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Dia do Propagandista

Propagandistas vocês profissionais que levam sorrisos Brasil a fora recebam
da FENAVENPRO e seus 27 Filiados nossas sinceras homenagens. Orgulho é o
sentimento que compartilhamos com a sua família e com todos que vibram ao
vê-los suar a camisa por serem propagandistas. Juntos, temos construído
uma história de sucesso e conquistas
que se renovam à medida que novos
desafios são lançados. Parabéns!
12 e 13

FENAVENPRO apóia rejeição à Proposta Fim do Fator Previdenciário
de Reforma Sindical do Governo
causa polêmica entre Governo,
Representantes de Confederações de Trabalhadores do Brasil foram recebidos pelo vice-presidente da República, no Palácio do Jaburu, em 13
de junho passado, para debaterem com Michel Temer, a tramitação na
Câmara dos Deputados da Proposta de Emenda à Constituição 369/05.
As lideranças sindicais manifestaram preocupação e solicitaram ao vice-presidente a retirada da matéria.

parlamentares e aposentados
3

Filiados da FENAVENPRO lutam pelas
categorias que representam em todo o
7,8, 9, 10 e 11
território nacional
Advogado da FENAVENPRO esclarece
a origem do sindicalismo no Brasil
15

Eleições 2012: Movimento sindical
participa ativamente do processo eleitoral
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EDITORIAL
Edson Ribeiro Pinto, presidente da FENAVENPRO

Aposentado no Brasil: Cidadão Descartável
ERA FHC

nas 6,3%. Onde fica a busca pela “preservação em caráter

NOS OITO ANOS que ante-

permanente do valor real” do benefício da aposentadoria?

• Em 1989, a inflação chegou a 1.764% ao ano. Ano
passado estava reduzida a 6,5%.

• Em 1980, nosso PIB foi de 163 bilhões e éramos

cederam o governo FHC, a
inflação havia corroído se-

NO JAPÃO

a 12ª economia do mundo. Em 1911 produzimos

riamente o salário mínimo,

Tempos atrás, comentando o aumento da vida média do brasi-

14 vezes mais: 2,3 trilhões de dólares e passamos a

reduzindo em 36% o seu

leiro, tive oportunidade de lembrar uma data japonesa, o Keiro

poder de compra. Os R$50

No Hi, que é comemorada sempre em setembro, deliberada-

• Em 1980, o índice de mortalidade infantil beirava

de um salário sem corre-

mente numa segunda-feira para compor um fim de semana pro-

69 mortes por 1.000 nascimentos, caiu em 2011

ção passaram a comprar

longado. No Keiro No Hi, que quer dizer literalmente respeito

apenas R$ 32 de merca-

pelos mais velhos, as famílias se reúnem em torno de seus

doria. A situação era críti-

idosos, que são festejados e homenageados pela contribuição

ca e apontava para uma

que deram ao país com sua sabedoria e trabalho. Nessa data,

• Nas últimas décadas, as classes D e E migraram

ocupar a 7ª posição.

para 21 por 1.000.

• Em 1980, o analfabetismo alcançava 27% da população brasileira, hoje está abaixo de 11%.

devastadora hiperinflação.

jornais e tevês se ocupam de entrevistar pessoas de idade avan-

para a classe C e, hoje, já se nota um forte movimen-

Felizmente, com a implantação do Plano Real em 1994, o

çada, desenvolvendo matérias e debates sobre como melhorar a

to da antiga classe C para se juntar à classe B.

Governo estabeleceu também um programa de recuperação

vida de quem tanto já fez pelo país. Isso, no Japão!

do valor do mínimo que era, então, de apenas R$ 70. Hoje,

QUEM SÃO OS RESPONSÁVEIS PELO SUCESSO?

ele está em R$ 622. Em 1994, a inflação era de 40 a 45%

NO BRASIL

Nós estamos satisfeitos com esses resultados, o Governo

por mês. Hoje, estamos com uma inflação controlada em 5 a

E sem sair da estrada, mas trocando a montaria e voltando

também deve estar. Mas sabem nossos ministros e nossos

6% ao ano. Ao mesmo tempo, que a inflação era domada, o

ao Brasil, lembro da bananeira. A bananeira tem um destino

deputados e senadores quem foi responsável por essa im-

salário mínimo crescia quase 790%. Sem dúvida, uma con-

cruel. Durante todo um ano ela se desenvolve e se ocupa em

pressionante evolução nos últimos 30 anos em todos os seto-

quista dos trabalhadores.

produzir um enorme cacho. Depois de colhido o cacho de

res do País? Foi à geração anterior, exatamente essa que hoje

bananas, ela continuará crescendo, desfrutando seu espaço

está se aposentando e que deve amargar sua aposentadoria

Mas, será, mesmo, uma vitória para comemorar? Parece que

na lavoura, mas nunca produzirá um segundo cacho. Assim,

com um benefício defasado, segundo a visão do Governo.

não... Será uma vitória de Pirro? Parece que sim... Aceitar

a bananeira já não interessa mais. Por isso ela é cortada.

esse crescimento do salário básico como o justo atendimento

Bananeira que já deu cacho, não é? Talvez os contribuintes da

às reivindicações trabalhistas, significa capitular numa luta

Lembro, também, de recente declaração do Governo sobre o

que está apenas no início.

Previdência Social não sejam exatamente a preocupação de

reajuste só pelo índice da inflação dos salários dos aposen-

nossos governantes, pois, como servidores públicos, quando

tados que recebem acima de um salário mínimo: “Em nossa

chega o momento eles se aposentam com salários integrais.

QUAIS SÃO OS DIREITOS DO TRABALHADOR BRASILEIRO?

avaliação, eles [os aposentados] têm assegurada por Lei

Vamos começar lá do início... A Constituição diz que ele tem

a inflação do ano anterior.” E continua: “Consideramos que

direito “a um salário mínimo capaz de atender a suas ne-

[isso] seja o suficiente. O Brasil tem muitas prioridades, o re-

cessidades vitais básicas e às de sua família com moradia,

curso público é restrito. Há enorme número de categorias que

alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene,

não têm sequer a inflação. Parece-nos, que, frente aos enor-

transporte e previdência social, com reajustes periódicos que

mes desafios que temos no País, isso seja suficiente para os

lhe preservem o poder aquisitivo”. Isso é o mínimo que se

aposentados que têm benefícios acima do salário mínimo”.

espera, para que o trabalhador possa viver com dignidade.

Eu perguntaria aos nossos dirigentes se estão satisfeitos com
o progresso feito pelo Brasil nos últimos 30 anos. Vou ajudar

O Dieese fez o cálculo: Para assegurar ao trabalhador esse direito mínimo constitucional, o salário básico, hoje, não deveria ser
R$ 622 – deveria ser R$ 2.329. Então, há um longo caminho
a percorrer, concorda? Estamos falando dos trabalhadores na

alinhando três ou quatro números:

O dependente da Previdência Social não terá muito para comemorar enquanto no Governo existir essa visão pequena do
trabalhador – e enquanto o aposentado for tratado como
cidadão de segunda classe.

Em nome do povo brasileiro!
Com a palavra: Deputados e Senadores
que exercem seus mandatos...

Reunião

ativa e não nos aposentados e demais beneficiários da Previ-

Rejeição à PEC 369/05

dência Social, porque, estes, sofrem uma vil discriminação.

Em reunião realizada na Sede da
FENAVENPRO, no dia 4 de julho passa-

SOBRE APOSENTADORIA

do, os diretores da entidade, entre ou-

A nossa Constituição diz que “é assegurado o reajustamento

tros assuntos, destacaram a tramitação da PEC 369/05 na Câmara dos Deputados. O presidente Edson Ribeiro

dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o
valor real”, no entanto o que acontece com os aposentados
é o seguinte: enquanto os trabalhadores receberam um aumento nominal de 14,26% com o justo objetivo de continuar
perseguindo a restauração do poder de compra do salário, os
aposentados ficaram limitados à correção da inflação - ape-

Pinto comentou sobre o trabalho que a Federação, junto com a CNTC e outras Confederações, vem fazendo no
Congresso Nacional para a derrubada da Proposta: “Garanto aos senhores que o contato é permanente com
os parlamentares inclusive, em junho, fomos atendidos em audiência pelo vice-presidente da República, Michel
Temer, que nos orientou como agir juridicamente em relação a PEC 369-05”.
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Congresso Nacional
Apesar do calendário apertado, por força das eleições municipais, em outubro, e entre novembro e dezembro, após as mesmas, o Congresso terá que trabalhar muito para dar conta
da ampla, complexa e polêmica agenda legislativa, a começar pelos Projetos que retiram
direitos do trabalhador brasileiro. Confira:

