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EDITORIAL
Edson Ribeiro Pinto, presidente da FENAVENPRO

Discurso proferido pelo presidente da FENAVENPRO na solenidade de posse
da diretoria eleita para o quadriênio 2012-2016
A ABERTURA DESTA 16ª gestão da
FENAVENPRO marca os 60 anos de
vida da nossa Federação. Para nós
todos, que vivemos intensamente a
nossa entidade, a data de novembro de 1952 não parece tão distante assim... No entanto, tantas águas
passaram sob a ponte e, delas, tantas foram turbulentas!

que foi esta forma de sindicalismo
que deu ao nosso povo as forças
que ele precisava para lutar contra a ditadura militar, para empunhar a bandeira das Diretas Já,
para exigir o impeachment de
Fernando Collor.

As primeiras seis décadas de vida
da FENAVENPRO presenciaram
acontecimentos e mudanças absolutamente marcantes da vida
nacional.
Em 1952 o Brasil vinha de conquistar, finalmente, sua primeira das
cinco Copas de futebol que ostentamos hoje.
Em 1952 a televisão no Brasil tinha
pouco mais de um ano de vida.
Em 1952 a capital do Brasil ainda
era a cidade do Rio de Janeiro.
A máquina de escrever dominava e
ainda iam se passar 30 e 40 anos
antes de o computador e a internet
aparecerem por aqui.

“17 de novembro
de 1952.
Sessenta anos de vida
da nossa Federação.
Não parece
tão distante assim...”

O Brasil ainda iria sofrer duas longas e duras décadas
de ditadura militar.
Nove anos antes da fundação da FENAVENPRO, o
presidente Getúlio Vargas havia plantado um grande
marco em nossa história. Desde 1943, o Brasil dispunha de uma moderna Lei trabalhista, consagrando em
seu art. 516 o princípio da unicidade sindical.
A memória desses fatos torna muito distante esse novembro de 1952
e o Brasil de hoje muito diferente
do Brasil de então... No entanto,
seis décadas se passaram e a nossa legislação trabalhista continua
prestando os mesmos excelentes
serviços na proteção dos direitos do
trabalhador, sem qualquer alteração
substancial!
Seria assim se os Sindicatos brasileiros não dispusessem da força
que lhes confere a unicidade sindical? Não podemos nos esquecer de

Seria assim se os Sindicatos
brasileiros não dispusessem da
força que lhes confere a unicidade
sindical? Desde 1948, com a redação da Convenção 87 na Organização Internacional do Trabalho, existe
uma forte luta para tirar do trabalhador o direito à unicidade sindical.
A Convenção 87 tem inspiração nitidamente capitalista, empregando
a gasta fórmula maquiavélica de dividir para conquistar. Assim fez Stalin, assim fez Hitler, com péssimos
resultados.
Sindicatos divididos são Sindicatos
sem força, e Sindicatos sem força
são trabalhadores vencidos.

O Brasil passou por muitas mudanças, e essas mudanças não macularam a nossa legislação trabalhista.
Foi por acaso? A luta tem sido intensa e dela a FENAVENPRO participa desde sua primeira gestão.
Foi numa tarde do dia 17 de novembro de 1952 que
dez dirigentes sindicalistas se reuniram no Rio de Janeiro para uma decisão importante: Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo
estavam decidindo fundar uma Federação para a categoria dos vendedores e propagandistas, representando
mais de 65% do PIB nacional.

“Sindicatos divididos
são Sindicatos
sem força, e
Sindicatos sem
força são
trabalhadores
vencidos”.

Odilon Furtado de Oliveira Braga e
Álvaro Lopes da Silva pelo Rio de
Janeiro; Ângelo Parmigiani e Armando Seabra por São Paulo; Felipe
Marçal Weinmann e Wilson Schaerer pelo Rio Grande do Sul; Ernani Miranda Lima e Wilson Coelho
Leão por Minas Gerais; e Dante de
Oliveira Buffone e Luiz Magno Victor pela Bahia. Saudosos pioneiros
que nos legaram um espírito de intransigente defesa dos direitos dos
trabalhadores.

Mais do que o espírito da defesa dos trabalhadores, a
FENAVENPRO luta hoje por um sindicalismo moderno. Como disse o reputado jurista Roberto Barretto
Prado, “o magno problema do Direito do Trabalho,
nos dias que correm, não consiste na arregimentação
dos operários para defender seus interesses contra
os empregadores”, mas “no incentivo da solidariedade e cooperação entre empregados e empresários,
com o objetivo de melhor assegurar o desenvolvimento das empresas”.
Essa é a linha de ação da FENAVENPRO, que se
identifica com os propósitos da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio: as reivindicações trabalhistas não devem ser conquistadas nas
ruas, mas, sim, nos gabinetes de trabalho reunindo
representantes de empregados e representantes de
empregadores em busca de soluções que atendam
igualmente aos interesses das partes – e que, afinal
contribuam para o crescimento saudável das organizações, e para a justa remuneração dos que são
parceiros-trabalhadores na conquista desse crescimento.
Neste ponto, devo saudar a CNTC, que julgou importante uma maior aproximação com a FENAVENPRO
– e o fez convidando a nossa entidade, representada
pela minha pessoa, a assumir o cargo de Diretor de
Eventos e Treinamento.
A esses companheiros, vendedores e propagandistas de enorme talento e invejável espírito público,
me dirijo agora. Agradeço a cada um, de coração, pelo
tempo e talento que vocês estão se comprometendo a
doar à nossa Federação.
A luta é dura e variada. Em nossa posição de interface entre a classe trabalhadora e o tripé Executivo-Legislativo-Judiciário, precisamos estar permanentemente ajudando, questionando, querelando, negociando
com os órgãos do Governo. Essa luta requer responsabilidade e muita dedicação.
Porque, como já disse o brigadeiro Eduardo Gomes
em plena ditadura, “o preço da liberdade é a eterna vigilância”! As mazelas estão à mostra, não precisamos
procurar. Precisamos é de AÇÃO!
E em nome da nova diretoria, eu prometo:

Vamos ter muita AÇÃO!
Obrigado.

Edson Ribeiro Pinto
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Eleição FENAVENPRO

Processo eleitoral
O processo para composição da diretoria, conselho fiscal e delegados
representantes juntos à CNTC transcorreu de forma democrática e transparente. A eleição e apuração aconteceram no dia 29 de agosto passado, na Sede da entidade, à rua Álvaro Alvim, 21, 4º, Centro, RJ.
Tratando-se de Chapa Única, os Filiados votaram por correspondência, na
forma do & 1º, do Art. 23, do Regimento Eleitoral da entidade.

Mesa Receptora de Votos
O delegado votante do Sindicato dos Empregados Vendedores
Viajantes e Pracistas do Comércio no Estado do Rio de Janeiro (VENRIO), Sebastião Cordeiro de Lima, exerceu o direito
de voto na presença de Jorge Sebastião da Rosa Leal (presidente
da Mesa Receptora); Elizabeth Mourão Marques Pereira (secretária) e Paulo Pimentel Cardoso (mesário).

