a seguir deveria ser diametralmente 

oposto, como: tornar eficiente e rápida a Justiça do Trabalho 
com simplificação do processo coletivo e do processo individu-
al, neste com  a exclusão do Poder Publico – tributário -  do 
processo; informatização, aumento de número de juízes, etc. 

Na área sindical, o  fortalecimento dos Sindicatos da base 
(e não das Centrais),  legislação de desestimulo da multipli-
cação de sindicatos por simples interesse de cissiparidade 
etc., enfim, devido o fortalecimento e aprimoramento do que 
temos – e com bom lastro organizativo – e não a destruição 
do sistema sindical nacional, que é o que esta PEC irá fazer. 

Enfim, esperamos  que os ilustres representantes do povo, 
não se deixem enganar pela proposta nela contida, ficando 
apenas no verniz da pregação fácil. Aprofundem-se nas suas 
conseqüências. Não se enganem:  esta Proposta é danosa 
para os trabalhadores brasileiros!

Convocação aos Filiados da FENAVENPRO
Convocamos nossos companheiros para que se manifestem 
contra a PEC 369/2005, enviando e-mails para seus deputa-
dos federais e senadores, para que a rejeitem no nascedou-
ro, não importa o “brilho” apregoado,  que parece nela existir, 
mas, que é apenas o “cega trabalhador”,  a “pegadinha”, para 
que se aceite a extinção ou enfraquecimento de sua represen-
tação sindical, mediante aparente vantagem imediata.

Unam-se em defesa de suas representações sin-
dicais! Não chegamos às conquistas do século 
XXI para, gratuitamente, retornar ao Século XIX!

Diretores e 
funcionários da 
FENAVENPRO 
confraternizam 2011
Num ambiente descontraído 

e alegre, diretores e funcioná-

rios da FENAVENPRO despe-

diram-se do ano que passou. 

Antes do tradicional almoço 

de confraternização, realiza-

do na Sede da entidade, o 

presidente Edson Pinto, 

agradeceu a toda equipe 

pelo compromisso, empenho, 

esforço, dedicação e fideli-

dade: “Vocês são as peças 

fundamentais da máquina 

que move a nossa Federação. 

Desejo um Natal harmonioso 

com seus entes queridos e 

uma passagem de ano com 

perspectivas bem melhores”.



3 janeiro : fevereiro 2012 | ano 17 | no 56

Presidência da República

“Criar empregos e ampliar 
a renda são as prioridades 
do Governo em 2012”

A AFIRMAÇÃO FOI da presidente da República Dilma Rousseff no programa 

semanal “Café com a Presidenta”, no dia 9 de janeiro passado. Segundo 

Dilma, 2012 começou com o que chamou de “boa notícia”: “O aumento do 

salário mínimo de R$ 545 para R$ 622 é importante porque as famílias vão 

poder consumir mais e viver melhor. Com isso, maior demanda para nossa in-

dústria, nosso comércio e o setor de serviços, mantendo o dinamismo e a roda 

da nossa economia girando para que o Brasil continue a crescer”, destacou.

Dilma lembrou que quase 40 milhões de brasileiros serão diretamente benefi-

ciados pelo reajuste do mínimo. Desses, 20 milhões recebem a quantia exata 

estipulada pelo governo. Há também cerca de 20 milhões de aposentados e 

pensionistas que recebem o mesmo valor: “Ou seja, dois em cada três aposen-

tados receberão o reajuste. Para você ter uma idéia, esse aumento vai fazer 

circular cerca de R$ 47 bilhões na economia”, ressaltou.

A presidente destacou ainda o reajuste de 4,5% na tabela do Imposto de 

Renda, que vai proporcionar um desconto maior no contracheque. Segundo 

ela, são 25 milhões de contribuintes pagando menos imposto, além de 800 

mil isentos.

Dilma lembrou que as novas regras do Supersimples também entraram em 

vigor em janeiro - para se enquadrar como microempresa, o limite de fatura-

mento anual passou de R$ 240 mil para R$ 360 mil e, no caso de pequenas 

empresas, de R$ 2,4 milhões para R$ 3,6 milhões.

“No final do ano passado, também reduzimos o imposto sobre produtos da li-

nha branca, que são geladeiras, fogões, máquinas de lavar, entre outros. Essa 

redução continua valendo até março”, acrescentou. 

FONTE: AGÊNCIA BRASIL

Presidente da 
República prestigia 
Jornal da FENAVENPRO

Mínimo brasileiro passou 
de R$ 545 para R$ 622
O NOVO VALOR fixado em Decreto pela presidente Dilma Rousseff, já está 

no bolso do trabalhador desde fevereiro. Em parágrafo único, o texto informa 

que o “valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 20,73 e o valor 

horário a R$ 2,83”.

Apesar do aumento de 14,13%, o percentual ficou um pouco abaixo do apro-

vado pelo Congresso Nacional, que previu a remuneração em R$ 622,79 no 

Orçamento.

FONTE: AGÊNCIA BRASIL

“Orgulha-nos muito sermos a sexta maior economia do mundo, 
mas nosso objetivo é garantir mais renda e mais emprego aos brasileiros”.

Salário Mínimo
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Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio

CNTC elege nova diretoria 

A NOVA DIRETORIA da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio eleita em janeiro, tem manda-

to até 2016. A solenidade de posse realizada no auditório do CET – Centro de Eventos e Treinamentos da CNTC, 

na sede da entidade, em Brasília, no dia 28 de fevereiro de passado, contou com a presença de parlamentares, 

representantes do Poder Judiciário e do movimento sindical brasileiro.

Ao dar posse ao novo presidente da CNTC, Levi Fernandes Pinto, o Pro-

curador-Geral do Trabalho, Luís Antônio Camargo de Melo, ressaltou o 

compromisso da instituição com a con-

ciliação e com a defesa dos direitos dos 

trabalhadores brasileiros e destacou o 

papel do Ministério Público do Traba-

lho: “O MPT é pautado pelo diálogo e 

respeito à ordem jurídica vigente, em 

especial na defesa dos princípios constitucionais contidos no Artigo 8º da 

Constituição”. Empossado, Levi em seu discurso disse que assumiu em um 

momento especial para os comerciários, que teve sua regulamentação pro-

fissional aprovada por unanimidade pelo Senado Federal, em dezembro de 

2011, após décadas de luta pelo reconhecimento profissional. 

Vitória histórica da CNTC 
Senado aprova projeto que 
regulamenta profi ssão de comerciário 
FOI APROVADO NA Comissão de Assuntos Sociais (CAS), substitutivo do senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES) 

que regulamenta a profissão de comerciário. É um texto oferecido como alternativa ao Projeto de Lei do 

Senado 115/07, construído em comum acordo com o autor da proposta original, senador Paulo Paim (PT-RS), 

e com representantes patronais e trabalhadores do setor. Os comerciários do Brasil aguardam ansiosamente 

a sua tramitação na Câmara dos Deputados, para que definitivamente possam comemorar e com justiça a regu-

lamentação da profissão. Segundo o presidente da CNTC Levi Fernandes Pinto é fundamental que a categoria 

mantenha-se unida e fortalecida: “A proposta depois de aprovada na Câmara vai à sanção da presidente Dilma 

Rousseff. Vamos mobilizar os comerciários em todos os locais de trabalho!” garantiu o sindicalista. 

A FENAVENPRO parabeniza toda diretoria da CNTC pelo empenho e trabalho realizado junto aos par-
lamentares no Congresso Nacional.

Homenagem Póstuma           
06.06.1929 / 27.10.2011

FENAVENPRO 
lamenta morte 
de Almeida
O falecimento do ex-presidente da Confederação Na-

cional dos Trabalhadores no Comércio, Antônio 
Alves de Almeida, em Brasília, no dia 27 de ou-

tubro passado, consternou diretores, Filiados e fun-

cionários da FENAVENPRO. Desde 1961 fazia parte 

do Conselho de Representantes da nossa Federação, 

cargo que exerceu com muita dignidade.

O velório aconteceu no Salão Nobre da Sede da CNTC 

e contou com a presença de amigos, familiares, sindi-

calistas e parlamentares, entre eles os senadores José 

Sarney e Paulo Paim.

Almeida iniciou sua vida sindical, em 1958, como te-

soureiro do Sindicato dos Empregados Vendedores 

e Viajantes do Comércio no Estado da Bahia, um 

dos cinco Filiados fundadores da FENAVENPRO. Cum-

priu o mandato até 1960, quando passou a exercer o 

cargo de presidente, licenciando-se  em 1964. 

Durante suas administrações na CNTC uma das maio-

res entidades sindicais da América Latina, lutou em 

defesa dos direitos da classe trabalhadora, especial-

mente do comerciário, categoria profissional que tão 

bem representou ao longo dos anos.