Fim do Fator Previdenciário deve ser
votado após recesso parlamentar

Secretário de Políticas de
Previdência Social do MPS informa:

“O fim do Fator Previdenciário não tem previsão para voltar a ser
discutido pelo governo”

“A Câmara dos Deputados deve votar o Projeto sobre o fim do Fator Previdenciário, até final de agosto”, infor-

SEGUNDO LEONARDO Rolim a negociação com o Con-

mou o líder do Governo na Casa, deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), após reunião com os ministros da Fazen-

gresso Nacional não foi concluída e ainda não há uma

da, Guido Mantega; da Previdência, Garibaldi Alves; e de Relações Institucionais, Ideli Salvatti. O parlamentar

proposta definitiva por parte do Ministério da Previdên-

disse que o objetivo do encontro foi esclarecer aos ministros que os líderes da base manifestaram-se favoráveis

cia Social a ser apresentada. No início de julho, havia

à aprovação da matéria.

sido marcada uma reunião interministerial com a ministra
de Relações Institucionais, Ideli Salvati, para discutir uma

FENAVENPRO apóia o PL 3299/2008, de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS), que
propõe a extinção do Fator Previdenciário.

possível mudança no Projeto de Lei 3.299/2008, que
tramita na Câmara dos Deputados e dispõe sobre a aposentadoria de acordo com a soma do tempo e da idade.
O encontro acabou não ocorrendo por incompatibilidade de agendas. Cogitou-se, então, uma nova reunião do

Paim pede reajuste para aposentados
e pensionistas

Governo para agosto, que não está mais confirmada.
FONTE: AGÊNCIA BRASIL

O senador Paulo Paim (PT-RS) registrou em Plenário, no
dia dois de julho, Emendas de sua autoria ao Projeto de
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2013. Ele pediu a
atenção especial do relator-geral do PLDO, senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE), para a proposta de reajuste
real para os aposentados e pensionistas.
Paim ressaltou que o PLDO encaminhado pelo Governo não especificou as metas e prioridades, limitando-se a indicar que as preferências são o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e a superação da extrema pobreza.

Ministério do Trabalho e Emprego

Confederações
Nacionais de
Trabalhadores
reúnem- se com ministro
REPRESENTANTES DE CONFEDERAÇÕES Nacionais
de Trabalhadores participaram de audiência com o
Ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Daudt Bri-

Ministro da Previdência alerta:
“Fator não pode ser extinto sem mecanismo
de substituição”

zola, no último 17 de julho.
O objetivo do encontro foi demonstrar que o sistema confederativo, nascido com a Consolidação das Leis do Trabalho, acolhido e aperfeiçoado pela Constituição Federal
de 1988 e que atua desde a base (Sindicatos e Federações), até a cúpula do movimento sindical, necessita de

A declaração do ministro Garibaldi Filho foi durante entrevista coletiva em que foi divulgado o resultado do

um diálogo transparente e essencial, com o MTE, para a

Regime Geral de Previdência Social (RGPS) de maio: “O que se espera é que não se tenha uma queda da sus-

luta sindical em benefício dos trabalhadores brasileiros.

tentabilidade da Previdência Social”, disse.

Ao final da reunião o ministro Brizola recebeu das lideranças sindicais um documento com propostas,

O ministro ressaltou que as propostas para substituição do Fator Previdenciário ainda estão em discussão no
Governo. Quando fechada, ela será levada ao debate no Congresso Nacional: “Ainda estamos discutindo internamente. Há quem defenda votar a proposta de Pepe Vargas, do 85/95, mas ela muda o cálculo para as 70

sugestões e reivindicações alertando que “as Confederações serão essenciais no debate para fortalecer
ações junto à classe trabalhadora”.

maiores contribuições, não as 80 maiores contribuições como é hoje, o que, para a Previdência, se constitui em
um prejuízo”, afirmou Garibaldi Filho.

Pensões - O ministro fez questão de ressaltar que as mudanças em estudo sobre o sistema de pensões não
foram discutidas com o Governo federal e com líderes na Câmara e Senado: “Elas não estão na pauta neste
momento. Estão em estudo interno no Ministério da Previdência Social”.
Fonte: MPAS

foto: Renato Fernandes/MTE
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Diretor da CNTC
Nova diretoria da CNTC assume
compromisso com mulher trabalhadora aplaude discurso de

Brizola Neto na OIT

O DIRETOR DA CONFEDERAÇÃO Nacional dos Trabalhadores no Comércio e também presidente da
Fecomerciários, Luiz Carlos Motta, representando
os trabalhadores brasileiros na 101ª Conferência do
Trabalho, realizada na Sede da Organização InterA REUNIÃO PARA INSTALAÇÃO da Coordenadoria da Mulher aconteceu na Sede da CNTC, em Brasília, no dia
29 de maio, onde 22 delegadas, representando 17 Federações filiadas, entre elas a FENAVENPRO, participaram

nacional do Trabalho, em Genebra (Suíça), no dia 12
de junho passado, acompanhou atentamente o discurso do ministro do Trabalho, Brizola Neto.

do encontro.
Segundo
Na abertura o presidente da CNTC, Levi Fernandes Pinto, desejou boas vindas as companheiras e afirmou:
“Para nós, da diretoria da Confederação, a reunião de hoje é histórica porque veio resgatar direitos das mulheres
comerciárias e de serviços do Brasil”.

Mot-

ta o ministro
destacou

em

seu pronunciamento a adoção do trabalho

O líder sindical disse ainda que há muito tempo as mulheres lutam por um espaço na CNTC, para poderem de-

decente como

fender seus direitos e corrigirem ofensas, preconceitos e injustiças praticados contra a mulher trabalhadora.

“centro

das

políticas econôCinco candidatas se apresentaram para o cargo de Coordenadora. A eleita foi

Elizabete Madrona - diretora da Coordenadoria da Mulher da Federação dos Empregados no Comércio do Estado do Paraná (Fecep).

micas e das estratégias de desenvolvimento” , além
de considerar importante a realização no Brasil da
Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente:
”Ponto culminante de uma longa e profunda discussão
entre governos, trabalhadores e empregadores sobre

A presidente do Sindicato de Ven-

as questões fundamentais do mundo do trabalho”

dedores Viajantes do Estado do

acrescentou.

Pará (SINDEVEV),

Nubia Ale-

xandre, afirmou: “Como mulher trabalhadora e sindicalista externo meus
agradecimentos a FENAVENPRO,
especialmente ao Edson, por ter
me indicado para participar como
delegada da Coordenadoria da

CNTC apóia
manifestação a
favor do emprego
A CNTC PARTICIPOU, em São Paulo, no dia quatro de

Mulher da CNTC. Fiquem certos que sempre honrarei a nossa Federação!.

abril passado, de manifestação em frente à Assembléia

Parabenizo a companheira Beth, do Paraná, eleita presidente”.

Legislativa do Estado, onde milhares de representantes
de trabalhadores e de entidades patronais protestaram

O diretor administrativo do Centro de Eventos e Treinamento da CNTC
(CET), Edson Ribeiro Pinto, entre os diretores da Confederação – Luiz Carlos Motta, Valmir de Almeida Lima Lourival Figueiredo Melo, avaliou a importância desta nova Coordenadoria: “É muito gratificante pra mim, como

contra a desindustrialização e a favor do emprego. O protesto chamado Grito de Alerta, ocorreu um dia após o
anúncio de medidas de incentivo à produção da indústria
brasileira anunciadas pelo Governo Federal. O pacote pre-

diretor da Confederação, ver realizado um sonho antigo de nossas representantes, que, a partir de agora, serão

vê incentivos no valor de R$ 60 bilhões em renúncia fiscal

mais uma voz no âmbito da CNTC” celebrou também, como presidente da FENAVENPRO.

do governo,
somente
neste ano.
O ato foi
convocado em
conjunto pela
Força Sindical,
Central Única
dos Trabalhadores (CUT), Sindicato dos Metalúrgicos do Grande ABC,
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e
Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos (Abimaq).
FONTE: WWW.CNTC.COM.BR
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FOTO: AILIME PIVA

FOTOS: HPRADERA/CNTC

Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio

Visitas

CNTC recebe
desembargador de
Porto Alegre

Dirigentes sindicais Unidos pela rejeição
da CNTC e
à PEC 369/05
FENAVENPRO visitam
gabinete de ministra
do STF

Michel
Temer
recebe
presidentes
das
Confederações
de
Trabalhadores.

FOTO: LUCIANA MARQUES / FONTE: VEJA.COM

Representando a CNTC na audiência com Michel Temer:
Levi Fernandes Pinto (presidente), Lourival Figueiredo
de Melo e Edson Ribeiro Pinto (diretores).