Mesa Apuradora de Votos
O presidente da Mesa Apuradora, advogado Sérgio Mauro de Oliveira, entre
Manoel Pereira da Cruz (secretário) e Luiz Edmundo
Quintanilha de Barros (mesário) ao abrir a urna deu
início a apuração dos votos.
Na presença de diretores da FENAVENPRO o mesário Luiz Edmundo fez a contagem dos votos e
anunciou o resultado: 25 a favor, 0 nulo e 1 em
branco. Proclamada eleita a Chapa Única o presidente da mesa comentou sobre a lisura do pleito e
parabenizou os eleitos.
O presidente reeleito da FENAVENPRO, Edson Ribeiro Pinto (2º à dir.), emocionado comentou: “Mais uma
página desta Casa escrita da forma coerente, ética e produtiva para o trabalhador brasileiro, especialmente o
vendedor viajante e o propagandista, categorias diferenciadas que temos orgulho em representá-las. Muito obrigado aos Filiados por confiarem novamente em nosso trabalho!”
Nota da redação: A eleição e apuração de votos contaram com a assessoria jurídica de Hildebrando Barbosa
de Carvalho (1º à dir.) advogado da FENAVENPRO.
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Posse da Diretoria

FENAVENPRO empossa nova
celebra 60 anos da entidade.

O SALÃO DE FESTAS da Colônia de Férias do Sindicato dos Empregados Vende-

muitas intempéries porque nosso comandante Edson está sempre à frente de nossa

dores e Viajantes do Comércio no Estado de São Paulo, localizada em Praia

nave a FENAVENPRO. Obrigado pela atenção de todos”!

Grande, litoral santista, recebeu cerca de 200 convidados que prestigiaram a posse
xagésimo aniversário da nossa Mater, comemorado em 17 de novembro.

Edson
Ribeiro Pinto , saudou os convidados e componentes da mesa e frisou: “A

O evento, que coincidiu com a 117ª Reunião de Conselho de Representantes da

da Federação. Para nós todos,

FENAVENPRO, contou com a presença de delegados representantes da entida-

que vivemos intensamente a

de, autoridades de diversos segmentos da sociedade, diretores e funcionários do

nossa entidade, a data de 17

SINDVEND, além de familiares e amigos.

de novembro de 1952 de-

dos novos diretores da FENAVENPRO e aproveitaram a ocasião para festejar o se-

Em seu discurso de posse o presidente reeleito da FENAVENPRO,

abertura desta 16ª gestão da FENAVENPRO marca os 60 anos de vida

monstra que a luta federativa
exige muito trabalho, comprometimento, dedicação e, sobretudo fidelidade”.
Para Edson, no entanto, seis
décadas se passaram e a nossa
legislação trabalhista continua
prestando os mesmos excelenComponentes da mesa cantando o Hino Nacional: Á esq. diretores da CNTC Lourival Figueiredo
Melo (1º secretário) e Levi Fernandes Pinto (presidente); Edson Ribeiro Pinto (presidente
da FENAVENPRO); Mario Chaves (desembargador TRT 4ª Região / RS) e Leonaldo Silva
(ex-ministro do TST e consultor jurídico da FENAVENPRO).

O diretor da FENAVENPRO,

Luiz Fernando

tes serviços na proteção dos direitos do trabalhador, sem qualquer alteração
substancial. Mais do que o espírito da defesa dos trabalhadores, segundo o
líder sindical a FENAVENPRO luta hoje por um sindicalismo moderno que se
identifica com os propósitos da Confederação Nacional dos Trabalhadores no
Comércio.

Nunes, que conduziu a cerimônia, deus boas
vindas aos convidados, e agradeceu a presença

Finalizando Edson desejou boa sorte aos companheiros que se dispuseram acom-

de todos. No encerramento de sua participação

panhá-lo nesta nova jornada de lutas.

fez uma analogia do comando da FENAVENPRO,

Nota da redação: Leia no Editorial (pág.2) a íntegra do discurso de posse do presidente da

à frente, Edson Ribeiro Pinto, com o acidente

FENAVENPRO.

do navio “Costa Concórdia” na costa italiana:
“Não tenho dúvida que o acidente só aconte-

Levi Fernandes Pinto (presidente da CNTC): “Meu prezado amigo e presiden-

ceu por imperícia e imprudência do comandan-

te Edson Ribeiro Pinto, leal e competente diretor do Centro de Eventos e Treina-

te, e se agravou porque o mesmo abandonou

mento da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, cuja liderança e

a embarcação. Nós, da Federação, não corre-

experiência representam um porto seguro para a diretoria da CNTC. É um grande

mos este risco. Temos sobrevivido e superado a

prazer estar aqui hoje, quando a diretoria eleita renova seu compromisso com a ca-
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Reportagem e fotos: Tania Maria de Oliveira,
jornalista e assessora de comunicação social da FENAVENPRO

diretoria e
Parabéns!
Homenagem

tegoria ao receber um novo mandato
dos profissionais que a integram.
Esta solenidade se reveste também
de um significado maior ao celebrarmos

A homenageada da festa foi a espo-

os 60 anos da entidade com uma re-

sa do presidente da FENAVENPRO,

flexão sobre o papel da FENAVENPRO

Izolda Ribeiro Pinto, que emo-

nos novos tempos, neste novo Brasil,

cionada agradeceu a secretária da

ao mesmo tempo em que reverencia-

entidade, Elizabeth Mourão, o presen-

mos a visão de futuro e o empenho
de seus fundadores. “Registro, aqui,

te oferecido pela Federação: “Estou

o respeito a esse grupo pioneiro, em

aqui simbolizando as mulheres pre-

nome da diretoria da CNTC”.

sentes nesta solenidade tão bonita e

Mario Chaves (advogado e desembargador TRT-RS): “Pra mim, constitui uma

significativa, especialmente as esposas

honra, poder na condição de amigo dos trabalhadores do setor de vendas, presidir

dos diretores empossados que pacien-

esta solenidade que empossa uma

tes acompanham a luta incansável de

das diretorias mais importantes da

seus maridos pelas categorias que tão

sua organização sindical. Parabenizo

bem representam. Muito obrigada pela

esta categoria maravilhosa que sou-

homenagem”.

be sutilmente se organizar, através do
tempo,e, se destacar brilhantemente
na história, dentro do trabalhismo
brasileiro.
Ao presidente da CNTC, representando seguramente a maior Confederação sul americana de trabalhadores,
e, como ele mesmo se referiu, a mais
de 12 milhões de trabalhadores, para
a FENAVENPRO, que hoje empossa
seus novos dirigentes, a participação do doutor Levy, significa um respaldo e uma
honra imensa, prestigiando e dando valor aos seus integrantes. E no caso pessoal
do Edson, a frente de todas as questões de forma organizada e brava, faz tudo com
grande responsabilidade, alegria e humildade, virtudes exponenciais para poder tão
bem representar milhares de trabalhadores.
Encerro, agradecendo a presença de todos, e desejando que continuemos nesta
solenidade maravilhosa, sempre evocando a presença de Deus. Obrigado!”