Nós, da FENAVENPRO, que tivemos o privilégio de usu-

fruir do convívio desta brilhante liderança do sindicalismo 

nacional não nos resignamos com a perda do compa-

nheiro Almeida, ente querido e devotado colaborador. 

Na ocasião, remetemos condolências à família. 
Nota da redação: A diretoria e funcionários da FENAVENPRO cumprimentam o seu presidente, Edson Ribeiro 
Pinto, desejando-lhe sucesso nesta nova empreitada.

Ao receber os cumprimentos do presidente eleito da Con-
federação pelo novo cargo de diretor administrativo do CET 
– Centro de Eventos e Treinamentos da CNTC, Edson 
Ribeiro Pinto comentou: “Na qualidade de empossado não 
me sinto como pessoa física, mas, representando a FENA-
VENPRO e seus 27 Filiados, junto à nossa Mater”.

a ocasião, , remetemos condolências à família. 

O senador Paulo Paim (PT-RS), autor do projeto de 
regulamentação da profissão de comerciário e serviços, 
saudou a plenária lotada de convidados e desejou 
sucesso para os novos dirigentes da CNTC.
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A AFIRMAÇÃO É do vice-presidente da República, Michel Temer (PMDB-

SP), em visita a Sede da CNTC, em Brasília, no dia 8 de novembro pas-

sado, a convite de Edson Ribeiro Pinto presidente da FENAVENPRO e 

diretor da CNTC.

Na ocasião, Temer reconheceu a importância do comerciário para o 

desenvolvimento da economia brasileira e relembrou de sua vivência co-

merciária, quando ainda era jovem: “Com apenas 12 anos, meu pai, um 

comerciante libanês, tinha uma loja em Tietê, e me colocava no balcão 

para vender seus produtos. Então, desde a minha infância, já pertencia 

à categoria” acrescentou orgulhoso.

Como advogado, o vice-presidente da República, iniciou sua carreira no 

Sindicato dos Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio no 

Estado de São Paulo e foi no SindVend que conheceu o presidente da FENAVENPRO : “A minha relação com os vendedo-

res é menos política e quase afetiva Tive o privilégio e a grata satisfação de conviver com o velho amigo Edson” frisou.

Em resposta a Temer o também presidente do Sindvend agradeceu aos elogios e des-

tacou: “A passagem do doutor Michel pelo Sindicato dos Vendedores Viajantes de São 

Paulo muito nos honrou, assim como a sua presença em algumas das posses de nossa 

diretoria e visitando a nossa Colônia de Férias, em Praia Grande”.

Edson lembrou algumas atuações de Temer, entre elas quando 

foi secretário de Segurança de São Paulo, como membro da 

Academia Paulista de Letras Jurídicas e, em 1988, como parla-

mentar  federal na Assembléia Nacional Constituinte, teve papel 

importante na elaboração da Carta, face a sua especialização 

em Direto Constitucional: “Devemos muito a este homem sim-

ples, mas de capacidade incomensurável. À época saiu heroicamente em defesa do Artigo 8º da Constituição” 

lembrou o presidente da FENAVENPRO.

O sindicalista finalizou agradecendo a presença do vice-presidente da República na Casa do Comerciário, conso-

lidando o vínculo de amizade entre os dois. Edson assinalou: “A CNTC tem muito orgulho em representar cerca 

de  15 milhões de empregados no comércio com carteira assinada, 27 Federações, 846 Sindicatos e nove 

categorias de trabalhadores”.
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“Comerciário alavanca a economia brasileira”

“Tenho o dever de patrocinar os pleitos que a CNTC almeja”

A promessa é de Michel Temer ao presidente da CNTC, Levi Fernandes Pinto. O ex-presidente da Câma-

ra dos Deputados disse que vai acompanhar atentamente a tramitação no Congresso Nacional do substi-

tutivo que regulamenta a categoria profissional dos comerciários.

Levi expressou a Temer a alegria e a honra em recebê-lo na Sede da CNTC, 

para almoço de confraternização, mas demonstrou ao vice-presidente da Re-

pública, a preocupação do movimento sindical brasileiro com a tramitação 

na Câmara dos Deputados, da PEC 369/2005 que trata da Reforma Sindi-

cal: “A Proposta modifica o Artigo 8º da Constituição Federal, extinguindo a 

unicidade e a contribuição sindical e o conceito de categorias econômica e 

profissional. Ela representa um ataque à organização e direito dos trabalha-

dores” salientou.

Temer se despediu dos comerciários ressaltando: “Assim como as portas da CNTC estão aber-

tas para o diálogo com o Governo, as portas da vice-presidência estarão sempre abertas à 

classe sindical e comerciária”.

Nota da redação: O vice-presidente da República, Michel Temer, durante o encontro esteve acompanha-

do de Eliseu Padilha (ex-ministro do Transporte e atual deputado federal pelo PMDB-RS).



6 

Congresso NacionalC O L U N A  L E G A L

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

Trabalho em domicílio - Horas Extras
 

COM O ADVENTO DA Lei nº. 12.551/2011 

incluiu-se parágrafo no Artigo 6º da CLT 

para explicitar, e reconhecer, que, em face 

dos modernos meios de comunicação, 

estão presentes os requisitos jurídicos da 

subordinação trabalhista, independente-

mente do local em que se dá a prestação 

dos serviços, seja no estabelecimento do 

empregador, seja no domicílio do em-

pregado, seja em qualquer rincão deste 

imenso País. Para tanto, impõe-se esta-

rem presentes os requisitos para confi-

guração da relação de emprego: a saber: 

subordinação, habitualidade, onerosidade 

e pessoalidade.

Cumpre transcrever o atual texto legal 

para melhor análise e compreensão:

Art. 6o: “Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do 

empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado a distância, 

desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego.

Parágrafo único: “Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle 

e supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios pes-

soais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio.” 

Em nosso segmento profissional já convivemos, há muito tempo, com tal tipo de 

“atividade”, notadamente no setor de vendas e propaganda, telemarketing, etc. 

cumpriam-nos demonstrar como se caracterizaria a subordinação ou prestação de 

serviços por estes meios, realizado em seu domicílio, efetuando os pedidos, apre-

sentando os relatórios de vendas e a emissão de guias ou notas fiscais, de sua 

própria residência, enviando tais todos os dias, ou semanalmente, ao empregador, 

por e-mail ou outro moderno meio de comunicação telemática.

A novidade 
Ficará por conta da discussão  quanto ao pagamento, ou não, de horas extras, uma 

feita que o artigo 4º da CLT define tempo de serviço como o “período em que o em-

pregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens”.

Inicialmente o conceito original da prestação dos serviços à distância não implicaria 

no cômputo da jornada de trabalho, excluindo, dessa forma, o correspondente pa-

gamento de horas extraordinárias, uma feita que não permitia ao empregador um 

controle maior dos serviços executados em seus respectivos horários extra jornada. 

Não havendo controle de jornada, não havia o que se cogitar em pagamento de 

horas extras...

Com o avanço tecnológico dos tempos atuais, e futuros, temos que tal controle 

venha a ser feito pelo empregador, mesmo que os serviços sejam prestados fora da 

sede da empresa diante do uso crescente de smartphones, tablets e demais apare-

lhos eletroeletrônicos com acesso wireless à internet e do recurso de e-mails.

Assim sendo temos que a inclusão ofertada à redação do Artigo 6º da CLT permitirá 

a possibilidade de o trabalhador à distância pleitear, e receber, horas extras, desde 

que comprove haver o controle de jornada externa por parte do empregador, através 

dos mais diversos meios eletrônicos, telemáticos e informatizados de comando.

Um quinto de parlamentares 
sonha em ser prefeito este ano
MENOS DE UM ano após tomarem posse, 127 congressistas já planejam trocar de 

função e disputar, em outubro, uma cadeira de prefeito. Segundo levantamento feito pela 

Folha, 121 deputados federais e seis senadores -21% do total de 594 parlamenta-

res - 513 deputados e 81 senadores - tentam viabilizar seus nomes para o pleito. 

A oficialização das candidaturas ocorre em junho e os congressistas não precisam 

se licenciar para a disputa. Os parlamentares-candidatos levam vantagens como a 

visibilidade do mandato e a possibilidade de terem, até abril, verba para produzir 

jornais e vídeos a título de divulgação do mandato. 

Ao fim dos arranjos estaduais, o número de parlamentares que realmente vão con-

correr pode ser menor por causa das alianças. Em 2004, 96 congressistas saíram 

candidatos a prefeito ou vice. Mas apenas 16 foram eleitos. 