REPRESENTANTES DE CONFEDERAÇÕES de Trabalhadores do Brasil foram recebidos pelo vice-presidente
A ministra Rosa Maria Weber do TST foi escolhida
pela presidenta Dilma Rousseff para ocupar a 11ª
cadeira do STF, onde deve permanecer por sete anos.
A juíza assumiu a vaga deixada por Ellen Gracie que se
aposentou em agosto de 2011.
O desembargador Mario Chaves do TRT da 4ª RegiãoRS participou como palestrante da 112ª Reunião do
Conselho de Representantes da FENAVENPRO, realizada em 20.10.2010, no Mirador Rio Copacabana Hotel.

POR SUGESTÃO DO desembargador Mario Chaves

da República, no Palácio do Jaburu, em 13 de junho
passado, para debaterem com Michel Temer, a tramitação na Câmara dos Deputados da Proposta de
Emenda à Constituição 369/05. As lideranças sindicais manifestaram preocupação e solicitaram ao vicepresidente a retirada da matéria.

aproveitando sua permanência em Brasília, a dele-

Mario Chaves a convite

gação da CNTC, composta por Levi Fernandes Pin-

Durante a audiência, Temer sugeriu aos sindicalistas:

de Edson Ribeiro Pinto - diretor administrativo

to (presidente), Lourival Figueiredo Melo e Edson

“Mantenham contato permanente com o relator da ma-

do CET (Centro de Eventos e Treinamentos

Ribeiro Pinto (diretores) e do presidente do SIVEVI-

téria, deputado Moreira Mendes (PPS-RO), e levem os

da CNTC e também presidente da FENAVEN-

RS, Carlos Giacoboni, foi recebida por Rosa Maria

O DESEMBARGADOR

PRO - visitou a Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Comércio, em Brasília, no
último 26 de junho.

Edson mostrou aos visitantes Mario Chaves e
Carlos Giacoboni (diretor da FENAVENPRO e
presidente do SIVEVI-RS) todas as instalações

Weber ministra do STF.

pareceres jurídicos apresentados aqui, explicitando as
partes inconstitucionais para embasar os argumentos”.
Na ocasião, o presidente do PMDB, senador Valdir

Durante a audiência as lideranças sindicais, atra-

Raupp de Rondônia, manifestou preocupação com a

vés do presidente da CNTC, apresentaram a Con-

tramitação da PEC e reconheceu os riscos que a Pro-

federação para a ministra e ressaltaram a sua im-

posta representa contra o sindicalismo brasileiro: “Me

portância para o segmento dos trabalhadores que

coloco à disposição dos senhores para arregimentar

a entidade representa: “Contamos com 35 Federações filiadas e 830 Sindicatos englobando cer-

meus pares no Congresso Nacional sobre a matéria”.
O presidente da FENAVENPRO, Edson Ribeiro Pinto,

da Confederação, em especial o Centro de

ca de 12 milhões de trabalhadores no comércio e

Eventos.

argumentou: “Queremos a derrubada definitiva da PEC

serviços em todo o País”.

369/05 proposta pelo Governo, por ela ser inconstitucio-

Ciceroneados pelo gerente administrativo do CET,

Segundo Edson Pinto a magistrada foi extrema-

Filippo Coraca, o Chaves ficou impressionado com

mente atenciosa e receptiva com a delegação e fi-

a infraestrutura e arquitetura de primeiro mundo do

cou impressionada com a alta representatividade da

Centro e comentou: “Não fazia ideia da grandiosi-

CNTC em todo o território nacional: “Refutamos a

dade deste espaço tão arrojado e moderno, além

visita como muito importante para ambas as partes,

de bem localizado, já que fica próximo aos prin-

já que decorridos quase 64 anos, a história desta

nal e contrária aos interesses da classe trabalhadora”.

cipais setores bancários e hoteleiros de Brasília.
Os comerciários estão de parabéns!” acrescentou
o desembargador.

grande organização sindical se confunde com a história da conquista dos principais direitos e garantias
dos trabalhadores do Brasil” finalizou o diretor do
CET e presidente da FENAVENPRO.
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O que é a PEC 369/2005?
Institui a contribuição de negociação coletiva, a representação sindical nos locais de
trabalho e a negociação coletiva para os
servidores da Administração Pública; acaba
com a unicidade sindical; incentiva a arbitragem para solução dos conflitos trabalhistas e amplia o alcance da substituição
processual, podem os sindicatos defender
em juízo os direitos individuais homogêneos. Proposta da Reforma Sindical. Altera a
Constituição Federal de 1988.
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Vem aí o negociado sobre o legislado!

JORNAL O GLOBO – 1º DE MAIO DE 2012

Mais uma vez,
o Governo tenta
desengavetar Projeto para
flexibilizar a CLT e retirar
as garantias mínimas do
trabalhador brasileiro.
O que é bom para uns pode
não ser para outros... A
FENAVENPRO entende que,
antes de tirar direitos
fundamentais da
classe trabalhadora
assegurados na Constituição
como pagamento de horas
extras, férias e licenças ou
diminuir o poder de
luta dos Sindicatos, os
interessados devem ouvir
todas as categorias
profissionais.

Anamatra denuncia:
“Reforma Trabalhista tramita silenciosa no Congresso”
A ASSOCIAÇÃO NACIONAL dos Magistrados da Jus-

que precarizam os direitos trabalhistas”, afirmou o

PL 4.330/04

tiça do Trabalho lançou no dia 11 de abril passado,

presidente da Anamatra, Renato Sant’Anna. O caso

O Projeto, de autoria do deputado Sandro Mabel

no café do Salão Verde da Câmara dos Deputados, a

mais gritante é o Projeto de Lei 4.330/04 que regu-

(PMDB-GO), foi aprovado em Comissão especial e se

edição anual de sua Agenda Político-Institucional.

lamenta a terceirização, admitida atualmente apenas

houver acordo poderá ir direto para exame do plenário.

A publicação, um instrumento de informação desti-

em atividades-meio.

Se não houver entendimento, a matéria terá tramita-

nado às entidades participantes do debate político,

ção convencional, isto é, poderá ser examinando ainda

especialmente sobre temas do Direito do Trabalho,

“É uma proposta que quebra o sistema de trabalho

destaca a preocupação dos juízes com a tramitação

que a gente conhece hoje e quebra o controle sindi-

de Projetos que alteram radicalmente as relações de

cal”, argumentou o magistrado. “De cada cinco mortes

trabalho no país.

em acidentes de trabalho, quatro são de terceirizados.
Se isso acontece, é sinal de que algo está errado”,

“A Agenda faz um alerta para propostas legislativas
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acrescentou Sant’Anna.

pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Visite o site www.anamatra.org.br
e saiba mais sobre a Agenda
Político-Institucional Anamatra 2012

Notícias dos Filiados da FENAVENPRO

Rondônia

Prezados Filiados:
Divulguem seus Sindicatos no Jornal da FENAVENPRO!
Em todas as nossas edições reservamos páginas exclusivas só
para vocês que tão bem representam os propagandistas e
vendedores-viajantes. Mandem notícias e artigos para os e-mails
jornal@openlink.com.br e fenavenpro@openlink.org.br

serviprofaro@viacabo.com.br

Rio Grande do Sul
Propagandistas-Vendedores de Produtos Farmacêuticos | sinprovergs@terra.com.br

Presidente e advogado do SINPROVERGS visitam FENAVENPRO

Entre o Selo Comemorativo alusivo ao quadragésimo -quinto aniversário da Superintendência da

A FENAVENPRO REPRESENTADA por seus diretores

Zona Franca de Manaus o presidente do SERVI-

Ayrton Rodrigues de Almeida e Luiz Fernando

PROFARO, Antonio de Oliveira (à dir.), represen-

Nunes recebeu em sua Sede, no centro do Rio, no

tando a CNTC no evento e Thomaz Afonso Queiroz

dia 15 de maio, a visita do presidente e assessor jurí-

Nogueira o novo superintendente da Suframa.

dico do SINPROVERGS, respectivamente Silvio Luiz
Nassur Ferreira e Thiago Pinto Lima.
Na ocasião, os sindicalistas e o advogado da Federa-

SERVIPROFARO participa
dos 45 anos da Suframa

ção, Hildebrando de Carvalho, debateram diversos

DIVERSOS EVENTOS MARCARAM o 45º aniversário de

assuntos referentes ao movimento sindical brasileiro os

fundação da Superintendência da Zona Franca de

quais vem afetando e preocupando o SINPROVERGS e

Manaus entre eles a 255ª Reunião Ordinária do Con-

demais Filiados da FENAVENPRO.

selho de Administração do Órgão; a posse dos novos
superintendes adjuntos; e o lançamento da Campa-

“Como representantes legítimos dos propagandistas-vendedores não admitimos e combatemos a pro-

nha Institucional e do Selo Comemorativo em alusão

moção da pluralidade sindical, ou seja, a fundação e a regulamentação aleatória de registros sindicais, bem

à data.