Após lerem o
uramento diretores
efetivos e suplentes;
membros do conselho fiscal - efetivos e suplentes;
e delegados
representantes efetivos e
suplentes junto a CNTC,
cumprirão mandato
durante o quadriênio
2012-2016.
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Diretores da FENAVENPRO eleitos recebem credenciais
Diretoria Efetiva

Presidente
Edson Ribeiro Pinto
(SINDVEND - SP)

Vice-presidente
Carlos Simoni Giacoboni
(SIVEVI-RS)

1º Secretário
Ayrton Rodrigues de Almeida
(VENRIO)

2º Secretário
Paulo Guardalupe de Siqueira
(SindVendas-GO)

1º Tesoureiro
Luiz Fernando Nunes
(SINPROVERJ)

Nota da redação:
Os novos diretores
empossados - Zelson
2º Tesoureiro
Reginaldo Allemand Damião
(SEPROVES)

Diretor de Patrimônio
Zelson Aragão da Silva
(SINDIVESC)

Diretor de Assuntos Sindicais
Rubio Alves de Oliveira
(PROPAGAVENDE-MG)

Dir. de Relações Públicas e Sociais
João Carlos Ferreira Rosendo
(SINDEVAL)

Aragão da Silva
(SINDIVESC), Rubio Alves de
Oliveira (PROPAGAVENDE-

Diretoria Suplente

MG) e João Carlos Ferreira
Rosendo (SINDEVAL)
agradeceram a

FENAVENPRO, em nome
de seus Sindicatos, a oportuSilvio Luiz Nassur Ferreira
(SINPROVERGS)

Valdir Santana da Silva
(SINVENPRO – PB)

Nataniel Vaz Costa
(SINDIVESE)

Elias Rosa de Moraes
(SINDIVENDAS – MT e MS)

nidade em fazer parte dessa diretoria e prometeram:
“Esperamos dar continuidade
aos bons serviços prestados
pela Federação e colaborar
ativamente para o engrandeci-

Edgelson Lemos de Souza
(SINPROVEMA)

Rivaldo Cavalcanti Beltrão
Ricardo Bezerra dos Santos
(SINDIPROVENDAS–PB /João Pessoa (SINPROCAPE – Caruaru)

Marcelo Fernandes Pereira
(SINVEPRO-PE)

Conselho Fiscal Efetivo

Conselho Fiscal Suplente

Álvaro Nascimento Filho
(SINPROFAR – Propag.-Vend. RS)

José Raimundo Mariá Dias
(SINDVEN – Sul e Sudoeste BA)

Núbia de Souza Costa Alexandre
(SINDEVEV – Vendedores Viajantes PA)

Aparecido Pedroso de Moraes
(SINVENPAR)

Delegados Representantes Efetivos
junto a CNTC

Delegados Representantes Suplentes
junto a CNTC

Edson Ribeiro Pinto
(SINDVEND-SP)

José Ribamar Almeida Pessoa
(SEVVPROPI)

José de Jesus Pinto Damasceno
(SINPROVENCE)
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Marcos Antônio Sousa Pereira
(SEVEVIPRO-BA)

mento de nossa categoria”.

João Manoel Gonçalves
(SIVEVI-RS)

2012-2016

Notícias dos Filiados da FENAVENPRO

Rio de Janeiro

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

sinproverj@globo.com|www.sinproverj.com.br

SINPROVERJ presta Homenagem
Póstuma ao pioneiro no mundo de
transplante com célula-tronco
01.11.1933 a 15.09.2012

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

SINPROCAPE e SINVEPRO-PE negociam Dissídio Coletivo com SINDUSFARMA
EM REUNIÃO NA Sede do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo (SINDUSFARMA), os presidentes dos
Filiados da FENAVENPRO, em Caruaru e Pernambuco, respectivamente
Ricardo Bezerra e Marcelo Fernandes, acompanhados do assessor
jurídico do SINPROCAPE, Paulo Roberto F. Lima, debateram propostas
do Dissídio Coletivo para os propagandistas do Estado de Pernambuco.
De acordo com Bezerra “as conquistas alcançadas para a categoria, entre
elas tíquete refeição, combustível e aumento de kilometragem não foram
suficientes”, mas segundo ele o Sindicato patronal assumiu alguns compromissos que serão discutidos nas próximas negociações.

UM DOS FUNDADORES da Velha Guarda e associado
do SINPROVERJ, Nelson Águia morreu aos quase 79

“Meu gabinete está de portas abertas para
o vendedor e propagandista de todo o Brasil”

anos, e para o presidente do Sindicato, Luiz Fernando
Nunes, “uma perda inestimável para amigos da indús-

A AFIRMAÇÃO É do deputado federal Wolney Queiroz (PDT-PE) que

tria farmacêutica, familiares e sindicalistas, especial-

recebeu, em Brasília, a visita de Ricardo Bezerra dos Santos - pre-

mente os aposentados do SINPROVERJ que convive-

sidente SINPROCAPE, e Osório Chalegre de Oliveira (à dir.) procura-

ram tantos anos com esta figura tão humana”.

dor jurídico do município de Caruaru-PE.

O carioca Nélson Águia já havia sofrido dois infartos

Bezerra comentou a reportagem do Jornal da FENAVENPRO o objetivo da visita: “Fomos pedir ao nosso parlamentar que vote favorável aos Projetos que beneficiem o trabalhador
brasileiro e ele nos garantiu seu apoio” comemorou o sindicalista.

pontes entre safenas e mamárias no peito. Sem mais
opções de tratamento, o músculo cardíaco enfraque-

HOMENAGEM PÓSTUMA :: 28/06/1929 A 25/02/2012

Morre fundador do SINPROCAPE
A diretoria do SINPROCAPE, familiares e amigos, através do Jornal da FENAVENPRO, presta sua última e singela homenagem a

Pedro Tiago de Moura

e passado por cirurgias do coração que lhe deram oito

- fundador do SINPROCAPE,

que lamentavelmente nos deixou, mas que jamais será esquecido, por quem desfrutou de seu convívio.

Pedro

que ficou entre nós deste

“grande homem” foi a sua luta incansável em defesa dos sindicalistas, especialmente os vendedores e propagandistas do Estado
de Pernambuco.
Com a contribuição valiosa do nosso imortal

poucos meses.
Porém, Águia o primeiro voluntário do estudo se beneficiou em 16 de dezembro de 2001do primeiro ensaio
clínico no mundo de terapia com células-tronco, realizado por médicos do Hospital Pró-Cardíaco, dos Institutos de Ciências Biomédicas e de Biofísica da UFRJ e
do Texas Heart Institute.

A saudade é grande, porém o orgulho que sentimos de

Tiago é incomensurável. A lembrança

ceu a tal ponto que seu prognóstico seria o de viver

Apesar de ainda ser experimental, a terapia que estimula a regeneração de tecidos, trouxe ao saudoso
companheiro Águia, por mais de 10 anos, bem-estar
e muita disposição para viver, sendo capaz até de trabalhar, praticar natação, jogar futebol e andar bastan-

Pedro Tiago,

inauguramos a Sede própria do SINPROCAPE, na rua Benjamin
Larena 169, em 28.07.2008. Para alegria das categorias que
representamos legitimamente no município de Caruaru, gritamos em alto e bom som: “Graças a Deus hoje fazemos parte de
um Sindicato reconhecido de fato e direito”!

panheiros de profissão: “Dou duas voltas no Estádio
do Maracanã quase todos os dias”.
Nelson Águia entrou para a história não só cientificamente como também pelo marido e pai dedicado, pelo
profissional competente e pelo amigo certo das horas
incertas. Descanse em paz, companheiro!

Diretoria do SINPROCAPE
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Notícias dos Filiados da FENAVENPRO
Alagoas

Santa Catarina

sindeval.al@gmail.com

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

SINDEVAL presta homenagens a secretária do Sindicato
O ANIVERSÁRIO DE Claudjane,

SINDIVESC inaugura
Delegacias Regionais

que completou um ano de

COM OBJETIVO DE aproximar mais as categorias que

casa, foi festejado no auditório

representa em Santa Catarina o Sindicato inaugurou

do SINDEVAL com muita ale-

Delegacias Regionais nas cidades de Balneário Cam-

gria. A secretária, entre direto-

boriú, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, Lages

res do Sindicato, agradeceu a

e Tubarão, já registradas e homologadas na Delegacia

homenagem e o presente ofe-

do Trabalho no Estado.

recido por João Carlos presidente da entidade. Estiveram
presentes os diretores Jaelson, Isolde, Jarbas, Milton e Ernani.

