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A presidenta Dilma Rousseff  fez no dia 15 de março 

passado, sua primeira substituição na Esplanada dos 

Ministérios, trocando o pedetista Brizola Neto pelo secretário-

geral da legenda, Manoel Dias (SC), no comando do Ministério 

do Trabalho e Emprego. A posse de Dias como ministro 

aconteceu em 16 de março, no Palácio do Planalto, em Brasília. 

Sete páginas exclusivas do 

Jornal da FENAVENPRO 

divulgam Filiados 

da entidade. Confi ra.

No Brasil comerciário 

agora é profi ssão. 

Presidenta Dilma sanciona 

Lei benefi ciando milhares 

de trabalhadores.

8 de março
Dia Internacional da Mulher
Lei Maria da Penha – 7 anos em defesa 
das Mulheres

Manoel Dias substitui 
Brizola Neto no 
Ministério do Trabalho
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Marcha da classe trabalhadora 
reúne mais de 
50 mil manifestantes em Brasília
 
Lideranças sindicais e delegações de todos os Estados do Brasil foram à Brasília para 
o grande evento organizado por seis Centrais e engajamento de várias Confederações e 
Sindicatos de trabalhadores.  
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Manoel Dias já havia 
sido cotado para 
comandar o MTE 

quando Carlos Lupi 
caiu por denúncias de 
corrupção. Dias é um 

pedetista histórico 
e ajudou a fundar o 
partido em 1980 ao 

lado de Leonel Brizola 
e da atual presidenta 

Dilma Rousseff.
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Diretores e funcionários da FENAVENPRO confraternizam 2012
A CONFRATERNIZAÇÃO ENTRe diretores e funcionários da FENAVENPRO se deu num clima harmonioso e tranquilo. No seu discurso de agradecimento, o presidente da enti-

dade, Edson Ribeiro Pinto, disse ser uma pessoa de muita sorte. “Felizmente, 

aqui, nesta Casa, que tenho o privilégio de dirigir ao longo destes anos, sempre 

fui cercado por pessoas do bem, de família e comprometidas com as funções 

que exercem. É tão bom quando a gente pode remar sempre no mesmo senti-

do...” desabafou emocionado o líder sindical. 

“Que 2013 seja um ano de Fartura, de Saúde, de Paz e Sucesso. Pra, nós, 

aqui, funcionalmente, que continuemos sempre com esta garra em defesa 

de nosso território.Vamos lutar até o fim! Muito obrigado por tê-los ao meu 

lado” agradeceu cordialmente o nosso presidente. 

NOS TERMOS DA Súmula 677, do Colendo STF, cabe 

ao Ministério do Trabalho e Emprego proceder ao 

Registro das entidades sindicais, zelando pela obser-

vância do princípio da unicidade.

“Verbis”: “Até que a Lei venha a dispor a respeito, 

incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao 

Registro das entidades sindicais e zelar pela ob-

servância do princípio da unicidade”.

É importante destacar que não cabe ao MTE 

qualquer outra interferência, na organização sin-

dical, nos termos do Art. 8o., inciso I da Consti-

tuição Federal.

 

“Verbis”: Art. 8o. – É livre a associação profissio-

nal ou sindical, observado o seguinte:

Inciso I - “A Lei não poderá exigir autorização do 

Estado para a fundação de Sindicato, ressalva-

do o registro no órgão competente, vedadas ao 

Poder Público a interferência e a intervenção na 

organização sindical”.

Desta forma, temos, de um lado, a missão deferi-

da pelo Colendo STF ao MTE, quanto a “proceder 

ao Registro”  e “zelar pela observância do princí-

pio da unicidade”.  Esta por ação rigorosa contra 

a proliferação de Sindicatos sem lastro represen-

tativo algum.

Aliás, ante este limite imposto pelo STF, é impor-

tante que o MTE reconheça que não lhe cabe baixar 

normas técnicas, interpretativas, mas, sim, apenas 

Nova regulamentação de Registro Sindical

“zelar” pela unicidade, isto é, deve tomar todas as 

medidas para tornar conhecidos os pleitos, por to-

dos os interessados, entidades sindicais existentes, 

para, querendo, usar o direito de impugnação.

Impugnação
Neste caso de impugnação, sem que se opere acordo 

entre as partes para ajustar respectivas representa-

ções, deve simplesmente determinar a remessa ao 

Judiciário, visto a competência limitada do Ministério 

(e não operar pressões com normatizações não pre-

vistas na Lei).