Santa Catarina

como a de entidades de grau superior (Federações e Confederações)” afirmou Luiz Fernando também presidente do SINPROVERJ.

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

Vale lembrar que em 10 de Abril de 2008, surgiu a Portaria 186 editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
regulamentando dentre tantos pontos, o registro sindical de entidades representativas dos trabalhadores no MTE,

Colaboradora do SINDIVESC
completa 25 anos de Casa

surgindo nesse contexto, uma enxurrada de pedidos.
Em e-mail enviado à FENAVENPRO o presidente do SINPROVERGS agradeceu a receptividade e atenção dispensadas ao próprio e ao advogado do Sindicato, frisando que ficaram lisonjeados e felizes com a demonstração
de carinho dos diretores e funcionários. Silvio Luiz afirmou ainda que o SINPROVERGS encontra-se a disposição
e será um prazer receber a todos que visitarem a Casa do propagandista gaúcho.

ZENAIDE F. FLORIANO INICIOU suas atividades no
SINDIVESC, em 4.03.1987, como assistente odonto-

SINPROVERGS realiza 2º almoço dos aposentados

lógica, contratada pelo então presidente do Sindicato,
José da Silva Cordeiro, pelo qual demonstra carinho:
“Jamais conseguirei me esquecer de um homem com
tanta sabedoria e simplicidade. Através de seus atos,
ele demonstrava que somente a verdadeira amizade
constrói bases sólidas, fortalece convicções e impõe
respeito” acrescentou Zenaide.
Quando

a funcionária completou 25 anos de

PARA ATRAIR COMPANHEIROS da Velha Guarda, e reintegrá-los ao SINPROVERGS, a diretoria do Sindicato re-

SINDIVESC, além do convite do presidente, Zelson

alizou, em março, o tradicional almoço anual dos aposentados. O encontro aconteceu no restaurante Galeteria

Aragão da Silva, para assumir o cargo de colabora-

Casa do Marquês, local agradável e aconchegante, escolhido de comum

dora, função que segundo ele “vem exercendo com

acordo entre os colegas.

capacidade e dedicação” recebeu uma homenagem de diretores e colegas de trabalho. Emocionada

Para o presidente da entidade, Silvio Luiz Nassur Ferreira (à direita),

Zenaide agradeceu: “Como funcionária e amiga estou

o evento foi um sucesso e deixou o pessoal muito satisfeito: “Acredita-

à disposição da categoria. O futuro não se pode pre-

mos que nosso objetivo foi alcançado, proporcionando as relíquias do

ver, mas nos dispomos a fazer o melhor com o que ele

SINPROVERGS momentos de alegria e descontração”.

nos preserva” desabafou.
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Notícias dos Filiados da FENAVENPRO
Piauí

Paraíba | propagandistas, propagandistas vendedores e vendedores de produtos farmacêuticos

sevvpropi@hotmail.com

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

Sede
Campestre do
SEVVPROPI
de cara nova

SINDIPROVENDAS presta homenagem a fundadores do Sindicato

COM NOVOS ATRATIVOS, entre eles sala
de jogos, campo de
futebol, churrasqueira com chuveiros e piscina a Sede
Campestre do Filiado da FENAVENPRO, no Estado
do Piauí, recebe nos finais de semana propagandistas
e vendedores, amigos e familiares.
Para o presidente do SEVVPROPI, José Ribamar Pessoa, a Sede foi um sonho que se transformou em realidade: “Com muita luta e ajuda da nossa Federação
hoje podemos proporcionar aos colegas piauienses um
espaço de lazer onde
desfrutam momentos
descontraídos”.

“MERECIDA HOMENAGEM às pessoas que foram responsáveis pela fundação da nossa entidade” afirmou Rivaldo Beltrão (camisa rosa) presidente do SINDIPROVENDAS. O sindicalista ressaltou que há 27 anos começava
uma história de muitas lutas e vitórias, em prol da categoria, “graças à determinação destes companheiros a
quem somos eternamente gratos por tudo que fizeram”.

“O nosso reencontro deixou muitas recordações, histórias de viajantes, ou melhor, “caixeiros viajantes”, e boas
gargalhadas” comemorou a diretoria do SINDIPROVENDAS. Nesta turma de ex-propagandistas que fez história
tanto dentro, como fora da indústria farmacêutica, aconteceu na Sede do Sindicato, no último dia 30 de março,
e reuniu cerca de 40 pessoas. Alguns deles seguiram caminhos diferentes e hoje são empresários, juízes, etc.
“Mas uma coisa é certa. As experiências vividas por este time de guerreiros os quais rendemos nossas homenagens e nutrimos profundo respeito pela dedicação e trabalho realizados no decorrer de tantos anos ficaram
marcadas, através de boas lembranças que a nossa profissão lhes proporcionou” concluiu Rivaldo.
Dentre os homenageados o SINDIPROVENDAS destacou os ex-diretores:

Antonio Fernando Dantas (Pantera) | Primeiro presidente do Sindicato e indiscutivelmente um dos
grandes pilares na sustentação do SINDIPROVENDAS. Trabalhou nos Laboratórios Pfizer e Sintex. Atua na área de
vendas de medicamentos de uma Distribuidora.

Inácio Jário Queiroz de Albuquerque | Participou ativamente da fundação do SINDIPROVENDAS. Trabalhou na divisão de produtos éticos do Laboratório Abbott, mantendo acesa em sua vida a profissão de propagandista. É juiz de Direito na Comarca de João Pessoa.

Leonardo Machado de Farias Filho | Fundador do SINDIPROVENDAS permanece até hoje na diretoria.
Trabalhou no Laboratório Roche e por último no Laboratório Glaxo Smith Kline. Tornou-se empresário e representante comercial

Doação de sangue é destaque no Informativo do SINDIPROVENDAS
COM OBJETIVO DE divulgar e consolidar o engajamento do Sindicato em ações voltadas para a comunidade continua em 2012 a Campanha de Doação de Sangue em apoio ao Hemocentro de João Pessoa. A FENAVENPRO
parabeniza o Filiado pela bela iniciativa!
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Alagoas
sindeval.al@gmail.com

SINDEVAL: 29 anos de histórias
pra contar

SINDEVAL fecha Acordos Coletivos
na Sede do Sindicato

O SINDEVAL - Sindicato dos Empregados
Vendedores e Viajantes do Comércio Propagandistas, Propagandistas Vendedores e
Vendedores de Produtos Farmacêuticos do
Estado de Alagoas, legítimo representante da
categoria abrangida pela Lei 6.224/75, reconhecido pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, desde 26/05/1983, com CÓDIGO
SINDICAL nº 005.026.01680-0, com CARTA
SINDICAL registrada no Livro nº 092, Página
nº 091, Ano 1982, vem a público esclarecer
sobre os seguintes fatos:

EM 1958, propagandistas e propagandistasvendedores,

criaram

Nota de esclarecimento

a

Associação de Vendedores,
conseguindo posteriormente a Carta Sindical, e com
Estatuto aprovado elegeram a primeira diretoria.
Em 26.05.1983, os companheiros Ernando Costa
Cavalcanti,

Fernando

José de Medeiros e outros sindicalistas, fundaram o
SINDEVAL e nestes 25 anos lutaram corajosamente

O presidente do SINDEVAL, João Carlos, e o re-

pelo Sindicato

presentante do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo

Posteriormente filiaram-se à FENAVENPRO que con-

(SINDUSFARMA), Arnaldo Pedace, assinaram o

tribuiu financeiramente para a compra da atual Sede

Acordo 2012 / 2014, em 1º de junho, na pre-

administrativa e social.

sença dos dirigentes sindicais Jaelson, Nadilson
e Milton.

Os convidados lotaram o auditório do SINDEVAL onde
foi realizada a cerimônia pela passagem dos 29 anos

A conquista do Sindicato para a categoria foi de

do Sindicato. Na oportunidade o associado Valdeson

7.2 % de reajuste nos salários fixos (vendedor 1,

lembrou: “Parti-

2 e 3) e 6.2 % sobre as variáveis.

cipação e união
do

Acordo

entre

o

SINDEVAL

são fundamen-

Participaram

tais para o for-

e a Companhia de Bebidas das Américas

talecimento de

(Ambev), no dia

nossa entidade.