A diretoria do SINDIVESC, já apresentou aos propagandistas e vendedores das regiões a nova equipe de
advogados e prometeu que até o fim do ano vai anun-

Pela passagem do Dia da Secretária, comemorado em 30 de
setembro, Claudjane recebeu uma singela homenagem do SINDE-

ciar outras novidades.

VAL, representado na ocasião pelo presidente e a diretora Isolde.

“Filie-se a sua entidade sindical”

A FENAVENPRO parabeniza a Jane como é chamada carinhosa-

Campanha do SINDIVESC para os propagandistas-

mente, simbolizando as secretárias de nossos Filiados.

vendedores que já são sócios do Sindicato e para os
que se associarem, até o próximo dia 10 de dezembro.

Aniversariantes do SINDEVAL comemoram com futebol

Será realizado na Sede Social da entidade em data

Brasileiro adora uma peladinha, não é verdade? Para não fugir a regra, o SINDEVAL patrocinou o futebol dos

ainda a ser divulgada, via e-mail, sorteio ao vivo de

aniversariantes do Sindicato, realizado em Vitória Chácaras. Até a dona Zefinha (garçonete) foi parabenizar a

uma TV 42 polegadas. Boa sorte, ao vencedor!

turma, que, além de bater um bolão, saboreou um gostoso churrasquinho. Os 42 associados que prestigiaram o evento gostaram
tanto que pediram bis...
De

passagem

pelo SINDEVAL,
para tratar de

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

SindVendas marca presença
no“Seminário sobre Tabela
de Categorias Profissionais”

assuntos sindicais, o assessor jurídico da
FENAVENPRO, Hildebrando de Carvalho, também participou do futebol, mas preferiu não enfrentar os “bons de bola”.
Porém, o advogado não dispensou uma pose para o Jornal da
FENAVENPRO ao lado do presidente e diretores do Sindicato João Carlos, Nadilson e Castelo - e o associado Diego.
Participaram da reunião na Sede do SINDEVAL os seguintes diretores do Sindicato: Marcos, Denílson, Nadilson, João Carlos, Castelo e Jaelson.

DIANTE DA INICIATIVA do Ministério do Trabalho e
Emprego em debater com representantes sindicais a

construção de nova Tabela de Categorias Profissionais, a
Nova Central-Nacional, juntamente com suas entidades filiadas, participam do Seminário sobre o assunto, nos dias 16 e 17

Esclarecimento do SINDEVAL

de outubro passado, no auditório da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria (CNTI), em Brasília.
que chegaram ao conhecimento das empresas nas

Segundo o diretor da FENAVENPRO e também presidente do SindVendas-GO, Paulo Guardalupe, entre José Calixto Ramos

quais os nossos diretores laboram, eis que o presi-

(pres.NCST-Nacional) e Antônio da Costa Miranda (pres.NCST/MG), “a reunião teve por objetivo esclarecer, orientar e sanar

dente - João Carlos Ferreira Rosendo e o suplente

dúvidas às entidades, no sentido de construir uma nova atualização dos quadros das categorias econômicas e profissionais, da

de diretoria - Jarbas da Silva Braga – foram recente-

organização sindical brasileira, que servirá de referência para o reconhecimento de novas entidades”.

mente, sumária e arbitrariamente demitidos, todavia, felizmente a Justiça do Trabalho, reconhecendo
o direito a ESTABILIDADE SINDICAL, determinou de
pronto a reintegração dos mesmos ao quadro pessoal da respectiva empresa.
Colocamo-nos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas, como também disponibilizamos cópias
de todos os documentos que julguem necessários.
Atenciosamente,

SINDEVAL
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FOTOS: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NCST-NACIONAL

Por conta de informações infundadas e descabidas

Rio de Janeiro - Vendedores
http://www.sindicatodosvendedoresrj.com.br

Cardiologista do VENRIO
faz escalada médica científica
A MARATONA FEITA pelo médico Walter Labanca

Filiados da FENAVENPRO
incentivam mídia sindical
PERCEBENDO A DIFICULDADE em ocupar espaços na grande mídia

Arantes teve início no Instituto de Fisiopatologia

- Jornal, Rádio e TV - para divulgarem o trabalho realizado por seus

Cardiovascular da Universidade de Buenos Aires,

Sindicatos em prol das categorias que representam em todo o territó-

Argentina, no dia 13 de julho passado, onde durante
a Conferência de Transplante Cardíaco, presidiu a

rio nacional, alguns de nossos Filiados (SINDVEND-SP, SIVEVI-RS,

Seção de Isquemia Miocárdica (dispositivos de as-

PROPAGAVENDE-MG, SINDIVESC on line, SEPROVES,

sistência ventricular).

SINVEPRO-PE e SINPROVERJ) decidiram investir na própria mídia.

Dando prosseguimento a escalada científica, o cientis-

Contrataram jornalistas e designers para

ta brasileiro participou em Recife, Pernambuco, de 14

produzirem Informativos com qualidade

a 17 de setembro, do 67º Congresso Brasileiro de
Cardiologia, promovido pela Sociedade Brasileira

editorial e design moderno. Confira o

de Cardiologia. No evento o médico ministrou a pa-

resultado:

lestra “Diretrizes ,Transplante Cardíaco ,Coração
Artificial e Isquemia Miocárdica”.
Usufruindo merecidas férias nos Estados Unidos, de
18 de setembro a 8 de outubro, Walter Arantes,
aproveitou para pesquisar e se atualizar sobre modernas técnicas americanas de transplantes de coração.
O cirurgião cardiovascular ministrou a Conferência

“Evolução

do Coração Artificial”, no Simpósio
Postdoctoral Joint
Meeting on Cardiovascular Sciences.
realizado

no

New

York Lenox Hill Hospital Cardiothoracic
Surgery Aortic Wellness Center, em 29
de setembro.

Participantes do Simpósio elogiaram a Conferência
do médico Walter Arantes.
O engenheiro
Mario José Dubeux
(sobrinho de Walter
Arantes) é diretor da
petrolífera britânica
BP nos Estados Unidos e apresentou na
Conferência a técnica
de construção do
coração artificial.

walter.labanca.arantes@gmail.com
walter.l.arantes@cardiol.br
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Reunião do Conselho de Representantes da FENAVNEPRO

117ª Reunião do Conselho de
FENAVENPRO
Representantes da FENAVENPRO em defesa da
unicidade e
contribuição
sindical brasileira
O EVENTO QUE reuniu delegados representantes de 26 Filiados da FENAVENPRO aconteceu na Colônia de Férias do Sindicato dos Empregados Vendedores Viajantes do Comércio no Estado de São Paulo

(SINDVEND - SP), em Praia Grande, litoral santista, nos dias 25 e 26
de outubro passado, coincidindo com a comemoração dos 60 anos da

Federação, comemorado em 17 de novembro, e a solenidade de posse
da nova diretoria da entidade que cumprirá o mandato por quatro anos.
Na abertura da reunião o presidente da FENAVENPRO, Edson Ribeiro
Pinto, entre os diretores da entidade que compuseram a mesa - Luiz
Fernando Nunes e Ayrton Rodrigues de Almeida - deu boas vindas à plenária e aos companheiros convidados e destacou a presença dos delegados estreantes – Kefren Rafael Rocha (PROPAGAVENDE-MG) e
Rosevelt da Silva Ximenes (SERVIPROFARO).