Deste modo, não deve dar guarida a toda e qualquer 

pleiteação de reconhecimento sindical, mormente se 

houver impugnação, sob pena de violar a Constituição 

Federal (Art.8o., I) ou Súmula 677 do Colendo STF.

 

Alterações na Portaria 186/2008
 No entanto, limitando-se a estes lindes, de se louvar 

o esforço do MTE na nova normatização em comple-

mento a Portaria 186, muito combatida.

A Portaria 326/13, portanto, veio para resgatar a regu-

lamentação nos limites citados, em reforma a anterior. 

E foi com muita euforia que o Ministro do Trabalho an-

terior, Carlos Daudt Brizola Neto (PDT-RJ), foi acolhido, 

em razão desta matéria, o que se transfere ao atual mi-

nistro do Trabalho, na certeza de que o Ministério perpe-

tuará na senda boa, da regulamentação baixada, sem 

extrapolar a competência deferida pelo Colendo STF.

Bem vindo, 
ministro Manuel Dias!
 

Neste ponto, saudamos o novo ministro do Trabalho 

e Emprego e lhe auguramos profícua gestão, hipote-

cando-lhe, desde já, o apoio necessário a seu traba-

lho, ainda que alheio a partidarismos, que somente 

servem para tornar relativas as reais conquistas. 

Esperamos, e temos fé, que doravante as questões sindi-

cais serão tratadas com a seriedade esperada por todos, 

haja vista as várias críticas contra o ministro anterior ao 

ora sucedido, isto para a perfeita aplicação da Lei e da 

Portaria 326/13, nos limites da Sumula 677-STF.

E D I T O R I A L

Edson Ribeiro Pinto, presidente da FENAVENPRO
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Dilma Rousseff empossa novo 
ministro do Trabalho e Emprego
A PRESIDENTA DILMA ROUSSEFF deu posse em 16 de março passado, no 

Palácio do Planalto, ao novo ministro do Trabalho e Emprego, Manoel 

Dias, trocando o pedetista Brizola Neto pelo secretário-geral do Partido.

Em seu discurso, lembrou “que o conhece há mais de 30 anos e por isso 

sabe de sua capacidade para comandar o Órgão”. A presidenta destacou 

também o comprometimento do 

novo ministro com os direitos 

dos trabalhadores e chamou a 

atenção para a necessidade do 

MTE se modernizar para atender 

a todos os desafios.
Fonte: www.mte.org.br

Ministério do Trabalho e Emprego

“CLT ajudou no
desenvolvimento e distribuição 
de riqueza do país”
AFIRMOU O EX-MINISTRO do Trabalho e Emprego, Brizola Neto, que esteve 

em São Paulo no último 21de fevereiro, para a posse do novo superintendente 

Regional, Carlos Frederico Zimmermann. Para o ex-ministro ao contrário do que se 

diz “essa legislação trabalhista que é constantemente atacada marca a passagem 

de um país agrário e 

arcaico, para um país 

modernizado e indus-

trializado”.

 

Em seu discurso, 

Brizola Neto desta-

cou o aumento da for-

malização e da renda, 

além da política de 

valorização do salário 

mínimo. Segundo ele, 

nos anos 1990 ocor-

reu o período de esta-

bilização da moeda, mas não foram produzidas “políticas que desenvolvessem a 

economia” e também houve grande aumento da dívida pública.

 

Terceirização
Ele salientou que o país ainda tem desafios relacionados ao aumento da competitivida-

de e a “gargalos logísticos”, porém não se pode falar em redução de custos que atinjam 

direitos trabalhistas. Brizola Neto disse também acompanhar “com muita atenção” o 

andamento, na Câmara, dos Projetos sobre terceirização: “Esse é um tema que precisa 

de definição, não podendo haver precarização de direitos”, comentou.

FONTE: WWW.INFOMONEY.COM.BR

Ex-ministro defende PEC 
do Trabalho Escravo

O EX-MINISTRO DO Trabalho e Emprego, Brizola Neto, 

destacou na reunião itinerante da Comissão Nacional 

de Erradicação do Trabalho Escravo (Conatrae), reali-

zada em Belo Horizonte (MG), no último 28 de janeiro, 

que o país ainda precisa avançar bastante no combate 

às condições de trabalho análogas à escravidão. 