(CGGSEAL) Nadilson e João Carlos (presiden-

Parabéns!”.

te e diretor SINDEVAL), Willian Motti (Gente &

27 de junho, Isbela Freitas

Gestão) e Mangerona (diretor AMBEV).
Entre os benefícios conquistados pelo Sindicato
para os vendedores-viajantes alagoanos que
trabalham na empresa, além de aumento salarial
um sábado de folga por mês para descanso.
O presidente do SINDEVAL celebrou o fechamento dos Acordos: “Juntos somos fortes, unidos seremos poderosos”.
A atual diretoria e ex-diretores prestaram uma singela homenagem a Edson Apolinário, ex-presidente do

Em 28/11/2008, fomos surpreendidos com
uma tentativa de fundação de Sindicato à revelia da vontade desta categoria, cuja finalidade indubitável é alheia à efetiva defesa dos
interesses dos trabalhadores; o que denota
claramente o intuito de seus integrantes pela
promoção pessoal, pelo amparo da estabilidade provisória e pelo simples recolhimento da
contribuição sindical.
Todo o processo de fundação deste novel Sindicato está eivado de vícios de formalidade,
os quais estão sendo comprovados com vasta
documentação nos autos do Processo de nº.
00018.2009.006.19.00.2, demandado pelo
SINDEVAL, na Justiça do Trabalho de Alagoas,
que pode ser facilmente consultado no site
www.trt19.jus.br, o qual se encontra sub judice, em fase recursal, portanto, ainda NÃO
TRANSITADO EM JULGADO; passível de todos
os recursos disponíveis para garantir o princípio da ampla defesa e do contraditório.
O pedido de Registro Sindical ao Ministério do
Trabalho e Emprego - MTE, em 20/12/2008,
com protocolo sob nº. 46201.005031/200857 foi NEGADO, em 24/08/2009, e publicado
no DOU nº. 161 Seção I, Página 116, devido à
existência de conflito total de representatividade com o SINDEVAL; e ARQUIVADO conforme o disposto no art. 5º. Inciso III da Portaria
186/2008.

João Carlos Ferreira Rosendo, presidente

SINDEVAL. Emocionado o sindicalista agradeceu a
lembrança dos colegas.
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Pernambuco - Caruaru
sinprocape@bol.com.br | www.sinprocape.org.br

Conselho Fiscal da FENAVENPRO atesta lis

Caruaru o melhor São João do Brasil
EM MEIO AOS festejos da cidade pernambucana o
SINPROCAPE não poderia ficar de fora... Em parceria com o deputado federal Wolney Queiroz (PDTPE), propagandistas e vendedores de

Caruaru

participaram no dia 15 de junho, de camarote vip, da
programação no Parque de Eventos Luiz “Lua” Gonzaga
com mais de 300 atrações, entre elas quadrilhas, palhoças, comidas típicas, cantadores, poesias matutas,
literatura de cordel, fogueiras, e muito mais.

SINDIVESC recebe diretores e
membros do Conselho Fiscal
da FENAVENPRO
Membros do Conselho Fiscal da FENAVENPRO A reunião de diretoria da FENAVENPRO, realizada na
Sede Social do Filiado de Santa Catarina, em 27 de
abril passado, contou com a presença do assessor jurídico Hildebrando Barbosa de Carvalho e da secretária
Elizabeth Mourão Marques Pereira.

José Soares de Souza Filho, Álvaro Nascimento
Filho e Rúbio Alves de Oliveira – assessorados pelo
contador da entidade, Jorge Sebastião da Rosa Leal
(à direita), aprovaram as contas da Federação.
Após leitura da Ata da
reunião o presidente do

Preocupados com o futuro do sindicalismo no Brasil os

Conselho Fiscal, José

diretores debateram a pulverização de Sindicatos nas

Soares de Souza Filho,

bases e a estabilidade de dirigentes sindicais. Para o

entregou ao presidente da

presidente da Federação, Edson Ribeiro Pinto, a cria-

FENAVENPRO, o parecer

ção desenfreada de entidades sindicais é uma maneira ardilosa e uma prática perversa para enfraquecer o
sindicalismo brasileiro, que, até, poderia servir de modelo para o mundo: “Infelizmente, algumas pessoas

Rio Grande do Sul
vendedores-viajantes

sentantes do Conselho
Fiscal, verificamos a lisura
com que estão sendo ad-

criam Sindicatos e usam artifícios que visam apenas

ministradas as contas da

à arrecadação sindical ou, ainda, à manutenção do

Federação. Parabenizamos a diretoria pela excelente ad-

emprego” lamentou.

ministração demonstrada claramente nos balanços que

O líder sindical frisou algumas obrigações das enti-

Informativo do SIVEVI-RS é
sucesso entre os gaúchos

dades de trabalhadores, entre elas: “Atuar junto aos
parlamentares no Congresso Nacional, vigiando e

COM DESIGN MODERNO e conteúdo editorial

acompanhando os Projetos que tramitam na Câmara

atualizado o Informativo SIVEVI –RS, já é lei-

e no Senado que possam vir a prejudicar o trabalha-

tura obrigatória entre os vendedores-viajantes

dor, retirando direitos já consagrados na Constituição”

gaúchos. Na edição nº 6 a categoria fica in-

complementou.

ffo
formada

sobre

d
i
diversos

assun-

ttos
o

destacando: “Nós, repre-

apresentaram superávit” complementou Soares.

sivevi@via-rs.net | www.sivevi.org.br

cclasse
la

e a tomada de contas,

ligados

a

trabalha-

d
o e o sindicadora
llismo
ism nacional. A
F
EN
FENAVENPRO
parrabeniza
ab
ao Filiado
d
o Rio Grande do
do
S
ul pelo incentivo a
Sul
m
íd sindical.
mídia
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De acordo com o presidente da FENAVENPRO o saldo positivo e a atual administração nos incentivam a
continuar trilhando pelo caminho que escolhemos:
“Sabemos que por ser muito difícil gerenciar um patrimônio que não nos pertence pessoalmente temos a

Notícias dos Filiados da FENAVENPRO

Santa Catarina

Reportagem e fotos por Tania Maria de Oliveira
jornalista e assessora de comunicação da FENAVENPRO

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

sura nas contas da entidade
obrigação em administrá-lo da melhor forma possível”
afirmou o líder sindical.
Aproveitando a oportunidade em reunir os diretores na
Sede do Filiado de Santa Catarina, com a presença
do presidente do SINDIVESC, Zelson Aragão da Silva, Edson agradeceu a todos pela confiança e registrou
a forma transparente com que o tesoureiro atual, companheiro Luiz Fernando, vem conduzindo as finanças
da FENAVENPRO. “Nenhuma iniciativa é tomada sem
comunicar ao 1º secretário, Ayrton de Almeida, presente diariamente na sede da Federação” salientou.

Sede Campestre do SINDIVESC reinaugura placa comemorativa
NEM O TEMPO frio e o dia chuvoso tiraram o brilho da confraternização realizada pelo SINDIVESC, na aconchegante Sede Campestre do Sindicato, localizada no Distrito do Rio Vermelho, em Florianópolis.
O evento que reuniu cerca de 100 pessoas, e contou com a presença de representantes da FENAVENPRO em
passagem pelo Estado, participando das reuniões de diretoria e conselho fiscal da entidade, teve como objetivo
a reinauguração da placa simbólica do espaço que leva o nome de Izolda Neumoyane Ribeiro Pinto, em reconhecimento a esposa do presidente da Federação, Edson Ribeiro Pinto.
Vale lembrar que a inauguração oficial da placa, aconteceu durante os festejos da inauguração da Sede, em
24 de novembro de 2001, e a ideia partiu do falecido José Cordeiro, ex-presidente do SINDIVESC.

A reportagem do Jornal da FENAVENPRO registrou momentos históricos do evento.