O sindicalista disse também que para ele e toda a diretoria do SINDVEND-SP
entidade a qual também preside, era uma honra poder recepcionar os
representantes dos 26 Filiados à FENAVENPRO.
Em seguida Edson convocou o presidente do SINDIVESC, Zelson Aragão da
Silva, para leitura do texto “A Evolução do Vendedor e do Propagandista –
Profissões Sustentáveis” extraído de pesquisas, através da internet.

lidades exigidas no Estatuto da entidade, os conselheiros cantaram o Hino Nacional (Letra:Joaquim Osório
Duque Estrada e Música: Francisco Manuel da Silva)
e o Hino do
Viajante (Letra e Música:
Maestro Nelson Ferreira).
prosseguimento

à

Reunião, o 1º secretário da
FENAVENPRO,

Ayrton

FENAVENPRO, por razões históricas que advêm desde a Assembléia Nacional Constituinte e, em atenção

Após o presidente da FENAVENPRO, cumprir as forma-

Dando

O EGRÉGIO CONSELHO de Representantes da

de

Almeida, leu o Edital de Convocação publicado no Diário Oficial da
União, nºs 174 e 175 - 117ª Reunião Ordinária e 118ª Reunião Extraordinária - Seção 3, págs. 200 e 171, respectivamente, publicado
em 6 e 10.09.2012.
O delegado representante do SEPROVES (Filiado do Espírito Santo), Nilson Cardoso da Silva, após dar parabéns aos diretores
eleitos, leu a Ata do CR-2011; o Relatório de atividades da diretoria; e as contas do exercício 2011.

ao verdadeiro Estado Democrático de Direito, aprovou
durante a sua 117ª Reunião, um documento elaborado pelo assessor jurídico da entidade, dr. Hildebrando
Carvalho, em defesa da unicidade sindical em todos
os níveis, bem como a defesa da contribuição sindical, solicitando o fim da Portaria 186.
O documento solicitado pela Confederação Nacional
dos Trabalhadores no Comércio (CNTC) será encaminhado ao Ministro do Trabalho e Emprego, Bizola
Neto (PDT-RJ), que já declarou ser defensor do atual
sistema sindical brasileiro.
Em um dos parágrafos, a FENAVENPRO que representa cerca de 250 mil trabalhadores pertencentes às
categorias profissionais diferenciadas – vendedores
viajantes do comércio e propagandistas-vendedores – destaca: “Somente a unicidade sindical assegura a unidade dos trabalhadores em suas lutas e na
defesa dos interesses da classe como um todo”.
O documento ressalta ainda que “o Sindicato por ser
um instrumento de ação e luta, tem que ser forte e

O 1º tesoureiro da FENAVENPRO,
Luiz Fernando Nunes, leu os
Mapas da Previsão Orçamentária
para 2013 e o parecer do Conselho Fiscal.
Os documentos acima citados foram votados e aprovados por unanimidade pelo Egrégio Conselho de Representantes.

para ser forte não pode ter divisão”.
Doutor Hildebrando Carvalho: “Por razões históricas
que advêm desde a Assembléia Nacional Constituinte,
e, em atenção ao verdadeiro Estado Democrático de
Direito, a FENAVENPRO reitera e pugna pela defesa da
unicidade e contribuição sindical brasileira garantida
no inciso II, do art. 8º da Constituição Federal Brasileira, em todos os níveis da representação sindical”.
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Palestra

Palavra Livre
REPRESENTANTES DE FILIADOS da FENAVENPRO
que se manifestaram durante a 117ª Reunião de
Conselho de Representantes agradeceram a maneira acolhedora e carinhosa com que foram recebidos pelos
funcionários da Colônia de Férias do SINDVEND-SP; pela
eficiência e dedicação dos funcionários da FENAVENPRO

Alagoas, Pernambuco e
Sul/Sudoeste da Bahia
homenageiam FENAVENPRO:

Direitos do Vendedor:
Horas Extras e Remuneração
por Quilometragem

60 ANOS em prol
das categorias
representadas

Tema da palestra ministrada por Mario Chaves - assessor jurídico do Sindicato dos Empregados Vendedores e Viajantes
do Comércio no Estado do Rio Grande do Sul – palestrante convidado da 117ª Reunião do Conselho de Representantes da FENAVENPRO. O assunto, que despertou interesse entre as lideranças
sindicais foi resumido pelo advogado no artigo abaixo. Confira:

ao conduzirem os trabalhos; e, finalmente pelo comprometimento dos diretores da entidade com seus 26 Filiados,
contribuindo para que desempenhem um bom trabalho
junto às bases e aos parlamentares.

Horas Extras
Assim consideradas, as excedentes de oito diárias, tem o ven-

Os sindicalistas parabenizaram

dedor direito de recebê-las se conseguir demonstrar que não

a entidade que completou 60

há incompatibilidade entre o serviço externo que exerce e o

anos e desejaram sucesso para

controle das horas de trabalho. Atualmente, são inúmeras as

a nova diretoria que cumprirá

formas de controle pela utilização de equipamentos modernos,

mandato até 2016. Preocupa-

entre elas celular, palm top, rastreador de veículo, GPS, etc.

das com a questão da pluralidade as lideranças sindicais
Marcos Antonio Sousa
Pereira (SEVEVIPRO - BA)

também debateram entre outros
temas a Portaria 186.

Qualquer dessas formas, quando utilizada pela empresa,

A caravela para os representantes do SINDEVAL -João

enseja direito à postulação judicial das horas extras que,

Carlos (presidente), Jaelson (vice) e Nadilson (1º

se deferidas, integram o pagamento de repousos semanais,

tesoureiro) – tem um significado muito especial: “Ela

feriados, 13º salário, férias e FGTS, além de aviso-prévio no

representa a união em torno de um objetivo comum,

caso de despedida imotivada.

onde todos cooperam remando para alcançar o único
destino, e, ainda representa, o Estado de Alagoas, por

Mesmo que a empresa não utilize alguma forma de controle,

ser considerado o “Paraíso das Águas”. A placa para-

as horas extras poderão ser pleiteadas, porque a desistência

beniza a FENAVENPRO pelo sexagésimo aniversário.

da empresa em controlar não afeta o direito do empregado.

José Ribamar Almeida José de Jesus Damasceno
Pessoa (SEVVPROPI-PI) (SINPOVENCE-CE)

Para o presidente do

Para o caso de gerentes, diretores e chefes de Departamen-

SINVEPRO, Marcelo

to ou Filial também serão devidas as horas extras, exceto

Fernandes Pereira,

se perceberem acréscimo salarial de 40% sobre seu salário

o oferecimento da

efetivo incluindo gratificação de função, pelo exercício de tais

placa e do Informa-

funções de confiança.

tivo Novo Cometa do
te da FENAVENPRO,

Quilometragem percorrida em veículo próprio a serviço do empregador

simbolizam o agra-

No exercício de sua atividade, o primeiro dispositivo que o

decimento da dire-

vendedor deve invocar, para cobrar indenização pela utili-

toria, pelo apoio recebido da entidade nesta nova gestão.

zação de seu patrimônio particular, em favor do empreendi-

Sindicato, ao presiden-

José Raimundo Mariá Dias Luiz Edmundo Quintanilha de
(SINDVEN - Sul e Sudoeste BA) Barros (SINPROVERJ – RJ)

mento patronal, é o da irredutibilidade salarial (Constituição

José Jackson da Silva vice-presidente SINDVEN

Federal, Artº 7º, inciso VI).