FONTE: FOLHA DE S.PAULO 

Desafi os para 2012

Terminou as “merecidas” férias dos senhores parlamentares e o Congresso 
Nacional vai votar temas polêmicos e importantes. A maioria, de interesse 
do Executivo, vai depender de muita discussão entre base aliada e oposição, 
além do tradicional quórum, não apenas pelas diferenças entre as bancadas, 
mas pelo fato de 2012 ser ano eleitoral, quando muitos deputados e senado-
res devem se ausentar dos mandatos para disputar as eleições municipais.

Os Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, por exemplo, retomarão a vigília 
quanto à redistribuição dos royalties do petróleo em todo o País. Sem dúvida 
que há muita coisa em jogo, uma vez que as eleições dependem do quanto 
de dinheiro entrará nos cofres das Prefeituras, após o resultado da votação da 
Emenda Ibsen Pinheiro e do substitutivo do senador Vital do Rêgo.

Tania Maria de Oliveira
Jornalista / assessora de comunicação social da FENAVENPRO

Projeto sobre liberdade sindical 
pronto para votação no Senado
O PROJETO DE Decreto Legislativo do Senado (PDS) 16, de 1984, do Executivo, (PDC 

58/84), que ratifica a Convenção 87 da OIT, sobre liberdade sindical e à proteção ao direito 

sindical, está pronto para votação na Comissão de Assuntos Sociais. O parecer favorável é 

do senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES). Na Câmara, o Projeto foi aprovado em 29 de agos-

to de 1984. Trata-se da Proposição mais antiga em tramitação no Congresso.

Segundo o texto da Convenção, adotada em São Francisco (EUA) em 1948, por ocasião 

da 31ª sessão da Convenção Geral da OIT (Organização Internacional do Trabalho), dispõe 

sobre a liberdade sindical e proteção do direito de sindicalização. 

Isto é, estabelece o direito de todos os trabalhadores e empregadores de constituírem or-

ganizações que considerem convenientes e de a elas se filiarem, sem prévia autorização, 

e dispõe sobre uma série de garantias para o livre funcionamento dessas organizações, 

sem ingerência das autoridades públicas.

A Convenção, se aprovada pelo Congresso, vedará a dissolução ou suspensão de entidade 

sindical por via administrativa, bem como irá consagrar a irrestrita faculdade de articulação 

de entes de base em organismos superiores e de filiação a organizações internacionais.

FONTE: DIAP
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Notícias dos Filiados da FENAVENPRO  
Prezados Filiados:

Sejam bem vindos a primeira edição de 2012! 
Agradecemos o cordial convívio em 2011, lembrando que as

 páginas exclusivas dedicadas a vocês continuam a disposição. 
Deixem nosso leitor bem informado, enviando notícias para os

e-mails: diretoria @fenavenpro.org.br e jornal@openlink.com.br

Até o próximo encontro!

Filiados comunicam 
novos endereços 

SEVVPROPI (Piauí)

Endereço eletrônico: sevvpropi@hotmail.com

SINDIVENDAS (Mato Grosso do Sul e Mato Grosso)

Sede Social:  Rua 24 de Outubro, 376, 
Vila Glória. CEP 79004-400. 
Campo Grande /MS

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

Pará - Propagandistas-Vendedores
sinprofar@propagandista.com | www.propagandista.com

Homenagem Póstuma
19.06.1947 / 13.11.2011

É com tristeza e saudade que o 

SINPROFAR comunica o faleci-

mento de Raimundo Julião 
da Silva Barbosa, 64 anos, 

ocorrido no dia 13 de novembro 

passado. O companheiro, um dos 

fundadores do Sindicato, exerceu 

o cargo de tesoureiro no 1º man-

dato, em 1988, e trabalhou nos 

Laboratórios Sarsa (atual Aventis), Mead Johnson e 

Laborterápica Bristol Química e Farmacêutica Ltda.

Caruaru sedia Conferencia Regional de Emprego e Trabalho Decente

A SECRETARIA DE Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo (STQE) de Pernambuco, iniciou ano passado, em 

mais de cinco municípios do Estado, uma série de Conferências Regionais, para discutir políticas públicas de 

trabalho e emprego. O secretário da Pasta, Antonio Carlos Maranhão, que 

também coordenou a primeira Conferência Estadual de Emprego e Traba-

lho Decente, realizada no Recife, nos dias 10 e 11 de novembro comentou: 

“Os encontros foram muito importantes, pois fortaleceram o dialogo social e o 

tripartismo. Estamos nos preparando para realizar a Conferência Nacional de 

Emprego e Trabalho Decente prevista para o mês de maio, em Brasília. 

A Conferência, em Caruaru, aconteceu no auditório da FAFICA (Faculdade de Filoso-

fia Ciências e Letras de Caruaru), de 7 a 8 de outubro passado, e contou com a pre-

sença de representantes do Governo, empregadores, trabalhadores e sindicalistas.

Representando o SINPROCAPE participaram os diretores Alessandro Henri-

que, Augusto de Carvalho, Cezar Romero e Wedson da Silvam e o presi-

dente Ricardo Bezerra que afirmou: “Sem dúvida que os temas em debate, tais 

como princípios e diretrizes do trabalho, só vieram contribuir para nossa luta em 

prol da classe trabalhadora”.

Diretores do Sinprovence 
eleitos Destaques na indústria 
farmacêutica do Ceará

O SINPROVENCE ORGULHOSAMENTE comunica 

que mais dois de seus diretores – 

Adriana e Cícero - foram reconheci-

dos e premiados pela classe médi-

ca e seus respectivos Laboratórios 

por desempenharem suas funções 

com dignidade e competência. Para 

a diretoria do Sindicato isto de-

monstra que os propagandistas no 

Estado do Ceará são representados 

de forma digna e honesta 

“Quando vocês são eleitos Des-

taques em suas empresas o 

SINPROVENCE cresce em sua es-

sência, e, mostra, que, pra gente, 

ser diretor sindical é dar exemplo ao 

representar uma classe” comemo-

rou Francisco Maurício Gomes, 

presidente da entidade.

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

Cícero Ruy Araújo Menezes (Laboratórios 
Baldacci) contemplado com o Troféu “THOT”, 
pela Sociedade Brasileira de Cardiologia/CE, 
como o propagandista “Destaque do Ano”.

Adriana Negreiro 
Nunes destaque no 
Laboratório MSD 
durante o ano de 
2010. A propagan-
dista ficou entre os 
melhores represen-
tantes da franquia 
de Oftalmologia em 
todo o mundo.

A CATEGORIA SE reuniu no Restaurante 

do Bigode, situado às margens da BR 

104, em Caruaru, município de Per-

nambuco, num encontro festivo orga-

nizado pela diretoria do SINPROCAPE.

Na ocasião o presidente do Sindicato, 

Ricardo Bezerra dos Santos, afirmou: 

“Pretendemos em 2012 dar continui-

dade ao trabalho desenvolvido pela 

entidade em benefício ao trabalhador 

e a categoria que representamos em 

Caruaru e regiões adjacentes”.

Propagandistas-Vendedores caruaruenses confraternizam 2011

NO FINAL DO ano passado, o secretário do SINPROCAPE, Augusto Neto, or-

ganizou a primeira Copa Society Propaga 2011, no campo do SESC, classifi-

cando o Filiado da FENAVENPRO, em Caruaru, na vice- liderança do Torneio. 

De acordo com os propagandistas da cidade o evento foi um sucesso  e 

proporcionou as equipes de futebol um dia alegre e divertido: “Torcemos 

para que o SINPROCAPE promova outras Copas como essa que contribuiu 

para maior integração entre os colegas”. 

Torneio de Futebol agita propagandistas-vendedores de Caruaru
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SINVENPRO inaugura Sede Administrativa

UM COQUETEL REALIZADO pelo Sin-

dicato, no final de 2011, marcou em 

grande estilo a inauguração da Sede 

própria do SINVENPRO, em Campina 

Grande, onde os companheiros parai-

banos da propaganda médica viveram 

momentos inesquecíveis.

Na ocasião os propagandistas elo-

giaram as reformas do prédio re-

cém adquirido pelo SINVENPRO e 

a decoração moderna: “Aprovamos 

o nosso novo ponto de encontro e 

parabenizamos os colegas da dire-

toria pela aquisição”!

Notícias dos Filiados da FENAVENPRO  
Paraíba | Campina Grande

Propagandistas-Vendedores de Produtos Farmacêuticos | sinvenpro@hotmail.com.br

Festa de Confraternização

NO DIA SEGUINTE à inauguração, diretores do SINVENPRO organizaram no 

aprazível Bnb Clube de Campina Grande, a confraternização de final de ano 

do Sindicato que reuniu mais de 100 propagandistas, familiares e amigos.