O companheiro Zelson agradeceu a presença de to-

Izolda agradece a homenagem
prestada pelo SINDIVESC

dos e disse ser uma honra para o SINDIVESC receber diretores e membros do Conselho Fiscal da FENAVENPRO:
“Para nós é muito importante a nossa Mater bem próxima

“Estou bastante emocionada com esta delicada

da gente, assim como os colegas que administram seus

homenagem prestada pela diretoria do Sindica-

Sindicatos no Brasil inteiro”.

to da qual talvez nem seja tão merecedora, bem
como a que recebi há anos atrás pelo nosso ines-

Emocionado, Zelson lembrou o ex-presidente do SIN-

quecível amigo Cordeiro. Divido este momento

DIVESC, José da Silva Cordeiro, falecido em julho

tão especial com as esposas de sindicalistas aqui

de 2010 e enfatizou: “A nossa diretoria está dando

presentes que acompanham seus esposos nesta

andamento ao trabalho excepcional iniciado pelo com-

tarefa árdua” agradeceu Izolda Ribeiro Pinto. Ao

panheiro que deixou saudade”.

seu lado o casal Zelson e Raquel Regina da Silva. À
direita Edson (presidente da FENAVENPRO) marido da homenageada.
“O saudoso Cordeiro foi muito feliz ao colocar o nome da Izolda
em nossa Sede Campestre. Àquela época, justificando a homenagem pra nós, do Sindicato, destacou inúmeras qualidades desta senhora, entre elas sua inteligência, sua capacidade
de liderança e seu bom senso” comentou Zelson Aragão da

O sindicalista adiantou que o próximo passo do
SINDIVESC é criar subsedes nas cidades de Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville e Tubarão, onde em
cada uma delas, já existe um líder sindical que pertence à diretoria do Sindicato: “O que pretendemos com
a iniciativa, apoiada pela categoria, é abranger todo o
Estado de Santa Catarina, tentando assim impedir a
criação de novas entidades como tem acontecido em
quase todo o território nacional” assinalou.

Silva, presidente do SINDIVESC.
“Tenho certeza absoluta
que o nosso amigo Cordeiro, onde ele estiver
está olhando por todos
nós... Deixou aqui frutos, através dessa equipe de diretores do SINDIVESC
que conduzem, com a batuta do Zelson, maravilhosamente bem esse Sindicato. Mais uma vez agradeço a benevolência do meu querido companheiro
Cordeiro, com aval de todos vocês, dando o nome dessa casa o da minha
esposa. Obrigado...” concluiu Edson Ribeiro Pinto entre Francisco de
Aguiar e Chiquinho (vice-presidente do SINDIVESC).

Os diretores do SINDIVESC - Antonio ao lado da filha
Bruna, Marcelo e Ricardo - meteram a mão na massa e
prepararam um gostoso cardápio, deixando os convidados
com gostinho de quero mais.
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Além de fazerem parte da diretoria do SINDIVESC - o violonista e cantor Goline e o saxofonista Adilson (Tito) - nas
horas vagas animam os eventos organizados pelo Sindicato.
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14 DE JULHO Dia

d

Mais uma vez temos o orgulho de homenagear os propagandistas de produtos farmacêuticos – categ
um 14 de julho. O que desejamos a vocês, neste Dia e em todos os outros, é que continuem ass
sempre transpareça em seus rostos. Parabéns! Confira as comemorações de nossos Filiados que recon
MINAS GERAIS

RIO DE JANEIRO

“Coffee breaks” marcam homenagens
do PROPAGAVENDE

Propagandistas do Rio lotam
Sede Campestre do SINPROVERJ

Horizonte. As homenagens aos propagandistas-vendedores contaram com apoio
de parceiros do Sindicato. Para o presidente do PROPAGAVENDE, Rúbio Alves de

A COMEMORAÇÃO DA categoria aconteceu na Sede Campestre do SINPROVERJ,

Oliveira, é um orgulho muito grande para o Sindicato homenagear a categoria pela

em Piabetá, município de Magé, onde 200 convidados desfrutaram de momentos

passagem de mais um dia 14 de julho: “ Parabenizo, em nome de toda a nossa

alegres e descontraídos. Embalados por um som de qualidade, saborearam um de-

diretoria, estes profissionais da indústria farmacêutica”.

licioso churrasco com direito a refrigerantes e chopinho gelado. Dentre as atividades

Na Clínica Vida Nova (bairro Venda Nova) sob a
coordenação de Sérgio Gomes o evento
aconteceu no dia 12 de julho e teve a participação dos diretores do PROPAGAVENDE André Luiz Oliveira e Antônio Carlos Brandão.

organizadas pela diretoria do SINPROVERJ o Torneio de Futebol entre propagandistas
de diversos bairros da cidade é sempre um sucesso. Este ano o time da Zona Oeste
levou o Troféu de campeão.

FOTOS: ARQUIVO SINPROVERJ

O PROPAGAVENDE REALIZOU dois “coffee breaks”, em pontos diferentes de Belo

Impossibilitado de comparecer aos festejos, por compromissos profissionais fora do
Rio de Janeiro, o presidente do SINPROVERJ e diretor da FENAVENPRO, Luiz Fernando
Nunes, enviou mensagem: “É um orgulho para nós, ter vocês do nosso lado, se-

No Man Ferrari Hotel, em Contagem,
a categoria se reuniu no dia 13 de julho
e os organizadores foram os diretores
do PROPAGAVENDE - Eduardo Marino e
José Raimundo Gonçalves.

jam como colegas, sejam como profissionais. Juntos,
temos construído
uma história de

ESPÍRITO SANTO

sucesso e conquistas. Parabéns!”.

Propagandistas capixabas
homenageados pelo SEPROVES
O EVENTO COMEMORATIVO que reuniu
cerca de 200 pessoas aconteceu nas
dependências da Sede Campestre do SEPROVES, em Barra do Jucu, Vila Velha.
Os convidados, além de saborearem um
churrasco ao molho vinagrete, arroz e
feijão tropeiro e de sobremesa sorvetes

O vereador de Magé, Werner
Saraiva (PTB do B) prestigiou o
evento e ofereceu ao diretor do
SINPROVERJ, Luiz Edmundo
Quintanilha (à dir.), Moção por
serviços prestados à comunidade.

O sorteio de diversos
brindes é a outra grande atração da festa.
Entre os contemplados
com um fim de semana
no Hotel Bucsky, em
Nova Friburgo, Sérgio
Ferreira, e Lidianny
Batista Santos com
uma TV LED de 29”.

“Profissional do Ano 2011”

de diversos sabores, se divertiram a valer

Há 18 anos mantendo a tradição o SINPROVERJ promove a entrega da “Placa

com amigos e familiares.

Profissional do Ano”, considerada pela categoria o Oscar da propaganda médica.
Através do voto os propagandistas são eleitos pelos colegas em 12 áreas distintas

O companheiro Gilberto ( Laboratório Or-

do o Rio de Janeiro.

ganon) a mais de 30 anos na indústria
farmacêutica recebeu Certificado de Honra ao Mérito oferecido pelo SEPROVES
pelo profissionalismo reconhecido por colegas capixabas.
O presidente do Sindicato Reginaldo Allemand disse a reportagem do Jornal da FENAVENPRO: “Com esta homenagem mais
um ano que cumprimos com nosso compromisso em valorizar e unir a categoria que
representamos aqui no Estado do Espírito Santo”.
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Propagandistas homenageados: Lidianny Batista Santos (Centro); Alexandre Pregonassi (Largo do
Machado); Luiz Lima Nocito (Tijuca); Rodrigo Leal Caldas (Leopoldina); Fábio Rodrigues de Oliveira
(Baixada); Paula Monteiro (Ipanema); Gilberto Neves da Silva (Niterói), Marcelo Tavares Bahia
(Região Serrana); Sandro de Menezes (Zona Oeste); Francisco Teixeira Filho (Madureira); Esio Vieira
Machado (Méier); Sérgio Ferreira (Copacabana).

o Propagandista

goria que a FENAVENPRO e seus 27 Filiados representam a nível nacional - pela passagem de mais
im, enfrentando os desafios sempre com coragem e que ao final de cada dia o brilho da vitória
nhecem no trabalho da categoria que representam total comprometimento com valores e objetivos:
RIO GRANDE DO SUL

ALAGOAS

SINPROVERGS reúne mais de
500 pessoas

Propagandistas alagoanos
confraternizam com rodízio de pizza

MAIS UMA VEZ a Churrasca-

O SINDEVAL REUNIU

ria Laçador, no bairro de São

mais de 110 profis-

Geraldo, em Porto Alegre, foi

sionais da propaganda

palco da homenagem pres-

médica de Alagoas, na

tada pelo SINPROVERGS

Pizzaria Armazém Gui-

aos propagandistas gaú-

marães, em Maceió,

chos pela passagem do 14 de julho.

para saborearem um
delicioso rodízio de pi-

Este ano o Sindicato preparou uma

zza, regado a um bom

surpresa para a categoria: contratou

chope e refrigerantes.

o “Guri de Uruguaiana” humorista
mais famoso do Rio Grande do Sul,

Ao lado de João Carlos

no momento. Acompanhado do tam-

o médico Milton Hênio

bém comediante “Licurgo o Gaúcho

referência na Pedia-

Emo” a dupla proporcionou aos con-

tria em Alagoas; Ri-

vidados uma noite muito divertida.

cardo (ex-diretor do

Segundo o presidente do SINPROVERGS, Silvio Luiz Nassur Ferreira, o sucesso

SINDEVAL) e Deníl-

do evento demonstrou a representatividade da entidade no Estado para os propa-

son e Valmar (dire-

gandistas: “Na medida em que, nós, da diretoria, conseguimos alcançar um obje-

tores).

tivo, cada vez mais, aproximamos os colegas da propaganda médica para o seu
Para

Sindicato” afirmou o líder sindical.

o

presidente

do SINDEVAL, João

Sorteio de brindes

Carlos (à esq.:) a re-

O momento mais esperado da festa foi comandado pelos diretores do SINPROVERGS,

percussão entre os propagandistas foi excelente: “Inesquecível, trocamos idéias e

Silvio e Ferzola. Os brindes sorteados, entre eles TVs, Impressoras, Netbooks,

colocamos o papo em dia. Tudo isso é um estimulo para que possamos continuar

etc..., foram doados pelo Sindicato e pelas empresas Lima Advogados, Farmacall,

trabalhando em prol da categoria que representamos”.