(Sul e Soeste da Bahia)

Astrogildo Torres de Brito Rivaldo Cavalcanti Beltrão
Filho (SINPROFAR – Propag.- (Propagandistas-Vendedores João
Vend. PA) Pessoa / PB)

agradeceu a Deus por

Parece claro, que o salário do trabalhador, em vendas, se

estar

num

vê indiretamente reduzido, se for ele obrigado a utilizar seu

evento tão importante e

veículo próprio para o exercício de suas atividades, sem a

citou um trecho do livro

remuneração indenizatória correspondente, ou seja: custo do

“A Hora da Verdade”,

combustível, óleo, limpeza, garagem, seguro, pedágio, peças

cujo autor Jan Carlzon,

de reposição e depreciação.

presente

revolucionou o conceito
de liderança: “Um bom

Alguns Sindicatos de Empregados Vendedores do Comér-

líder deve proporcionar

cio, em geral, e de Vendedores Propagandistas, já incluem

o ambiente interno ade-

em seus Dissídios Coletivos um item, ou cláusula, destinados

quado para que todos

ao ressarcimento dos valores devidos ao empregado, pelo

opinem sobre a organi-

advento da hipótese aqui tratada.

zação”. Com a citação Jackson simplificou a postura

Jaelson Bernardo de Abreu Valdir Santana da Silva (SINVEN(SINDEVAL-Alagoas) PRO - Campina Grande- PB)

dos dirigentes da FENAVENPRO em relação às Reuni-

Vale lembrar, o ideal seria que todos os Sindicatos conse-

ões anuais do Conselho de Representantes.

guissem incluir tal direito em seus Dissídios Coletivos e Convenções.
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1 DE OUTUBRO Dia

Pan Americ

A FENAVENPRO e seus 26 Filiados em todo o território nacional c
do Dia do Vendedor Viajante. Desejamos aos profiss
ALAGOAS | sindeval.al@gmail.com

BAHIA | sevevipro@sevevipro.com.br

Vendedores Viajantes
baianos confraternizam
MANTENDO A TRADIÇÃO o SEVEVIPRO ofereceu
a categoria uma animada festa, com direito a
música ao vivo, na aprazível área de lazer do Sindicato, situada na Praia de Buraquinho, uma das
mais belas e movimentadas em Lauro de Freitas,
município da Bahia.
A SEDE ADMINISTRATIVA do SINDEVAL recebeu cerca de 50 pessoas que homenagearam a categoria, parabenizada em especial pelo
colega José Claudio Ferreira Cavalcante,
associado do Sindicato. Componentes da
mesa: João Carlos e Castelo - presidente
e diretor da entidade - e o vereador eleito em
Maceió Eduardo Canuto (PV).
Após a cerimônia os convidados, além de
saborearam delicioso churrasquinho acompanhado de chope e refrigerantes participaram do sorteio de brindes.
Entre os contemplados com vou-

Cerca de 500
pessoas degustaram
um cardápio bem
variado: salgadinhos,
acarajé/abará e
churrasco e ainda
levaram para casa
brindes oferecidos
pela entidade.

MINAS GERAIS

O presidente do SEVEVIPRO, Marcos
Pereira (2º à direita) e componentes da
diretoria comentaram sobre o evento a
reportagem do Jornal da FENAVENPRO:
“Todo ano homenageamos a categoria
que representamos em nosso Estado,
realizando esta festa que proporciona
aos companheiros momentos alegres e
descontraídos”.

cher para um jantar: os associados do SINDEVAL -José Claudio e Stela que agradeceram os
brindes ao vereador Canuto e ao
presidente João Carlos.

PROPAGAVENDE oferece ao
vendedor almoço festivo

As oito Atitudes Vencedoras
Colaboração de João Carlos Ferreira Rosendo (SINDEVAL)

A metodologia abaixo serve de dica para quem quer trabalhar
com vendas. Porém, de nada adianta se a pessoa realmente
não tiver o dom para “vender”. Um bom profissional deve ter
iniciativa, persistência, entusiasmo e paixão. Confira:
1. Todos os dias me levanto para vencer;

A diretoria do PROPAGAVENDE homenageou os
vendedores viajantes com um almoço festivo,

2. Sou movido a metas e objetivos;

realizado na aprazível Chácara Paraíso, no bairro

3. Não desperdiço tempo;

São João Batista, em Belo Horizonte. O evento,

4. Penso, logo Vendo;

que transcorreu num clima de muita alegria e

5. O medo não me domina;

satisfação, contou com cerca de 300 convida-

6. Nunca desisto;

dos. Além de saborearam a deliciosa comidinha
mineira participaram do sorteio de brindes.

7. Acredito na força do entusiasmo;
8. Aprendo alguma coisa todos os dias.

O contemplado com um forno microondas foi o associado Élcio Teixeira Neves que agra-

Boa sorte!

deceu o brinde a Rubio Alves de Oliveira, Antonio Carlos Filarete Brandão e Baltazar
Alves Botelho, respectivamente presidente e diretores do PROPAGAVENDE.

Profissão regulamentada | Lei nº 3.207 de autoria do deputado federal gaú
sancionada, pelo presidente Juscelino Kubitscheck em 18 de julh

12

cano do Vendedor-Viajante

cumprimentam e parabenizam a todos os colegas pela passagem
sionais da categoria sucesso pessoal e profissional.
RIO GRANDE DO SUL | www.sivevi.org.br

RIO DE JANEIRO | www.sindicatodosvendedoresrj.com.br

Viva o Rio Grande Sede Campestre do VENRIO recebe
do Sul, tchê!
categoria com animação
CERCA DE 250 con-

CERCA DE 500 pessoas entre associa-

vidados entre asso-

dos, dependentes, funcionários, fami-

ciados e diretores do

liares e amigos divertiram-se na Sede

SIVEVI, vendedores

Campestre do Sindicato da categoria,

viajantes

gaúchos,

em Santo Aleixo, município de Magé, no

familiares e amigos

Dia do Vendedor Viajante. Três ônibus

confraternizaram

o

saíram lotados de passageiros, da sede

Dia Pan-americano

Social, no centro do Rio, com destino a

do

área de lazer do VENRIO. A reportagem do Jornal da FENAVENPRO participou das comemorações. Confira:

Vendedor

na

Churrascaria Laçador,
em Porto Alegre.
Representando

a

FENAVENPRO

na

A Churrasqueira da Sede
é sempre o espaço mais
animado da festa onde os
convidados, além de saborearem um gostoso churrasco,
cantaram e dançaram ao som
da animada Banda Família.

homenagem o presidente da entidade,

O momento do sorteio de brindes é sempre aguardado com
muita expectativa pelos participantes. Dois dos contemplados
receberam dos diretores do VENRIO - Souza e Samuel –presentes oferecidos pela Coca-Cola e Souza Cruz.

Edson Ribeiro Pinto,
aplaudido

destacou

a importância do SIVEVI para a Federação: “O Sindicato é o
nosso Filiado número
três, antiga Associação Profissional dos Empregados
Viajantes e Vendedores do Comércio do Rio Grande do
Sul, com Sede em Santa Maria. Portanto é com muito orgulho ter os companheiros gaúchos ao nosso lado
pra darmos continuidade as lutas e comemorar as vi-

tórias”!

O “Quiosque do
Aposentado”
é outro local
agradável da
Sede Campestre
que abriga não
só o pessoal da
velha guarda,
mas aqueles que
gostam de um
carteado e jogar
conversa fora.

O VENRIO nunca se
esquece das crianças
pela passagem do dia 12
de outubro. Este ano o
Sindicato contratou uma
recreadora que animou
a garotada com diversas
brincadeiras e distribuiu
brinquedos e guloseimas.
O parquinho também foi
uma boa opção.
O presidente do
VENRIO, José
Soares, e os diretores
Ayrton e Samuel
agradeceram aos colaboradores - Ambev,
Coca-Cola, Nunes
Martins, Sadia e Souza Cruz – que
patrocinaram
os brindes
sorteados.