Uma das formas apontada por ele foi a mobilização 

pela votação da Proposta de Emenda Complementar, a PEC do Trabalho Es-

cravo, no Congresso Nacional. “Cabe a nós todos fazermos com que a Câmara 

indique imediatamente um relator para a PEC”, destacou Brizola Neto.

FONTE: WWW.MTE.ORG.BR

Frente Nacional Contra o Trabalho 
Escravo em defesa da PEC 438/01 

Novo Blog do Trabalho está no ar. Para conferir acesse: 
www.blog.mte.gov.br

MTE altera normas 
de atualização sindical
A SECRETARIA DE RELAÇÕES do Trabalho do Ministério do Trabalho e Empre-

go alterou os procedimentos para atualização de dados no Cadastro Nacional de 

Entidades Sindicais.  A Portaria da SRT nº 02, publicada no DOU, no último 

25 de fevereiro, disciplina os instrumentos eficazes para a coleta, tratamento, 

gestão, distribuição e publicidade de informações sobre entidades sindicais no 

âmbito do Cadastro.

Regras da Portaria
A entidade sindical deverá acessar o 

sistema do CNES disponível no ende-

reço eletrônico http://portal.mte.gov.br/

cnes/atualizacao-de-dados-perene-sd.

htm, por intermédio de sua certificação 

digital e fornecer as informações neces-

sárias para a emissão do formulário de 

solicitação de atualização sindical (SR).

Os pedidos de atualização das informa-

ções e os documentos apresentados 

pela entidade serão analisados pelas 

Seções de Relações do Trabalho das 

Superintendências Regionais do Traba-

lho e Emprego (SRTEs) ou na SRT/MTE, 

em Brasília, quando for o caso.

Cadastro Nacional de 
Entidades Sindicais

O CNES reúne informações sobre 

entidades com Registro Sindical 

junto ao Ministério do Trabalho 

e Emprego e com o número do 

CNPJ da entidade, pode-se ve-

rifi car a sua situação cadastral. 

Vale destacar que somente as 

entidades com Registro podem 

atuar legalmente na representa-

ção das categorias profi ssionais 

e empresariais.
FONTE: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
SOCIAL MTE (ACS@MTE.GOV.BR)

Manoel Dias tem 74 anos, é 
advogado e fundador do PDT, 

junto com Leonel Brizola de 
quem foi secretário por mais de 
30 anos, e da atual presidenta 

Dilma Rousseff.
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Estabilidade sindical 
A GARANTIA DE emprego do dirigente sindical não se vincula à data de con-

cessão do registro do sindicato pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A 

estabilidade provisória, assegurada aos diretores eleitos em assembléia em que 

foi constituído o Sindicato, deve ser reconhecida antes mesmo do registro. 

A Seção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Supe-

rior do Trabalho decidiu que esse entendimento, aplicado pela Quinta Turma, 

não afronta a Constituição Federal em seu artigo 8º, inciso VIII, que trata da 

estabilidade sindical.

FONTE: WWW.NCST.ORG.BR (04.02.2013)

Contribuição sindical 
TRAMITA NA COMISSÃO de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP), 

da Câmara dos Deputados, o PL 4797/2012 de autoria do deputado Wellington 

Fagundes (PR-MT). 

O Projeto que modifica os artigos 578 e 579 da Consolidação das Leis do Trabalho e 

revoga os artigos 580 a 594 e 598 a 610, correlatos à regulamentação da contribui-

ção sindical, torna a mesma obrigatória apenas para os associados ao Sindicato.

Novo Aviso Prévio
O SUPREMO TRIBUNAL Federal decidiu que as regras para o pagamento de 

Aviso-Prévio de até 90 dias valem para trabalhadores que foram dispensados 

do serviço antes da edição da Lei 12.506/2011 que regulamentou o direito, já 

previsto na Constituição, em outubro de 2011. 

Essa medida vale para ações que já estejam tramitando no STF - o Supremo não 

tem ideia de quantos trabalhadores serão beneficiados. No caso das ações que 

tramitam em instâncias inferiores, será preciso aguardar as decisões judiciais. 

Liberdade sindical 
A PROPOSTA DE Emenda Constitucional 29/03, do ex-deputado Mauricio 

Rands (PT-PE), que Institui a liberdade sindical, modifica os textos dos in-

cisos II, III, IV e VIII do artigo 8º e acrescenta incisos IX e X da Constituição 

Federal de 1988.