O ponto alto da festa foi o pessoal animado da Velha Guarda: “Sempre re-

cepcionamos esses velhos companheiros com muito carinho, pois são exem-

plos vivos para futuras gerações, contando suas histórias e passando bons 

exemplos”  afirmaram os diretores do SINVENPRO.

As mulheres propagandistas também 

foram presença marcante, esbanjan-

do charme e transmitindo alegria e 

descontração. Os homens não dispen-

saram  comentários: “Com certeza, a 

sutileza e a organização da mulher 

nas funções que desempenha, vem dando outra conotação à visitação 

médica, além, claro, de se destacarem pela beleza”.

A propagandista do Lab. Aché, Cristiane (2ª à esq.), representando as 

colegas ressaltou: “Estamos a cada dia, ocupando nosso espaço mais do 

que merecido em todos os segmentos 

do cenário nacional”.

Para que a festa se tornasse mais agradável foram sorteados vários brindes 

patrocinados por amigos e parceiros comerciais do SINVENPRO, entre eles 

Nazária Distribuidora de Medicamentos, Rede Farmácia Dias, Redepharma e 

Hotéis Village e Norde Green Sunset.

Ao final do evento, o presidente do SINVENPRO, Valdir Santana (camisa 

azul), agradeceu a presença de todos e acrescentou: “Pelo sucesso do en-

contro não tenho dúvida que estou no 

caminho certo, lutando por um Sin-

dicato mais forte e combativo para a 

categoria que representamos. Um ano 

novo repleto de paz e realizações!” 

desejou o sindicalista aos convidados.

Colaboração de Heraldo Limeira Aires – secretário do SINVENPRO

SEPROVES comemora 23 anos 
de fundação

ATÉ 1988 OS vendedores viajantes organizavam-se na 

AVRES e os propagandistas vendedores de produtos 

farmacêuticos na APROVES. Em dois de dezembro do 

mesmo ano houve a integração das duas Associações, 

resultando no SEPROVES – Sindicato dos Empre-

gados Vendedores e Viajantes do Comércio e dos 

Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Ven-

dedores de Produtos Farmacêuticos no Estado do 

Espírito Santo, que passou a englobar as duas catego-

rias diferenciadas.

A Assembléia de instalação aconteceu nas dependências 

do Sindicato dos Portuários do Espírito Santo, no centro 

de Vitória, capital do Estado, onde o Estatuto foi aprova-

do, e a diretoria eleita por aclamação e empossada, mas 

de acordo com o presidente do SEPROVES, Reginaldo 

Allemand, até a sua fundação, muitos obstáculos foram 

superados: “Isto só foi possível, graças a dedicação e 

determinação de alguns companheiros, especialmente 

os do Rio de Janeiro, que abriram mão da base territorial 

do Espírito Santo”. O sindicalista ressaltou ainda, que em 

todo o processo de fundação do SEPROVES, o apoio da 

FENAVENPRO e dos co-irmãos de São Paulo e Minas 

Gerais foi indispensável. Allemand complementou: “Eles 

nos ajudaram bastante para que criássemos fôlego e po-

der prosseguir na luta em prol da classe trabalhadora”.

Comemoração
A festa de fundação do SE-

PROVES já virou tradição en-

tre os colegas capixabas da 

indústria farmacêutica. Em 3 

de dezembro do ano passado 

a comemoração foi na Sede 

Recreativa do Sindicato, Barra 

do Jucú, cidade de Vila Velha. 

O evento embalado pelo som 

do instrumentista Demosthi-

nho, e a vocalista Marlene, 

reuniu 350 pessoas entre as-

sociados, familiares e amigos.

Eles saborearam um gostoso 

churrasco, ao molho vinagre-

te, com arroz e feijão tropeiro, 

acompanhados de bebidas 

diversas. De sobremesa, sorve-

te de vários sabores e frutas de época. Além do sorteio de 

22 brindes, a diretoria do SEPROVES reservou uma surpresa 

para os convidados: como recordação da festa um caneco 

de chope com a logomarca do Sindicato gravada. Todos os 

diretores e funcionários do SEPROVES ficaram em-

penhados para que a festa transcorresse de maneira 

ordeira. “Estamos gratificados com o resultado obtido 

e pelos elogios dos companheiros” frisou o presidente 

do Sindicato.

Espírito Santo
seproves@ebrnet.com.br | www.seproves.com.br
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Médico do VENRIO participa de 
Fórum Científi co Internacional

UM DOS CARDIOLOGISTAS mais conceituados do Brasil, Walter Labanca Aran-
tes (1º à direita), participou do XXI Scientific Forum Internacional de Ciências 

Cardiovasculares, considerado o maior da América Latina. O evento aconteceu no 

Hotel Pestana, em Salvador, Bahia, de 24 a 26 de novembro passado.  O encontro 

entre cientistas e pesquisadores reuniu autoridades internacionais em Cardiologia e 

Cirurgia Cardíaca, entre eles Drago Stambuk - médico e embaixador da Croácia no 

Brasil -, além de uma série de eventos, como o XXIX Congresso Brasileiro de Circu-

lação Extracorpórea, momento em que os coordenadores apresentaram trabalhos e 

participaram como palestrantes. 

O cientista Walter Arantes ministrou a Conferência sobre  

“Evolução do Coração Artificial” e foi membro da banca 

examinadora de duas teses: A primeira, de mestrado “Trata-

mento da Fibrilação Atrial pela Atrioplastia Redutora Esquerda”, 

cujo mestrando foi Pedro Rocha Paniágua do Distrito Federal. 

A segunda, de pós-doutorado “Cardiovascular Jurisprudence 

Improvement: Fact of Technique – Exclusion of Physician’s Civil 

Liability” a qual foi do candidato professor Elias Kallás Filho 

(OAB-MG). O professor que é médico cardiologista do Sindi-

cato dos Vendedores Viajantes  do Rio de Janeiro há mais 

de 30 anos, foi diretor do Instituto de Estadual de Cardiologia e do Rio-Transplante. Atu-

almente, dirige a cirurgia cardíaca do CBC e é adido científico no HEGP em Paris. 

Walter Arantes comentou com exclusividade para o Jornal da FENAVENPRO sua 

participação no Fórum: “Sem dúvida que para o avanço da Cardiologia e da Cirur-

gia Cardíaca, o Fórum foi de importância relevante, uma vez que cada participante 

contribuiu com suas pesquisas e solução para doenças do coração”.

Rio de Janeiro Vendedores viajantes
www.sindicatodosvendedoresrj.com.br

Paraná
sinvenpar@swi.com.br

Bahia - Sul e Sudoeste
sindven@veloxmail.com.br | sindven.com.br

SINVENPAR homenageia antigos companheiros

UM ALMOÇO DE confraterni-

zação, em homenagem aos 

companheiros da Velha 
Guarda, realizado pelo 

SINVENPAR na sua Sede So-

cial, em Pinhais, município do 

Paraná, simbolizou a despedida de 2011 e reuniu mais de 200 convidados entre antigos 

sócios, amigos e familiares.  

Confraternização de fi m de ano do SINDVEN
A CONFRATERNIZAÇÃO DE 2011dos propagan-

distas e vendedores viajantes do sul e sudoeste 

da Bahia, realizada no Eco Resort Indaiá – Rodo-

via Ilhéus/Uma,  contou com cerca de 70 pessoas 

que se divertiram embalados por música ao vivo 

estendida até a noite.

Na despedida, em grande 

estilo, os convidados entre di-

retores e associados sabore-

aram um delicioso churrasco 

e participaram do sorteio de 

brindes. As crianças curtiram 

a piscina e os brinquedos. 

Para o presidente do SINDVEN, José Raimundo Mariá Dias, “a satisfação de todos 

foi garantida com o sucesso da festa!”

O presidente da Associação dos 
Caixeiros, Melson Weckerlin, agrade-
ceu a homenagem prestada aos colegas 
da Velha Guarda. Para animar mais 
o encontro a diretoria do SINVENPAR 
organizou o tradicional amigo secreto e 
um Torneio de truco.

Para o presidente do SINVENPAR, 
Aparecido Pedroso, entre os 

advogados do Sindicato, 
Elme e Gustavo, a secretária Solange, e 

o vice-presidente Wilson 
“foi uma satisfação oferecer este almo-

ço para os integrantes da Associação 
dos Caixeiros e seus familiares”.

O cardápio oferecido pelo Sin-
dicato agradou aos convidados 
que saborearam uma suculenta 
costela de fogo de chão e saladas 
variadas. Sem contar, que o 
acompanhamento foi de dar água 
na boca: chope e refrigerantes 
bem geladinhos!