A simpática diretoria do VENRIO avaliou o
encontro: “Comemorar o Dia do Vendedor
pra nós do Sindicato é muito gratificante.
Não só por representarmos esta categoria
diferenciada aqui no Rio de Janeiro como
também por fazer parte dela. O nosso
encontro festivo é e sempre será comemorado nesta data tão importante para todos
nós vendedores viajantes!”.

À direita de Edson o diretor do SIVEVI, João Manoel,
e o presidente Carlos Giacoboni ,que ressaltou a importância do vendedor viajante para o progresso do
Brasil: “Hoje, passados mais de 70 anos, quando o
1º de outubro foi consagrado, em 1937, as entidades

Missa de Ação de Graças

que legalmente representam esta categoria diferen-

A diretoria do VENRIO manda rezar

ciada, inclusive nós, do Sindicato, estamos aqui orgu-

todos os anos Missa de Ação de

lhosos comemorando a data”.

Graças em homenagem ao Vendedor

NOTA DA REDAÇÃO: O DIRETOR DA FENAVENPRO, LUIZ FERNANDO

Viajante, no dia 1º de outubro, na

NUNES, TAMBÉM REPRESENTOU A ENTIDADE NO EVENTO.

Igreja Nossa Senhora da Conceição,

cho Fernando Ferrari e
o de 1957

no centro do Rio. Frei Ariel Costa,
entre diretores do VENRIO, emocionou as fiéis ao celebrar a missa.
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Internacional

FENAVENPRO recebe diretor da U.L.A.Vi.M

Cerimônias de
Filiados da FEN

EM VISITA À SEDE da FE-

sabe mais de onde tirar

NAVENPRO, no Rio de

dinheiro, recorreu à Admi-

Janeiro, em 29 de agosto

nistración Nacional de La

passado, ocasião em que

Seguridad Social (ANSES) -

PIAUÍ :: 14.07.2012 a 14.07.2015

acontecia o Processo Elei-

Caixa de Crédito dos Apo-

toral da entidade, diretores

sentados – “para tapar um

e funcionários receberam

buraco aqui e outro acolá”,

o secretário tesoureiro da

complementou.

“O SEVVPROPI tem se destacado
nos últimos anos, em virtude do
trabalho incansável de seus diretores, objetivando o fortalecimento
do movimento sindical brasileiro”.

Unión Latinoamericana
de Visitadores Médicos

Irigoyen prosseguiu di-

e também secretário de

zendo que o secretário

DECLAROU EM SEU discurso de

imprensa da Federación

de Comércio do Interior

posse o novo presidente eleito

Argentina Agentes de

da Argentina, Guillermo

do Sindicato dos Empregados

Propaganda Médica (FAAPROME), Alberto Irigoyen,

Moreno, é quem manipula o mercado econômico do

Vendedores e Viajantes do

que agradeceu a acolhida ressaltando: “É uma honra

País e controla as fronteiras internacionais: “Para se

Comércio,

estar aqui, principalmente, num dia de eleição. Parabe-

ter uma ideia faz um ano que estamos em conflito com

Propagandistas-Vendedores

nizo a todos pelo excelente trabalho que desempenham

o Brasil. Não podemos passar para o lado de cá por-

e Vendedores de Produtos

a nível nacional e internacional”.

que o Moreno não quer, aí, o comércio bilateral entre

Farmacêuticos no Estado do

os dois países mais fortes do Mercosul - Argentina e

Piauí, Genival Matos Soares,

Brasil – fica travado”.

que emocionado ressaltou o

Em conversa com Edson Ribeiro Pinto, presidente
da FENAVENPRO, Irigoyen comentou sobre o con-

Propagandistas,

esforço incondicional do com-

turbado momento político por que passa a Argentina,

Com isso, argumentou Edson “os negociadores brasi-

panheiro José Ribamar Almeida Pessoa, à frente da dire-

embora os co-irmãos ainda vivam em uma democra-

leiros temem novas resistências da Argentina para reti-

toria da entidade nas duas últimas administrações. Genival

cia. O propagandista destacou a situação na indústria

rar barreiras às exportações, abrindo uma grande opor-

acrescentou que no decorrer do tempo o SEVVPROPI alcan-

farmacêutica: “Estamos tendo muitíssimos problemas

tunidade para a China, que não investia e já mandava o

çou muitas realizações e conquistou novos espaços, tanto na

com a importação de medicamentos, principalmente

seu produto acabado” assinalou o líder sindical.

parte institucional como no social, e assumiu o compromis-

da GlaxoSmithkline, Laboratório líder em vacinas.

so de conduzir o Sindicato de modo a continuar crescendo,

Irigoyen afirmou que os argentinos estão muito preocu-

especialmente no que tange ao reconhecimento por parte

Quanto aos salários pagos para o trabalhador argentino,

pados com a situação econômica da Argentina sofrendo

dos associados: “Pretendemos trabalhar de forma planejada

Irigoyen ressaltou que devido o aumento da inflação na

com o desemprego e com o desaquecimento do turismo

e compartilhando nossas metas com os vendedores e propa-

Argentina, beirando 30%, proporcionalmente os salários

que diminuiu em quase 60%: “Os turistas preferem fazer

gandistas piauienses, de modo que a gestão seja totalmente

deveriam sofrer reajustes o que na realidade não aconte-

compras em Miami, onde há mais segurança” opinou.

transparente”, prometeu o líder sindical.

ce, mas comemorou: “O piso mais alto foi o nosso, dos
propagandistas, que fechamos o Acordo com 32% de

Porém, o companheiro argentino não perde a esperança:

aumento. Hoje, dos 5000 profissionais da área, cerca de

“Estamos esperando passar essa onda... Acreditamos,

150 não pagam imposto sobre seu salário”.

que, com as eleições para deputados e senadores, ano
que vem, as coisas possam mudar, já, que, o kirchnismo,

Imposto sobre os salários

hoje, que conta com o apoio da maioria dos parlamen-

Irigoyen criticou o imposto de 32% sobre o salário pago

tares e não enfrenta oposição, venha a perder um pouco

por quase todo trabalhador argentino, ao Governo de Cris-

do seu poder,” finalizou o visitante da FENAVENPRO.

tina Kirchner, percentual que considera altíssimo: “O imposto sobre o que se ganha é cobrado, a partir de um

Edson lamentou muito a inflação e a falta de seguran-

montante determinado, dos solteiros e dos casados. Os

ça na Argentina que em sua opinião um país agradável

solteiros pagam 5.700 pesos e os casados, com dois fi-

e querido por todos os brasileiros: “Era muito gostoso

lhos, pagam 7.800 pesos”. Sem contar o imposto anual,

viajar com a família para a Argentina, ir a um restauran-

declarado em abril, que incidiu sobre os bens pessoais – a

te e depois poder passear pelas ruas, tranquilamente,

casa, o automóvel, etc. – e que, se ultrapassasse 300 mil

à noite, porém, hoje, com toda essa repressão vivida

pesos, a pessoa teria que pagar um imposto adicional:

pelo País, certamente, a segurança foi duramente afe-

O presidente da FENAVENPRO indagou a Irigoyen se o

tada, concluiu o presidente da FENAVENPRO.
Colaborou Vera Ramalho - tradutora

imposto pago pelo trabalhador argentino era descontado dos salários pelas empresas, e repassado ao Governo. Ele respondeu: “É assim mesmo que funciona. As
empresas não se manifestam porque arrecadam muito
dinheiro e têm muita rentabilidade. Os problemas maiores acontecem com as médias empresas” lamentou.