A PEC em discussão na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Depu-

tados ganhou novo relator o deputado João Paulo Lima (PT-PE), e introduz no texto 

constitucional, entre outros elementos, a eliminação  da unicidade sindical, com a 

solução dos conflitos pela legitimidade para negociar sendo resolvido pelas Centrais 

sindicais ou pela mediação e arbitragem e estabelece a eliminação gradual da contri-

buição sindical, na proporção de 20% ao ano a partir da promulgação da emenda. 

Recolhimento do FGTS
OS SINDICATOS PODERÃO fiscalizar o Serviço e dos tributos e contribuições so-

ciais e previdenciárias dos trabalhadores da respectiva categoria. Esse poder de 

ação está contido no artigo 8º da Constituição Federal. Para acessar os dados, a 

entidade deverá pedir informações por escrito. 

A medida está prevista no Projeto de Lei 4461/12, do ex-deputado Vicente 

Selistre (PSB-RS), que aguarda votação na Câmara. Para acessar os dados, o 

sindicato deverá pedir informações por escrito. O prazo de resposta não poderá 

exceder a 72 horas, a contar da data do protocolo.

FONTE: AGÊNCIA CÂMARA

O que acontece pelos Sindicatos. 

Fique de Olho!
2013 é decisivo 
para a bancada sindical
A BANCADA SINDICAL no Congresso, atualmente com 91 parlamentares – 83 de-

putados e oito senadores –, faz a defesa dos direitos e interesses dos trabalhado-

res, aposentados e servidores públicos, além de intermediar demandas e mediar 

conflitos entre estes e o governo e/ou seus empregadores. Seu futuro depende de 

postura ativa e articulada frente aos desafios postos.

O PT, com 65% da bancada sindical, é também hegemônico entre trabalhado-

res e servidores públicos. Cabe-lhe, portanto, assumir e liderar a defesa desses 

assalariados no âmbito do Poder Legislativo, assim como na relação com o Poder 

Executivo, sob pena de gradativa perda de representatividade nesse segmento, 

além de risco de encolhimento da própria bancada sindical. A bancada sindical, 

com uma média de três mandatos, vem perdendo terreno para o setor empresarial. 

Este tem sido ativo na ofensiva para reduzir custos do trabalho – diretos e indiretos – 

tanto no Legislativo, com a apresentação de projetos e 101 medidas para flexibilizar 

direitos, quanto no Executivo, com a desoneração de folha.

O PT, em geral, e a bancada sindical, em particular, não podem nem devem 

ficar alheios ao que ocorre no mundo do trabalho, a ponto de o governo tomar 

iniciativas com reflexos positivos, como no caso recente de isenção do imposto 

de renda sobre participação nos lucros e resultados, e negativos, como a fragili-

zação dos trabalhadores portuários, uma das principais bases de sustentação do 

partido. Em 2013 há uma ampla agenda que demandará um acompanhamento 

sistemático da bancada sindical e do partido. De um lado, várias matérias favore-

cem os assalariados. De outro, muitos temas podem resultar em retrocesso em 

relação a direitos dos trabalhadores, servidores, aposentados e pensionistas.

A agenda positiva inclui desde a regulamentação da Convenção 151 da OIT, em 

elaboração no Poder Executivo, até duas propostas de emenda à Constituição (PEC) 

que tramitam no Senado. Tratam do combate ao trabalho escravo e da extensão aos 

empregados domésticos dos mesmos direitos dos demais trabalhadores, passando 

pela de redução da jornada semanal de trabalho e pelo projeto de lei que ameniza os 

efeitos perversos do fator previdenciário. Na Câmara, outra a PEC propõe a extinção 

da contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas do serviço público.

Há também uma pauta negativa. No caso dos trabalhadores do setor privado, por 

exemplo, existem projetos como os que tratam da regulamentação de terceirização em 

bases precarizantes. Não só flexibilizam direitos da CLT como reduzem direitos dos em-

pregados de pequenas e microempresas, numa espécie de simples trabalhista, impe-

dindo o acesso à Justiça para reparar direitos lesados no curso da relação de trabalho. 

No caso dos servidores públicos, as preocupações estão concentradas em duas 

proposições que, se aprovadas, podem resultar em prejuízo para o funcionalismo. Uma 

trata da dispensa por insuficiência de desempenho e a outra desvincula a despesa com 

pessoal da receita líquida corrente, numa espécie de congelamento dos salários.