Dimed e Distribuidora Cristal.
Para não fugir a tradição o SINDEVAL promoveu o sorteio de brindes e os contemOs convidados
mais sortudos
foram
Amaral e Mark
que ganharam
as Televisões.

plados levaram para casa diversos brindes.
O associado Eriberto
ganhou o Tablet
entregue pelo
presidente do
SINDEVAL.

O propagandista João
de Deus (Laboratório
Mabra Grupo Cifarm)
agradeceu o Home
Theater ao vereador
Eduardo Canuto (PV-AL)
parceiro do SINDEVAL.

A contemplada com a TV LCD 32 polegadas foi Aline Moraes (Laboratório
Mabra Grupo Cifarma). À esq.: Canuto,
Edson Apolinário (ex-presidente do
SINDEVAL), Milton e João Carlos atuais
diretores do Sindicato.

Ao lado do presidente do SINPROVERGS (suéter amarelo) prestigiaram o evento os representantes da
FENAVENPRO: Edson Ribeiro Pinto (presidente), Luiz Fernando Nunes e Carlos Giacoboni (diretores), Tania Maria de Oliveira e Hildebrando de Carvalho (assessores de comunicação e jurídico) e
Mario Chaves (juiz togado do TRT da 4ª Região-RS).
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Internacional

3ª Conferência Regional da
UNI Américas Mulheres
O EVENTO SERÁ realizado no Centro de Convenções do Palácio Municipal de Montevidéu, Uruguai, localizado à Av. 18 de Julho, 1360, nos
dias 2 e 3 de dezembro deste ano, paralelamente à 3ª Conferência Regional da UNI Américas.
Sob o tema “Mulheres Rompendo Barreiras”, a Conferência abordará a Violência contra Mulheres; Desenvolvimento Sustentável; Organização de mais Mulheres em Sindicatos; e as Prioridades Estratégicas do Grupo Profissional de Mulheres.

3ª Conferência Regional de UNI Américas | 5,6 e 7 de dezembro, em Montevidéu
www.uni-americas.org

Colômbia é condenada
por impedir
liberdade sindical

Crise internacional
preocupa sindicalistas
CERCA DE 140 sindicalistas de mais de 40 países debateram a crise econômica
internacional no Seminário “Os Desafios dos Trabalhadores e das Trabalhadoras no
Enfrentamento da Crise”, que abriu oficialmente o 11º Congresso Nacional da

O GOVERNO COLOMBIANO foi condenado, no dia 25 de maio passado, pelo

Central Única dos Trabalhadores (CUT), em São Paulo, no último 9 de julho. De

Tribunal Mundial de Liberdade Sindical, por violação às garantias legais de

acordo com as lideranças sindicais de diversas nacionalidades “a crise está sendo

livre associação sindical no país. De acordo com o corpo de jurados, os atos

usada pelas empresas para retirar direitos dos trabalhadores“.

de violência sindical comuns no país violentam e desrespeitam o democrático

O presidente da Confederação Sindical Internacional (CSI) e da Central alemã

princípio da liberdade de associação.

German Confederation of Trade Unions, Michael Sommer, ressaltou: “Temos de
tomar cuidado para que os trabalhadores não se vejam despojados de seus direitos,

A sentença “exige que o Governo da República da Colômbia proíba, impeça e
puna com o rigor necessário todo o comportamento violento, independentemen-

inclusive o de uma aposentadoria e de proteção contra doenças e do trabalho”.
Segundo o sindicalista, a Alemanha ainda não foi afetada gravemente pela crise

te dos seus autores, que afetam o livre exercício da atividade sindical”, dentre

internacional, mas os vizinhos atingidos enfrentam sérios problemas relativos ao

outros pontos.

direito ao trabalho. “Imagine um país como a Espanha, industrializado. Hoje, 50%
dos jovens não têm emprego, são desempregados e não tem futuro, retirou-se de-

Segundo a sentença a Colômbia incorreu em comprovadas violações ao amplo
direito assegurado aos cidadãos de livre associação, negociação coletiva e regular

les o direito ao futuro” lamentou Sommer.
A diretora de Relações Internacionais da Central The American Federation of La-

livre exercício do amplo direito de greve, ajustando sua decisão à própria legisla-

bor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO), dos Estados Unidos,

ção nacional e outros tratados internacionais, como Convenções da Organização

Cathy Feingold, chamou a atenção para o que está ocorrendo no setor da constru-

Internacional do Trabalho e Declaração Universal dos Direitos Humanos.

ção civil, o mais afetado pela crise nos País: “Queremos impedir que as empresas

Participaram da sessão os jurados Luis Enrique Ramirez (Argentina), Luiz

rebaixem salários e reduzam direitos para ganhar a concorrência de grandes obras
públicas” alertou Cathy.

Salvador (Brasil); Lidia Guevara e Gretel Hernandez (Cuba); Sebastian Viscuso

Estratégia dos Sindicatos

(França); e Jose Luis Contreras e Oscar Alzaga (México). Eles levaram em consi-

De acordo com ela “tem sido garantir um salário-base para os operários, medi-

deração o jus cogens ou direito consuetudinário das Nações e a Convenção de
Viena sobre o Direito dos Tratados.

da que encontra forte oposição dos empresários”. Lembrou ainda a baixa taxa de
sindicalização no país, de apenas 11,8%, que dificulta a defesa dos direitos dos
trabalhadores.

O que é o TMLS?

O assessor político senior da Trade Union Advisory Commitee (Tuac), Roland

O Tribunal Mundial de Liberdade Sindical é uma entidade internacional

Scheneider, disse que o movimento sindical e os governos europeus devem olhar

fundada por representantes da sociedade civil, objetivando apuração

para o exemplo de enfrentamento da crise dado pelo Brasil, como medidas de

das reiteradas denúncias de violação dos direitos à livre liberdade de

incentivo ao consumo e a diminuição dos juros. “Para o Banco Central Europeu a

associação, negociação coletiva, do direito de greve

redução do déficit do governo deve ser feita com a redução de salários e chantageiam os países europeus com essa agenda” opinou Scheneider.
FONTE: AGÊNCIA BRASIL

Fonte: Revista Consultor Jurídico (27.05.2012)
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Rio+20

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

Evento termina
Origem do Sindicalismo no Brasil com documento polêmico
por Luiz

O TERMO “SINDICATO” deriva do latim syndicus,

Fernando Nunes,

diretor da FENAVENPRO

proveniente por sua vez do grego sundikós, que designava um advogado, bem como o funcionário que

A CONFERÊNCIA DA ONU sobre Desen-

costumava auxiliar nos julgamentos.

volvimento Sustentável, Rio + 20, terminou
O sindicalismo tem origem nas corporações de

no início da noite do dia 22 de junho passado,

ofício na Europa medieval. No século XVIII, duran-

deixando como legado um documento criticado

te a revolução industrial na Inglaterra, os traba-

por diferentes setores, mas defendido pela ONU e

lhadores, oriundos das indústrias têxteis, doentes

pelo Governo brasileiro. Segundo especialistas no

e desempregados juntavam-se nas sociedades de

segmento “o documento não atende à urgência

socorro mútuos.

dos problemas enfrentados pelo planeta”.