Dr. Walter Labanca
O amigo do coração
Com sua inteligência
E experiência
É quem alavanca
A saúde desta Nação

Do interior para Paris
Na França, foi se especializar
Sendo escolhido pelo País 
Como médico do presidente
Quando este para o Brasil viajar

Médico de ponta laureado
Na classe é considerado
Pelo seu trabalho como cirurgião
Na França e no Brasil, foi condecorado
É o nosso médico do Sindicato
E diretor do hospital do CORAÇÃO.

SALVE DR. WALTER LABANCA!

Associado do VENRIO homenageia dr. Labanca
EM CARTA ENVIADA ao Jornal da FENAVENPRO, Paulo Roberto Estabile, desta-

cou que nunca é demais homenagear o ilustre médico, que com sua simplicidade, 

inteligência, capacidade, bondade e humanidade, atende aos pacientes do Sindi-

cato, igual como em seu consultório. 

“A poesia foi uma forma sutil que encontrei para render minhas homenagens ao 

médico, pela sua trajetória vitoriosa” disse o associado. Confira:
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Rio de janeiro 
Propagandistas-Vendedores
sinproverj@globo.com | www.sinproverj.com.br

Notícias dos Filiados da FENAVENPRO

Alagoas
sindeval.al@gmail.com

SINDEVAL promove Natal Solidário 2011

A SEDE SOCIAL do SINDEVAL recebeu durante todo o 

mês de dezembro de 2011 diversas doações de asso-

ciados e amigos, entre alimentos não perecíveis, brin-

quedos, calçados, cestas básicas, roupas, produtos de 

higiene etc. distribuídas à Instituição Filantrópica de 

Riacho Velho que ajuda pessoas carentes.

O presidente do Sindicato, 

João Carlos Rosendo, e o 

associado Isac do Lab. Her-

barium foram até a comuni-

dade Riacho Velho entregar 

os donativos.  Emocionados 

agradeceram aos que con-

tribuíram para o Natal So-

lidário SINDEVAL: “Para 

nós, do Sindicato, fazer 

parte desta demonstração 

de amor é muito importan-

te. Vai além de uma ação 

social” desabafaram os dirigentes sindicais.

A Missa de Ação de Graças da Indústria Farmacêu-

tica do Estado de Alagoas foi realizada no dia 14 de 

dezembro, às 20h, na Igreja Nossa Senhora da Assun-

ção, localizada à rua Capitão Marinho Falcão, s/n, em 

Santo Eduardo – Poço, 

Maceió.

O SINDEVAL realizará a 

“Ação Social Voluntaria-

do”, um projeto voltado a 

atender cerca de 150 fa-

mílias de baixíssima ren-

da e condições precárias. 

Teremos atendimento de 

consultas médicas em 

diversas especialidades: 

Ginecologia, Pediatria, 

Dermatologia, etc. A ação 

acontecerá no dia 31/03/2012 ás 08:00h,  no Povoa-

do de Riacho Velho.

Contamos com suas doações, (cestas básicas, pro-

dutos de higiene, material de limpeza, etc). Local de 

arrecadação: Sede do SINDEVAL

Participe seja solidário e 
também voluntário!

Alegria marcou confraternização 
2011 de propagandistas 
e vendedores goianos

UM GRANDE ALMOÇO 

de confraternização ofe-

recido pelo SindVendas 

aos vendedores viajantes 

e propagandistas goianos 

demonstrou a represen-

tatividade do Sindicato 

com as categorias que 

representa. 

Mais de 300 pessoas 

num clima de festa e harmonia se reuniram no Clube 

da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal 

de Goiás (APCEF/GO) para a despedida de 2011. Os 

convidados deram boas risadas com o show liderado 

pelo humorista Delesmano Alves.

O presidente do SindVendas, Paulo Guardalupe, 

agradeceu aos amigos e parceiros comerciais – Hos-

pfar e Ligmed – sempre presentes nos eventos organi-

zados pelo Sindicato, o patrocínio dos brindes sortea-

dos entre os colegas da indústria farmacêutica.

Goiás
secretaria@sindvendas.com.br 

www.sindvendas.com.br

16º Encontro da Velha Guarda 
do SINPROVERJ 

OS VETERANOS DA in-

dústria farmacêutica, 

anualmente se reúnem 

na Sede Campestre do 

SINPROVERJ, em Pia-

betá, Distrito de Magé, 

num encontro promovido 

pelo Sindicato dos Pro-

pagandistas do Rio de 

Janeiro que tradicional-

mente conta com a parti-

cipação da Banda do Car-

rilho para animar a festa.

Em 2011, cerca de 200 

pessoas prestigiaram os 

companheiros da Velha 

Guarda, que mataram a 

saudade dos colegas da 

antiga e relembraram o 

tempo bom em que vi-

sitavam clínicas e hos-

pitais, distribuindo para 

os médicos as famosas 

“amostra grátis”. 

A fila para saborear o 

delicioso churrasco não 

desanimou os convida-

dos que comentavam: 

“Valeu a pena! É sempre 

muito boa esta confrater-

nização  organizada pelo 

nosso Sindicato”.

É para fechar o festivo en-

contro, com chave de ouro, 

os contemplados no sorteio levaram para casa brindes 

oferecidos pela FENAVENPRO e SINPROVERJ.

SindVendas participa de almoço 
com governador de Goiás

O GOVERNADOR DO Estado, 

Marconi Perillo (PSDB), ofereceu 

um almoço para cerca de 100 

sindicalistas goianos, realizado 

em 13 de fevereiro passado, no 

Palácio do Governo. Na ocasião, 

Perillo sugeriu aos participantes 

que organizassem um grupo de 

trabalho, junto ao governo, para debaterem metas e idea-

lizarem projetos, em prol da classe trabalhadora.

Representando o Sindvendas compareceu o presente do 

Sindicato, Paulo Guar-

dalupe, que cumprimen-

tou o governador pela ini-

ciativa.

Em conversa com o então 

deputado federal e candi-

dato a prefeito de Goiâ-

nia, Leonardo Vilella (à 

dir.), o líder sindical ava-

liou o encontro como po-

sitivo: “Achei de extrema 

importância esta parceria entre governo e lideranças 

sindicais. Acredito que desta forma seremos atendidos 

em algumas de nossas reivindicações” comemorou 

Guardalupe.

FOTOS: DESIRÉE 
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Cerimônias de Posse dos Filiados da FENAVENPRO

O SINDICATO DOS Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio, Propagandis-

tas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos no Esta-

do do Espírito Santo comemorou a reeleição de sua diretoria que cumprirá mandato até 

2 de dezembro de 2015. 

A cerimônia de posse aconteceu no auditório do Novotel Praia do Canto, em Vitória. Entre 

os presentes funcionários, associados, familiares e amigos do Sindicato, além de membros 

da Justiça e das Forças Armadas, políticos e companheiros sindicalistas.

A solenidade teve início com o mestre de cerimônia Homero Ferreira saudando os convida-

dos que cantaram o Hino Nacional e do Vendedor Viajante mantendo a tradição. O presi-

dente do SIVEVI-RS e também diretor da FENAVENPRO, Carlos Giacoboni, convocou cada 

membro da diretoria do SEPROVES para receber a credencial e assinar o Livro de Posse.

O presidente reeleito do SEPROVES, Reginaldo Alemand Damião, recebeu sua creden-

cial das mãos da esposa Zarce Cabral Damião e num breve discurso destacou o apoio da 

família, dos diretores, e da FENAVENPRO com a presença dos companheiros Ayrton e Luiz 

Fernando que auxiliaram o Sindicato, em todo o processo eleitoral: “Graças a Deus as elei-

ções transcorreram de maneira ordeira, honesta e sem tumulto. Desde que a entidade foi 

fundada, há 23 anos, nossa prioridade é lutar pelo interesses dos trabalhadores englobando 

as categorias que orgulhosamente representamos: os vendedores viajantes e os propagan-

distas” acrescentou o sindicalista.

O jantar comemorativo realizado nas dependências do Novotel Praia do Canto contou com 

a presença dos diretores da FENAVENPRO, Carlos Giacoboni e Luiz Fernando Nunes; 

Antonio Fernandes de Aquino (vereador do município da Serra); Charles Silva (capitão da Po-

lícia Militar); Hélio Mário Arruda (desembargador aposentado do TRT ES) e esposa Angélica 

Arruda (advogada) e Lucio Pinto de Queiroz (representante da NCST no Estado).