As centrais sindicais, que também perderam espaço na interlocução com a 

presidenta Dilma, tentam reagir à postura governamental, marcada por reuniões 

mais com os empresários do que com os sindicalistas. Programam marchas e ma-

nifestações, a partir de março, tendo como guia as resoluções da Conferência da 

Classe Trabalhadora (Conclat), realizada em 2010 no Pacaembu, em São Paulo.

O cenário para a representação política dos sindicalistas e trabalhadores 

no Parlamento, caso não haja reação, poderá não ser dos melhores. Os custos de 

campanha, o desgaste daqueles com vários mandatos e o afastamento da presi-

denta da República desse segmento são sinais que reforçam essa tendência, que 

pode resultar em queda na representação sindical no Congresso.

O P I N I Ã O

por Antônio Augusto de Queiroz - Jornalista, analista político 
e diretor de Documentação do Diap



5 fevereiro : março 2013 | ano 18 | no 59

Consolidação das Leis do Trabalho

“Em gestação um processo 
para fl exibilizar a CLT”
O ALERTA É do senador Paulo Paim (PT-RS) na tribuna da Casa 

Legislativa de que faz parte: “Estou sabendo que o Poder Exe-

cutivo pretende enviar ao Congresso Nacional proposta para 

mudar a legislação trabalhista e criar duas novas formas de 

contratação, a eventual e por hora trabalhada. Na prática, nós 

sabemos muito bem o que isso representa: a perda de direitos sociais para os trabalhadores” lamentou. 

2013 - “Ano da CLT”
Baseado nas informações que lhe chegaram Paim  anunciou que vai criar um Projeto de Lei para que 2013 

seja considerado o “Ano da CLT”: “As possíveis mudanças na CLT não representam modernidade. Pelo con-

trário, elas pretendem desmontá-la e acabar, repito, com diretos e conquistas dos trabalhadores”.  De acordo 

com Paim, a CLT é “a maior conquista social dos trabalhadores brasileiros”. FONTE: DIAP

Fator Previdenciário

IBGE aponta:
Fator Previdenciário 
causa maior prejuízo 
aos homens
O SENADOR PAULO Paim, em audiência pública, de-

talhou a aplicação do Fator Previdenciário, ressal-

tando que ele implica em reduções nos rendimentos 

das aposentadorias de até 51% para mulheres e de 

42% para os homens.  

Mas, de acordo com ouros estudos, o prejuízo poderia 

ser de 15% a 20% menor se a fórmula de cálculo do 

FP fosse revista. Isso porque, apesar de o IBGE divul-

gar anualmente as expectativas de vida para homens 

e para mulheres, o dado é unificado em uma “tábua 

média” antes de ser aplicado no cálculo do Fator.

STF aprova revisão 
de aposentadoria
O SUPREMO TRIBUNAL Federal concedeu a um tra-

balhador o direito à revisão de sua aposentadoria. Ele 

não parou de trabalhar quando conquistou o direito 

de se aposentar, preferindo continuar suas ativida-

des. Um ano depois, quando decidiu parar, descobriu 

que seu benefício seria menor do que se tivesse se 

aposentado antes. Veio daí o pedido de revisão, 

que foi aprovado agora pelo STF. 

A decisão foi elogiada pelo senador Paulo Paim (PT-

RS), durante discurso em Plenário. O parlamentar 

destacou uma declaração do atual presidente des-

sa Corte, ministro Joaquim Barbosa, segundo a qual 

“um trabalhador não pode ser punido por ter decidido 

esperar antes de se aposentar”. 

Paim avaliou que a decisão tem repercussão geral 

e poderá beneficiar “milhares de contribuintes da 

Previdência Social, já aposentados ou em vias de 

se aposentar”. 

FONTE: AGÊNCIA SENADO

Marcha em Brasília reuniu 
mais de 50 mil trabalhadores
A “7ª MARCHA da Classe Trabalhadora por Desenvolvi-

mento, Cidadania e Valorização do Trabalho” organizada 

por seis Centrais sindicais (CGTB, CTB, CUT, Força Sindical, 

Nova Central e UGT), contou com adesão de algumas Con-

federações (CNTI, CNTTT, CONTRATUH, CSPB) e entidades 

representativas de diversas categorias.

A caminhada, em Brasília, no dia 6 de março último, contou 

com cerca de 50 mil lideranças e delegações de todos os 

Estados do Brasil que percorreram todo o Eixo Monumental 

Sul até chegar ao Congresso Nacional. Segundo o presi-

dente da Nova Central, José Calixto Ramos, “o movimento destacou-se por ser um manifesto em defesa de 

uma agenda unitária das Centrais que fortalecerá a luta dos trabalhadores”.