Aposentados levam a pior
Segundo Irigoyen como a presidenta da Argentina, já não
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Devido a atual situação política vivida no Paraguai e a realização de eleição para presidente
deste País, marcada para abril de 2013, Irigoyen
e o presidente da FENAVENPRO e 1º vice da
U.L.A.Vi. M, Edson Ribeiro Pinto, acharam mais
adequado adiar o evento que seria realizado no
final deste ano para junho de 2013.

Na ocasião, Pessoa disse que o
processo eleitoral do SEVVPROPI
transcorreu dentro da mais perfeita
harmonia, e que o Sindicato espera
continuar recebendo o apoio irrestrito
da FENAVENPRO: “Para que possamos desenvolver uma boa gestão
nos próximos três anos, e cumprir
as metas idealizadas em prol do
fortalecimento das categorias que
representamos legitimamente aqui
no Estado do Piauí, a contribuição de
nossa Mater é e sempre será muito
bem-vinda” comentou.

A nova diretoria eleita para dirigir o SEVVPROPI no triênio 20122015 tomou posse no dia 14 de julho passado. A solenidade
aconteceu no auditório do Sindicato e contou com cerca de 70
convidados entre associados, familiares e amigos.
Representando o presidente
da FENAVENPRO, Edson Ribeiro Pinto, impossibilitado de
comparecer à cerimônia por
compromissos profissionais,
o companheiro José de Jesus
Pinto Damasceno, diretor do
SINPROVENCE parabenizou o
trabalho realizado pela diretoria anterior e desejou êxito as
novas lideranças sindicais.

Posse das diretorias eleitas de
NAVENPRO
RONDÔNIA :: 29.05.2012 a 29.05.2016

CEARÁ :: 04.05.2012 a 04.05.2016

CARUARU :: 30.07.2012 a 30.07.2016

“Apesar do Governo brasileiro
procurar de todas as maneiras
desmantelar a estrutura sindical
legítima do trabalhador, com fé
em Deus e muita luta, nós,
sindicalistas, não iremos permitir
este descalabro”.

“29 anos de lutas e conquistas,
com respeito e dignidade, a favor
das categorias que representamos
aqui no Estado do Ceará”.

“Agradecemos a nossa reeleição
aos associados do SINPROCAPE.
Eles nos concederam a oportunidade, para podermos dar continuidade aos projetos que beneficiam os vendedores viajantes e
propagandistas daqui da região do
Agreste”.

SUSTENTOU EM SEU discurso de
posse, Francisco Mauricio Barroso
Gomes, presidente reeleito do Sindi-

AFIRMOU ANTONIO DE

cato dos Empregados Vendedores

OLIVEIRA em seu pro-

e Viajantes do Comércio, Propa-

nunciamento

ser

gandistas, Propaandistas-Vende-

empossado como presi-

dores e Vendedores de Produtos

dente reeleito do Sindi-

Farmacêuticos no Estado Ceará.

ao

cato dos Empregados
Vendedores

Via-

A solenidade, realiza-

ASSINALOU RICARDO BEZERRA dos Santos (de pé à

jantes do Comércio,

e

da no auditório Waldir

direita), presidente reeleito do Sindicato dos Empre-

Propagandistas, Pro-

Diogo, da Casa da

gados Vendedores e Viajantes do Comércio, Pro-

pagandistas-Vende-

Indústria (Federação

pagandistas, Propagandistas-Vendedores e Ven-

dores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do

das Indústrias do Es-

dedores de Produtos Farmacêuticos de Caruaru

Estado de Rondônia, para o quadriênio 2012/2016.

tado do Ceará), no

– Pernambuco. Junto à diretoria eleita, o sindicalista

dia 4 de maio passado, contou com a presença de diversas

disse a reportagem do Jornal da FENAVENPRO, quais

O líder sindical lembrou que o sindicalismo enfrenta mo-

autoridades, entre elas os diretores da FENAVENPRO, Paulo

os planos para a gestão 2012 / 2016: “Durante estes

mentos difíceis e pediu aos governantes que tenham mais res-

Guardalupe (SindVendas-GO) e Carlos Giacoboni (SIVEVI-RS),

quatro anos irei a cada dia defender mais os vende-

peito pelos trabalhadores. Otimista e combativo, Oliveira nunca

representando a entidade .

dores-viajantes e propagandistas que representamos

perde a esperança, citando o lema do SERVIPORFARO: “A hora

aqui, em Caruaru, exigindo sempre nossos direitos e

não é de desespero e, sim, de unidade. Se nos unirmos

fortalecendo nossas categorias” garantiu.

ninguém será contra nós!” concluiu.
A cerimônia de posse
realizada em 28 de julho,
no Salão de festas Braz
Buffet, em Porto Velho,
contou com a presença
de cerca de 80 convidados, entre autoridades,
associados, parlamentares e sindicalistas.

A mesa composta por Robisson Dorner (pres. Sindicato dos Distribuidores de Bebidas do Estado de RO e Francisco Assis Lima (pres.
Sindicato do Comércio de Bens Serviços dos Municípios do Estado
de RO), entre outros, teve a participação também dos representantes da FENAVENPRO os co-irmãos presidentes dos Filiados da
Bahia (SEVEVIPRO) e de Goiás (SindVendas), respectivamente
Marcos Pereira e Paulo Guardalupe que ressaltou o idealismo do
presidente do SERVIPROFARO : “Os vendedores viajantes e propagandistas de Rondônia estão muito bem representados pelo Antonio
de Oliveira que veio lá do Amazonas e reergueu este Sindicato e fez
merecer a confiança da nossa Federação Nacional.

A nova diretoria, conselho fiscal e delegados federativos cumprirão o
mandato até 27.07.2012.

Componentes da mesa: deputada federal Gorete Pereira (PR-CE);
Deusmar Queiroz (Rede Farmácias Pague Menos); João Félix de
Majela Filho (pres. SINDIDROGAS- CE, diretor FECOMÉRCIO- CE e
diretor – presidente do Grupo Majela); médico e deputado estadual
Heitor Férrer (PDT-CE); José de Jesus Pinto Damasceno (fundador e 1º pres.SINPROVENCE), Francisco Maurício Barroso Gomes
(pres. reeleito SINPROVENCE), José Dias Vasconcelos Filho (pres.
SINDQUÍMICA-CE e diretor da FIEC), Carlos Giacoboni (presidente
SIVEVI –RS e vice pres. FENAVENPRO); Paulo Guardalupe (pres.
Sind.Vendas-GO e diretor FENAVENPRO); Marcos Soares (vicepresidente do SINDQUÍMICA) e José Benevides (diretor presidente
do Grupo Farmacêutico Sellene).

Na ocasião, o ex-presidente e primeiro do SINPROVENCE, José
de Jesus Damasceno (à frente), sindicalista atuante, combativo,
íntegro e correto em seus atos e atitudes, destacou a importância do
Sindicato a nível nacional e lembrou: “Todos os diretores da entidade
trabalham ativamente e estão sempre presentes às reuniões, assembléias e na vida cotidiana da entidade”.

A eleição e posse da nova diretoria do SINPROCAPE realizadas na
Sede Administrativa do Sindicato, no dia 30 de julho, contou com a
presença de associados e diretores, entre eles a associada Maria da
Conceição de Souza Lima. Eles foram às urnas prestigiar os colegas
sindicalistas, conduzindo-os a mais uma eleição vitoriosa.

A apuração dos votos transcorreu de forma tranqüila e harmoniosa. A
categoria acompanhou todo o processo eleitoral.

A presença do
advogado Julio
César de Farias
Lima no evento
muito lisonjeou
os diretores do
SINPROCAPE.
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