Diretoria do SEPROVES reeleita por mais quatro anos
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RIO GRANDE DO SUL    
www.sivevi.org.br | sivevi@via-rs.net

SIVEVI promove 
jantar em 
homenagem ao 
Vendedor Viajante
O EVENTO REALIZADO 

na Churrascaria Laçador, 

em Porto Alegre, con-

tou com a presença de 

aproximadamente 150 

pessoas entre vendedo-

res, promotores, super-

visores, gerentes, advo-

gados, representantes 

da Associação dos Juízes 

Classistas, associados, 

familiares e amigos.

O valor do Ingresso foi 

1 kg de alimento não 

perecível. Na ocasião o 

SIVEVI arrecadou 186 

quilos dos produtos en-

tregues  a Associação 

Educacional e Beneficiente Emanuel localizada na Av. 

Assis Brasil, 1079, em Porto Alegre.

“A profissão 

de vendedor é 

tão importan-

te e presente 

na vida das 

pessoas que 

muitas vezes 

não recebe a 

valorização que merece” comentaram os diretores do 

SIVEVI que desfrutaram do convívio dos companheiros 

na comemoração organizada pelo Sindicato.

No discurso em homenagem aos colegas de profissão o 

presidente do SIVEVI, Carlos Giacoboni, frisou: “Hoje, 

passados mais de 70 anos quando o 1º de outubro foi 

consagrado, em 1937, com um visão retrospectiva dos 

resultados alcançados, as entidades representativas em 

todo o País se orgulham de fazer parte desta categoria 

diferenciada e de representá-la legitimamente”.

FONTE: INFORMATIVO SIVEVI-RS – CIRCULAÇÃO:  DEZEMBRO 2011

A FENAVENPRO e seus 26 Filiados em todo o território nacional p
Somos orgulhosos e honrados em participarmos desta gloriosa c

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

História de sucesso 
dos Vendedores
O DIA DO Vendedor tem uma história muito curiosa. 

Segundo a Federação Nacional dos Empregados Ven-

dedores e Viajantes do Comércio, a FENAVENPRO, 

muita gente, inclusive os profissionais da área de ven-

das, não sabe que a data passou a ser comemorada 

após um Congresso realizado na Argentina.

O 1º Congresso Pan-americano de Viajantes, Agentes 

e Representantes do Comércio aconteceu entre os dias 

25 de setembro e 2 de outubro de 1937 e contou com a 

participação de representantes do Brasil, Argentina, Chile, 

México e Uruguai. Durante o evento, ficou decidido que a 

partir de então, todo dia 1o de outubro seria comemora-

do o Dia do Vendedor (a nível Pan Americano).

A profissão de vendedor é tão importante e presente 

na vida das pessoas que acaba sendo desvalorizada. 

Mas, o que seria da sociedade, da economia, sem 

os vendedores? Todas as pessoas, pelo menos uma 

vez na vida, se tornam vendedoras. O simples fato de 

concorrer a uma vaga de trabalho é vender a “mão 

de obra” que está sendo contratada. Mas, para quem 

realmente leva a profissão como forma de sustento, é 

bom saber que existe uma regulamentação.

Profissão regulamentada
A Lei é a de número 3.207, de 18 de julho de 1957 (20 

anos depois da primeira comemoração do Dia do Vendedor).

Em 11 artigos estão contidos os direitos e deveres 

do profissional da área de vendas. Porém, nenhuma 

regulamentação adianta se a pessoa realmente não 

tem dom. Um bom profissional deve ter iniciativa, per-

sistência, entusiasmo e paixão. Existe até uma meto-

dologia, chamada de “As 8 atitudes Vencedoras”, que 

servem de dica para quem quer trabalhar com vendas. 

São elas:

1. Todos os dias me levanto para vencer

2. Sou movido a metas e objetivos

3. Não desperdiço tempo

4. Penso, logo Vendo

5. O medo não me domina

6. Nunca desisto

7. Acredito na força do entusiasmo 

8. Aprendo alguma coisa todos os dias

Chuva não 
atrapalha festa do 
Vendedor Viajante

MUITO PELO CONTRÁ-

RIO... Animou, mais ain-

da, associado, familiar e 

amigos do PROPAGA-

VENDE que organizou 

uma festa em homena-

gem a categoria.

Num ambiente des-

contraído cerca de 300 

pessoas divertiram-se 

com música ao vivo no 

Espaço BH Recepções e 

Eventos, na Pampulha. 

Os convidados saborea-

ram um delicioso bufê de 

churrasco e participaram 

do sorteio de brindes. 

De acordo com o pre-

sidente do Sindicato, Rúbio Alves de Oliveira (à esq. 

do companheiro aposentado Sílvio de Oliveira), come-

morar o 1º de outubro é uma tradição da entidade: 

“O dia é muito impor-

tante para todos nós, 

vendedores viajantes, 

pois representa uma 

conquista e reconhe-

cimento à categoria 

que temos orgulho 

em representar aqui, 

em Minas” frisou o líder sindical. Ao fundo, Baltazar 

Botelho, diretor do PROPAGAVENDE.

1º DE OUTUBRO Dia Pan Ameri

MINAS GERAIS 
sindicato@propagavende.com.br | www.propagavende.com.br
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arabenizam a todos os colegas pela passagem do Dia do Vendedor. 
categoria. Desejamos sucesso e realizações! Um grande abraço!

RIO DE JANEIRO
www.sindicatodosvendedoresrj.com.br | contato@sindicatodosvendedoresrj.com.br

VENRIO comemora 1º de Outubro 
Sede Campestre em festa

icano do Vendedor Viajante

MAIS DE 500 pessoas, entre associados, dependentes, funcionários, familiares e amigos  divertiram-se 
na Sede Campestre do Sindicato da categoria, em Santo Aleixo, município de Magé, no Dia do Vendedor 

Viajante. Seis ônibus saíram lotados de passageiros, da sede Social, no centro do Rio, com 
destino a área de lazer do VENRIO. A reportagem do Jornal da FENAVENPRO participou 
das comemorações. Confira:

O espaço mais animado do encontro festivo é sempre 

a Churrasqueira, onde os convidados além de sabore-

arem um gostoso churrasco acompanhado de cerveja 

SKOL geladinha, cedida pela AMBEV, e refrigerantes 

oferecidos pela Coca-Cola, cantam e dançam ao som 

da animada Banda Família. 

O VENRIO não esqueceu das crianças pela passagem do dia 12 de outubro 

e reservou para a garotada muitas surpresas. As recreadoras Luciene, Pa-

trícia, Vanessa e Lucia distribuíram brinquedos e guloseimas e participa-

ram de diversas brincadeiras. O parquinho também foi uma boa opção.

O “Quiosque do Aposentado” é um local agradável que abrigou não só o 

pessoal da velha guarda, mas aqueles que gostam de um carteado ou 

jogar conversa fora.  

Missa de Ação de Graças

A diretoria do VENRIO mandou rezar Missa de Ação de 

Graças em homenagem ao Vendedor Viajante, no dia 

1º de outubro, na Igreja Católica Sagrada Família, Estrada 

Adam Brumer, ao lado da Sede Campestre, em Santo Aleixo.

O presidente do VENRIO, 

José Soares, avaliou o en-

contro: “Comemorar o Dia do 

Vendedor pra nós do Sindica-

to é muito gratificante. Não 

só por representarmos esta 

categoria diferenciada como 

também fazer parte dela. O 

nosso encontro tradicional e 

será sempre festejado!” 

O sr. Fernando Fernandes 

do Espírito Santo -

associado de matrícula 248 - 

contemplado com o presente 

mais cobiçado do sorteio.

Acompanharam o sorteio dos brindes doados pelas empresas Ambev, Casa Nunes Martins, 

Coca-Cola, Sadia e Souza Cruz os diretores do VENRIO - Cordeiro, Ayrton, Soares e Samuel. 

O momento é sempre aguardado com muita expectativa pelos participantes.
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114ª Reunião de Conselho de R

DELEGADOS REPRESENTANTES dos 27 Filiados da FENAVENPRO, assim como os 

componentes da mesa - presidente e diretores -, respectivamente Edson Ribeiro Pin-

to, Luiz Fernando Nunes e Ayrton de Almeida, iniciaram a 114ª Reunião de Con-

selho, cantando o Hino Nacional e do Vendedor Viajante. O evento aconteceu no Salão 

do Mirador Rio Copacabana Hotel, zona sul do Rio, em 26 de outubro passado. 

Na abertura da Reunião Edson deu boas vindas 

aos estreantes: À dir: Francisco Maurício Gomes 

(SINPROVENCE); Augusto de C. Portela Neto 

(SINPROCAPE-Caruaru); Rivaldo Cavalcan-

ti Beltrão (SINDIPROVENDAS-João Pessoa); 

Sílvio Luiz Nassur Ferreira (SINPROVERGS) e 

Jaelson Bernardo de Abreu (SINDEVAL).