No Brasil sua origem remonta nos últimos anos do

Mas se faltaram decisões práticas, pelo menos al-

século XIX e está vinculada ao processo de transfor-

gumas promessas importantes constam no texto

mação de nossa economia, com o enfraquecimento

final. A partir de 2015, o mundo deverá adotar os

do setor agrário derivado da liberação do trabalho es-

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável -

cravo e sua substituição pelo trabalho assalariado.

um conjunto de metas para gerar emprego e renEm 1720 ocorreu um dos primeiros e mais importantes movimentos grevistas no Porto de

da, sem aumentar a destruição do meio ambiente

Salvador, na época o maior das Américas. Em 1812 cria-se a 1ª Associação Operária no Bra-

- e como financiá-los. Nos dez dias da Conferência, encerrados por um discurso

sil, a dos Trabalhadores Estivadores de Pernambuco.

emocionado da presidente Dilma Roussef, pelo que pude observar os destaques

A primeira greve de tipógrafos ocorreu no Rio de Janeiro em 1858, contra as injustiças
patronais, contra o trabalho excessivo, degradante, infantil e reivindicações de aumentos salariais.Equivoca-se quem acha que as normas sindicais advêm de Getúlio Vargas, erroneamente
fruídas da Carta Del Lavoro, publicada no governo fascista de Mussolini, na Itália em 1927.

A primeira regulamentação sindical brasileira data de 05 de janeiro de 1907, com a edição do
Decreto nº 1.637, no qual o Presidente, Sr. Affonso Penna “Crea syndicatos profissionaes”.

ficaram para o compromisso da redução de emissões de carbono assumido pelos
prefeitos das 58 maiores metrópoles do mundo, e a mobilização dos cariocas que
não desperdiçaram tempo.
Aconteceu de tudo para aproximar a população do tema sustentabilidade... Atividades para a garotada; bicicletadas; debates e exposições com latas de alumínio,
garrafas e sacos plásticos, copinhos, rolhas de cortiça e até pedaços de computador; filas imensas no Forte de Copacabana; jogos interativos; milhares de pessoas

Artigo 1º: “E’ facultado aos profissionaes de profissões similares ou connexas, inclusive

no Aterro do Flamengo e nos pavilhões do Píer Mauá; oficinas na Cúpula dos Povos;

as profissões liberaes, organizarem entre si syndicatos, tendo por fim o estudo, a defesa e

passeatas; vídeos etc.

o desenvolvimento dos interesses geraes da profissão e dos interesses profissionaes de seus

Sem dúvida, para o público, a Rio+ 20 foi um sucesso!

membros”.
Disciplinando no artigo 2º que: “Os syndicatos profissionaes se constituem livremente, sem
autorização do Governo...”
Previu, também, o atual sistema confederativo da organização sindical ao facultar que “Os

Centrais unidas por um
mundo sustentável

sindicatos terão a faculdade de se federar em uniões ou syndicatos centraes, sem limitação
de circumscripções territoriaes. As federações terão personalidade civil separada e gozarão

COM BANDEIRAS, CARTAZES e

dos mesmos direitos e vantagens dos syndicatos isolados”.

faixas, milhares de trabalhadores

Neste mesmo ano ocorre uma greve reivindicando 8 horas de trabalho diário.

e dirigentes sindicais, das quatro

Com o advento da 1ª guerra mundial ocorreram levas de imigrantes, em sua primeira
maioria, espanhóis e italianos, que disseminaram as idéias anarquistas, comunistas e socialistas, passando estas a predominarem nos movimentos sindicais.

Centrais sindicais (CTB, Força
Sindical, Nova Central, UGT), tomaram o calçadão da praia de
Copacabana, no Rio de Janeiro,

Em julho de 1917, uma greve geral é deflagrada em São Paulo, iniciada numa fábrica de
tecidos e que recebeu a solidariedade e adesão inicial de todo o setor têxtil, seguindo as demais
categorias. Mais de 2.000 trabalhadores aderiram à paralisação, culminando com violenta re-

durante a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável - Rio + 20.

pressão policial e com a morte do sindicalista sapateiro José Martinez, de apenas 22 anos.

Durante a passeata, o diretor de comunicação da NCST-Nacional e presidente da
Com a ascensão de Getúlio Vargas ao Poder, em 1930, frente aos crescentes mo-

Regional Rio, Sebastião Soares, lembrou não ser possível haver sustentabilidade

vimentos sociais, se tornou necessário e imperativo que se regulamentassem as condições

sem trabalho decente: “A Rio+20, antes de tratar das questões ambientais, deveria

de trabalho e remuneração do povo brasileiro e de sua organização sindical, concentradas

priorizar as questões humanas”. Ao término da mobilização, manifestantes fixaram

em 1943, na CLT que, em muito “incorporou” a filosofia c do Decreto Federal nº 1.637, de

várias cruzes na areia da praia de Copacabana, simbolizando mais de dois milhões

05/01/1907, de autoria do presidente Affonso Penna, aprovada pelo Congresso Nacional en-

de trabalhadores mortos no Brasil, em acidentes de trabalho.

tão sob a Presidência do Sr. Miguel Calmon du Pin e Almeida.

Isto faz parte da nossa História...
FONTES: SITES DO SINTSEF, WIKIPÉDIA E CÉSAR GONÇALVES (CSGUTE)

NOTA DA REDAÇÃO: ENTRE OS DIRIGENTES DA NCST - RJ PARTICIPOU DA PASSEATA LUIZ
EDMUNDO QUINTANILHA - DIRETOR DO SINDICATO DOS PROPAGANDISTAS-VENDEDORES DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO (SINPROVERJ).
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Eleições Municipais 2012

Dirigentes sindicais deixam TSE divulga calendário
cargo para se candidatar
eleitoral de 2012
OS DIRIGENTES SINDICAIS can-

O CALENDÁRIO ELEITORAL 2012, divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral res-

didatos a cargo público nas próxi-

ponde várias dúvidas que os eleitores podem ter sobre o pleito. Confira o calendário

mas Eleições, em outubro, estão

para o segundo semestre:

afastados da direção de suas respectivas entidades, desde o dia 7
de junho, prazo estipulado pelo
Tribunal Superior Eleitoral.
O afastamento não é definitivo,
nem implica renúncia do cargo
ou função. O dirigente sindical
que se licenciar para concorrer à prévia eleitoral ou convenção partidária e não
conseguir vaga pode retornar a seu posto na entidade. O mesmo é válido se o candidato não for eleito.

Eleições democráticas
As eleições, no regime democrático em que vivemos,
determinam quem dirigirá os poderes políticos. A sociedade brasileira vai eleger diretamente, nos dias
7 de outubro, em 1º turno, e no dia 28 de outubro,

21.08

Início do período para a propaganda eleitoral gratuita
no rádio e na televisão.

07.09

Término do prazo para a entrega dos títulos eleitorais
de quem se inscreveu ou pediu transferência.

02.10

Último dia para a realização de debates no rádio e

07.10

Dia das eleições 2012

televisão.

Mulher

Ministra diz que
combate à violência
contra mulher avançou

nos municípios onde houver a necessidade de 2º tur-

A MINISTRA DA SECRETARIA de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci,

no, os vereadores e prefeitos. Portanto, este é um

disse ao participar de Audiência Pública na Comissão Parlamentar Mista de Inquéri-

ano de grande importância para mais uma nova etapa
da democracia brasileira.

to (CPMI) que investiga denúncias de violência contra mulheres “que o país obteve
avanços no combate à violência doméstica graças
à Lei Maria da Penha”. No entanto, cobrou que
os Estados invistam mais em Delegacias e Varas

Neste ano, o movimento sindical participa ativamen-

especializadas no atendimento a esses casos.

te das eleições municipais, com candidatos em todos

“Meu sonho é, quando sair da Secretaria, que

os Partidos, buscando alianças com aqueles que te-

as Delegacias todas estejam nos moldes, com

nham alguma identificação com as nossas lutas. Ou-

atendimento especializado e de qualidade”, dis-

tros, já se preparando para 2014, quando serão eleitos governadores e presidente da República.

se Eleonora, ao fazer uma avaliação do Pacto
Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra
as Mulheres. A ministra fez também um apelo
aos governadores e governadoras que invistam
recursos e não destruam os organismos de com-

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

bate à violência e que reforcem as Delegacias:
“A violência quando acontece é nos Municípios e
depois nos Estados não aqui na Sede do Governo Federal”.

Cerca de 59.500 vereadores
serão eleitos em todo o Brasil,
além de 5.565 prefeitos.
Mais informações:

www.tse.gov.br
16

De acordo com Eleonora, entre 2007 e 2011, foram investidos R$ 132 milhões
no combate à violência contra mulheres. Ela admitiu que os recursos são poucos,
mas acrescentou que a Secretaria não pode ficar esperando o ideal. “Temos que
fazer e desenvolver política com o que temos. Não acho que a falta de recursos seja
impedimento para implementação de políticas”, ressaltou.
FONTE: AGÊNCIA BRASIL

Denuncie a violência contra a Mulher
Acesse a página na internet

http://www.senado.gov.br/noticias/especiais/violenciacontramulher