Dando prosseguimento o presidente da FENAVENPRO 

ressaltou a importância da entidade a nível nacional 

e internacional e resumiu as atividades desenvolvidas 

junto a CNTC e o Fórum Sindical dos Trabalhadores 

no Congresso Nacional: “Nossos Filiados vêm traba-

lhando exaustivamente no que se refere aos Projetos 

que tramitam na Câmara e no Senado, à maioria deles  em benefício da classe 

trabalhadora”. 

Edson disse ainda que o sindicalismo brasileiro, por mais que pareça envelhecido, 

ainda é um dos mais modernos do mundo e o momento é de união para fortalecê-

lo. O líder sindical fez um alerta à plenária: “Precisamos ficar atentos à PEC 369/05 

do Executivo (vide Editorial). Esta Proposta se for apro-

vada no Congresso será a destruição do nosso sindicalis-

mo. Pela minha experiência um desastre!” lamentou.

De acordo com a Legislação e o Estatuto da FENAVEN-

PRO, Ayrton de Almeida (1º secretário) leu o Edital de 

Convocação publicado no DOU número 176 e 181- Se-

ção 3, págs 131 e 150, em 13 e 20.09.2011. 

O delegado representante do SEPROVES (Filiado do 

Espírito Santo), Nilson Cardoso Silva, leu a Ata de 

Reunião; o Relatório da diretoria; as contas do Exercício 

2010; a Previsão Orçamentária 2012; e o parecer do 

Conselho Fiscal. Os do-

cumentos foram votados 

e aprovados por unanimi-

dade pelo Egrégio Conselho de Representantes. 

Dando continuidade aos trabalhos, o conselheiro 

José Jackson da Silva, representante do SINDVEN 

(Filiado do sul e sudoeste da Bahia) leu o texto “Ven-

cedores e Derrotados” (autor desconhecido).

PALAVRA LIVRE

Delegados Representantes 
agradecem apoio da FENAVENPRO
REPRESENTANTES DE Filiados que se manifestaram na palavra livre, durante a 114ª 

Reunião de Conselho de Representantes, foram unânimes ao afirmarem o apoio 

dispensado pela FENAVENPRO as entidades sindicais as quais representam.

Na ocasião, as lideranças debateram entre outros temas a criação de Sindicatos na 

mesma base territorial (pluralidade) ; manutenção da contribuição sindical ; tercei-

rização e redução da jornada de trabalho. 

Os Filiados elogiaram o Jornal da FENAVENPRO de abrangência nacional e inter-

nacional e frisaram, que o veículo de comunicação, é de fundamental importância, 

não só para divulgar a Federação e os Sindicatos, como também pela troca de 

informações e experiências entre os co-irmãos.

O presidente da 
FENAVENPRO agradeceu a 

Ricardo Bezerra e 
Augusto Portela - 

representantes do SINPROCAPE, 
o presente oferecido a entidade. 

O famoso boneco do Mestre
 Vitalino veio do município de 

Caruaru, no Agreste de 
Pernambuco, um dos maiores 

centros produtores de artesanato 
em barro e cerâmica.

Zelson Aragão da Silva, 
pres. SINDIVESC (SC)

Antonio de Oliveira, pres. 
SERVIPROFARO (RO)

José Raimundo Mariá 
Dias, pres. SINDVEN (Sul e 
Sudoeste BA)

Maria Aparecida Alves 
Lopes, pres. 
SEMPREVIAJAVEND (DF)

José de Jesus Pinto 
Damasceno, 
SINPROVENCE (CE)

Marcos Antônio Sousa 
Pereira, pres. SEVEVIPRO 
(BA)

Marcelo Fernandes Pereira, 
pres. SINVEPRO (PE)

Astrogildo Torres de Brito 
Filho, delegado SINPROFAR 
(PA - propagandistas)

João Carlos Ferreira 
Rosendo, pres. SINDEVAL 
(AL)
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Representantes da FENAVENPRO

“Sinal verde para o balanço 
fi nanceiro da FENAVENPRO”
A afirmação é dos três membros 

do  Conselho Fiscal da entidade: 

José Soares de Souza Filho (RJ); 

Álvaro Nascimento Filho (PA) e 

Rúbio Alves de Oliveira (MG), em 

reunião realizada na Sede da FENA-

VENPRO, Centro do Rio, em 25 de 

outubro de 2011.

Os conselheiros, assessorados pelo 

contabilista da Federação, Jorge Leal aprovaram o Relatório, os mapas contábeis 

do exercício 2010; a suplementação orçamentária 2011; e a previsão orçamentá-

ria para 2012. Eles destacaram: “Atestamos a lisura e transparência dos números 

apresentados na prestação de contas. A administração da nossa Federação cum-

priu todas as formalidades legais e estatutárias”.

Reunião de diretores 
da FENAVENPRO 
O EVENTO ACONTECEU na véspera da 114ª CR (25.10.2011), no Salão Tonelero do Mi-

rador Rio Copacabana Hotel. Na ocasião o presidente da FENAVENPRO, Edson Ribeiro 

Pinto, entre outros assuntos comentou sobre o Projeto de Lei 2322/11 de autoria do 

deputado federal João Dado (PDT-SP), que atualiza a redação da CLT.  O parlamentar justifi-

cou as modificações porque segundo ele a redação original da legislação conta com quase 

70 anos: “A alteração de terminologias e a modificação dos valores de multas, entre outras 

medidas, justificam-se porque  nem sempre a legislação acompanhou as inovações trazidas 

à área trabalhista por decretos-leis, leis ordinárias e emendas constitucionais”.

Para o assessor jurídico da FENAVENPRO, Hildebrando Barbosa de Carvalho, 

presente à reunião, que disse conhecer bem o Projeto o mesmo trata da fiscalização 

do MTE e que em termos de direitos sociais, coletivos ou individuais do trabalhador 

não há qualquer alteração. O advogado concluiu: “Este Projeto diz respeito somente 

a atualização da terminologia; de composições e fiscalização de órgãos internos, ou 

seja, trata-se de mais uma cartilha interna do Ministério do Trabalho e Emprego”. 

A fragilidade da representação dos trabalhadores 
no parlamento
 A COMPOSIÇÃO DOS partidos políticos, em vários casos, não corresponde ao anseio do 

eleitor em relação aos seus pleitos dentro do Poder Legislativo, que além da produção de Leis, 

também é o local que tem por dever reverberar as contradições da sociedade e fiscalizar as 

ações do Poder Executivo. 

 

Partido com visão ideológica mais liberal tem identificação com o setor produtivo – empre-

sários; já aqueles mais progressistas, em geral, são ligados aos trabalhadores, movimentos 

estudantis, associações de moradores, entre outros. O reflexo dessa miscelânea representati-

va provoca outra forma de atuação dentro do Poder Legislativo, as bancadas informais

 

No caso dos trabalhadores brasileiros, a fragilidade na representação no Congresso Na-

cional coloca em xeque os principais projetos de interesses da classe. Dados do livro, “A 

Radiografia do Novo Congresso Nacional – Legislatura 2011/2015, editado pelo Departa-

mento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP), comprovam o crescimento da bancada 

empresarial na Casa legislativa e uma pequena elevação da bancada sindical que, ainda não 

apresenta condições numéricas para uma disputa política no Poder Legislativo. 

 

Em números absolutos os representantes empresariais chegaram ao Congresso Nacional 

em 2011 com uma bancada de 273 empresários, sendo 246 deputados e 27 senadores. Já 

a bancada que faz oposição direta a esse grupo, chegou ao legislativo com 72 parlamentares 

sendo 64 deputados e oito senadores que têm ligação com o movimento sindical do País. 

 

A disparidade na representação dificulta a atuação dos trabalhadores e líderes sindicais 

que atuam na Casa onde se debate e criam as normas jurídicas que regem os brasileiros. 

Propostas de Emenda a Constituição, como a redução da Jornada de Trabalho para 40h, 

(PEC 231/1995), e a PEC do Trabalho Escravo (PEC 438/2001), que expropria terras de em-

presários rurais que mantém trabalhadores em situação análoga a de escravos, encontram 

dificuldades de aprovação no Congresso. 

PALESTRA

“O Movimento Sindical e o Congresso Nacional” 
Tema da palestra ministrada por André Luís dos Santos, jornalista - especialista em Política e Representação Parlamentar 

- e assessor parlamentar do DIAP, na 114ª Reunião do Conselho de Representantes da FENAVENPRO

Devido à complexidade do assunto o qual despertou grande interesse por parte dos sindicalistas presentes 
no evento, o palestrante convidado resumiu a sua explanação em artigo abaixo publicado. Confira:

 Com essa composição, a atuação dos princi-

pais atores na defesa e ampliação dos direitos 

dos trabalhadores fica em descompasso com 

a necessidade eminente da classe laboral que, 

carece de proteção legal para manter seus di-

reitos em uma sociedade que moderniza sua 

capacidade de produção.

 

Eleger representantes comprometidos com a causa trabalhista se torna uma necessidade 

em uma democracia representativa. Ter deputados e senadores combativos com experiência 

política no movimento sindical e clareza da agenda da classe trabalhadora fortalece a ação 

dos trabalhadores em todo o País. 

 

Além da defesa de matérias que possam beneficiar a classe trabalhadora e que dependem efetiva-

mente da aprovação do Poder Legislativo - deputados, senadores, trabalhadores e dirigentes sindicais 

- devem também ficar atentos às ameaças que rondam o processo decisório no Congresso Nacional. 

 

Destaque nesta legislatura 

Foi a apresentação do Projeto de Lei 951/2011. A matéria cria o chamado simples trabalhista 

para as pequenas e microempresas, com a redução dos direitos trabalhistas dos empregados 

desses estabelecimentos.

 

A proposta, apresentada pelo deputado Júlio Delgado (PSB/MG) entrou na agenda de priori-

dades da bancada empresarial no Congresso. Portanto, além de manter os representantes da 

classe trabalhadora atentos às demandas de uma agenda trabalhista, o alerta também deve 

ser extensivo aos perigos que buscam retirar direitos.

 

Para equalizar o debate e promover avanços significativos para a classe trabalhadora será neces-

sário modificar a composição do Congresso Nacional no que diz respeito às bancadas informais, 

em especial a Bancada Sindical. Eleger representantes dos trabalhadores é o primeiro passo. 
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Sindicalistas 
crêem em 
negociações 
salariais positivas 
para este ano
A EXPECTATIVA DOS resultados para Acordos e Con-

venções Coletivas é semelhante ao que ocorreu no 

primeiro semestre de 2011, segundo especialistas e 

sindicalistas.Nesse período, 93,2% das categorias pro-

fissionais tiveram reposição da inflação e ganho real.

Para o diretor-técnico do Dieese (Departamento Inter-

sindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), 

Clemente Ganz Lucio, a aposta é de aceleração da 

economia no início do segundo semestre deste ano.

O resultado do PIB (Produto Interno Bruto) também é 

esperado acima dos cerca de 3%, resultado que deve 

ser obtido em 2011.

FONTE: AGÊNCIA SINDICAL

NÃO É NOVIDADE para ninguém que o Brasil é consi-

derado um paraíso no que diz respeito às praias, ao 

samba e ao futebol. O país começa a chamar a aten-

ção, porém, em função do seu mercado de trabalho.

O aquecimento econômico, a Copa, a 

Olimpíada, o pré-sal e as crises finan-

ceiras na Europa e nos Estados Unidos 

estão transformando a “terra adorada” 

em uma espécie de porto seguro para 

trabalhadores do mundo todo.

Essa realidade, que parece promisso-

ra, traz um enorme perigo para nós, 

brasileiros. Estamos com urgente ca-

rência de mão de obra especializada 

em vários setores. A falta de profissio-

nais para atender essas demandas virou um enorme 

desafio para governos e empresas.

 

A “importação” de trabalhadores de outros países de-

monstra um fato preocupante para o Brasil, no que se 

refere à educação e à qualificação profissional.

O país está com dificuldades para acompanhar a sua 

atual fase de desenvolvimento, que requer profissionais 

especializados em produção e em serviços. Com o ob-

jetivo de evitar um apagão de mão 

de obra, os Sindicatos promovem o 

equilíbrio das relações de trabalho. 

Eles atuam como intermediários em 

conflitos, apóiam a geração de em-

pregos e de renda e, principalmente, 

oferecem assistência ao cidadão.

Além disso, as entidades repre-

sentativas contribuem para a cons-

trução de uma sociedade mais justa 

e igualitária.

Vale lembrar que, com a contribui-

ção sindical anual, os trabalhado-

res têm garantido vários benefícios, 

como salários e jornadas de trabalho 

compatíveis com as suas atividades 

e o acesso a treinamentos e à capa-

citação técnica.

Muitos fazem questão de ignorar que, com a contri-

buição sindical, os Sindicatos têm mecanismos para 

lutar pela defesa dos interesses econômicos, sociais, 

profissionais e políticos dos seus associados. A con-

tribuição permite que os sindicatos se dediquem a 

P O N T O  D E  V I S T A

Francisco Antonio Feijó,  contabilista, adv. com especialização em Direito Tributário, juiz do Tribunal de Impostos e Taxas de São 
Paulo (TIT-SP) e pres. da Confederação Nac. das Profissões Liberais (CNPL) e da União Mundial das Profissões Liberais (UMPL).

Contribuição protege trabalhador

Rio recebe 
1ª Conferência 
Estadual de Emprego 
e Trabalho Decente 
O evento realizado no Tribunal Regional do Tra-

balho do Rio de Janeiro, em 15 de dezembro do 

ano passado, teve como objetivo discutir a política 

nacional do emprego decente, fundamentada nos 

princípios e direitos democráticos do trabalho.

Cerca de 400 pessoas participaram do encontro, 

entre elas 50 delegados eleitos sendo 15 represen-

tantes do governo, 15 dos trabalhadores, 15 dos 

empregadores e cinco do terceiro setor que irão re-

presentar o Rio na Conferência Nacional que será 

realizada em maio de 2012, em Brasília.

De acordo com o secretário Estadual de Trabalho 

e Renda, Sergio Zveiter, é de grande importância 

que o Rio esteja voltado para o tema em debate: “O 

Estado vive um momento único na geração de em-

prego, já que é a menina dos olhos do mundo com 

os grandes jogos olímpicos e religiosos que aconte-

cem até 2016”. 

Dentre os delegados selecionados do Rio, repre-

sentando os trabalhadores pela NCST-RJ, Luiz Ed-

mundo Quintanilha (diretor do SINPROVERJ), que 

avaliou a Conferência como positiva para o diálogo 

social entre os segmentos envolvidos.

realizar estudos sobre a sua área de atuação, além 

de palestras, reuniões e treinamentos voltados para o 

aperfeiçoamento profissional.

Vale lembrar que a contribuição sindical 

é determinada pela Constituição Federal 

e também pela CLT (Consolidação das 

Leis do Trabalho), sendo, portanto, um 

dever legítimo dos trabalhadores. Além 

disso, ela é de fundamental importância 

para a sustentação de toda a estrutura 

trabalhista do país, pois parte do mon-

tante arrecadado é revertida em benefí-

cios sociais e em seguro-desemprego.

No caso dos profissionais liberais, agen-

tes e trabalhadores autônomos, o reco-

lhimento é feito em fevereiro. Entre os celetistas, a 

contribuição corresponde a um dia de trabalho, sem-

pre no mês de março. A contribuição dos trabalhado-

res avulsos ocorre no mês de abril.

O valor arrecadado tem a seguinte partilha: 60% vai 

para os Sindicatos; 15% para as Federações; 5% 
para as Confederações; 10% para o Governo; e 10% 

para as Centrais sindicais. Todos os entes envolvidos 

têm atribuições e responsabilidades específicas que, no 

seu conjunto, objetivam unicamente res-

guardar, qualificar e proteger o trabalha-

dor, principalmente neste momento em 

que o país se torna rota de trabalho para 

imigrantes do mundo todo.

Se analisarmos a história contemporâ-

nea, chegaremos à conclusão de que a 

peça-chave para a criação e para a de-

fesa de empregos depende, fundamen-

talmente, do desenvolvimento. Para 

construirmos uma economia verdadei-

ramente “verde e amarela”, precisamos 

de muito mais postos de trabalho.

Hoje, várias atividades estão totalmen-

te nas mãos de estrangeiros. Este é o 

momento oportuno para adotarmos um 

novo equilíbrio de forças entre traba-

lhadores, Sindicatos e sociedade, bus-

cando saídas inteligentes e viáveis para 

esta e para as futuras gerações.

FONTE: PUBLICADO ORIGINALMENTE PELO JORNAL FOLHA DE 

S.PAULO (04.02.2012) A PROPÓSITO DO DEBATE EM TORNO DO FI-

NANCIAMENTO DA ORGANIZAÇÃO SINDICAL.

“A contribuição 

sindical é 

determinada pela 

Constituição Federal 

e também pela 

CLT (Consolidação 

das Leis do Trabalho), 

sendo, portanto, um 

dever legítimo dos 

trabalhadores”

“As entidades 

representativas 

contribuem para a 

construção de uma 

sociedade mais 

justa e igualitária”