Encontro com presidente da Câmara 
Ao término da marcha, representantes das Centrais se 

reuniram com o presidente da Câmara dos Deputados, 

Henrique Eduardo Alves. Eles apresentaram um docu-

mento com 12 reivindicações das diferentes categorias 

de trabalhadores entre elas o fim do Fator Previdenciário 

e a instituição da jornada de trabalho de 40 horas: “Esse 

documento expressa a união da classe trabalhadora aqui 

representada”, disse Calixto Ramos. 

O presidente da Casa fez uma retrospectiva do que já havia sido negociado com o governo nos últimos me-

ses. Ele espera que a instalação de uma comissão especial sugerida pelo deputado Paulinho da Força (PDT-

SP), para tratar do assunto mais polêmico da pauta: o fim do Fator Previdenciário resulte em uma proposta 

que possa ser negociada com o governo e votada pela Câmara.

ANDRÉ GUSTAVO/ KLEBER WILLIANS E MANOEL JUNIOR
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1º de Maio Unifi cado 2013
Com o tema “Garantir Direitos e 

Avançar nas Conquistas” este ano 

a celebração do Dia do Trabalhador 

será marcada pela comemoração dos 

70 anos da conquista da CLT. 

Promoção: Centrais sindicais NCST, 

UGT, CTB e Força Sindical.



6 

Notícias dos Filiados da FENAVENPRO  

Prezados Filiados:

Mais um ano que se inicia e com ele 

esperança, expectativas, realizações, 

sonhos e muito mais... 

Para, nós, da FENAVENPRO, além, 

de tudo isso, muita garra na luta 

em prol das categorias que 

representamos – vendedores-

viajantes e propagandistas 

de produtos farmacêuticos. 

O Jornal da FENAVENPRO - em sua 

59ª edição - continua contando 

com a valiosa colaboração de seus 

26 Filiados, para que possamos 

divulgar  a nível nacional e interna-

cional seus Sindicatos. As páginas 

exclusivas do nosso Informativo, 

sempre fi cam à disposição dos 

companheiros, que fazem toda 

a diferença na estrutura 

sindical brasileira. 

Até a próxima edição!
jornal@fenavenpro.org.br 
contato@fenavenpro.org.br

SINVENPAR recebe visita do Filiado da FENAVENPRO em Rondônia

DE PASSAGEM POR Curitiba, no final do ano passado, o presidente do SERVIPROFARO, Antonio de Oliveira, 

visitou a Sede Social do SINVENPAR, sendo recebido por Aparecido de Moraes, presidente do Sindicato. 

Oliveira, mais conhecido no meio sindical por “senador”, comentou sobre a visita, destacando a dedicação e 

simpatia das funcionárias Solange e Sandra: “Parabenizo o companheiro pela forma respeitosa e zelosa que 

vem conduzindo o co-irmão do Paraná, digna de seus representados no Estado”. 

Paraná
secretaria@sinvenpar.com.br

Rio Grande do Sul
Vendedores Viajantes | sivevi@via-rs.net . www.sivevi.org.br

SIVEVI inaugura Sub-Sede em Caxias do Sul

O ASSOCIADO DO SIVEVI que procurar ou visitar a nova Sub-Sede do Sindicato, na cidade de Caxias do Sul, uma 

das principais do Rio Grande do Sul, vai encontrar 

atendimento especializado, conforto e instalações 

modernas, além de ser atendido com o mesmo pa-

drão de qualidade da Sede Social, em Porto Alegre.

Entre outros benefícios a disposição do vendedor 

viajante gaúcho na Sub-Sede é o Departamento 

Jurídico, que conta com uma equipe de advoga-

dos credenciados para orientar a categoria em 

Homologações, Dissídio, Pisos Salariais, Simu-

lado de Rescisão de Contrato de Trabalho, Con-

vênios, etc.

Segundo o presidente do SIVEVI, Carlos Simoni 

Giacoboni, a Sub-Sede Regional foi criada para 

que haja maior integração entre empregados, em-

pregadores e Sindicato: “Acreditamos que assim 

nossas conquistas e benefícios chegarão mais 

rápido e com maior agilidade à categoria que re-

presentamos em nosso Estado”. 

A nova Sub-Sede do Sindicato, inaugurada em 

novembro passado, fica na rua Guia Lopes, 556, 

Loja 21, bairro Centro. Contato: (54) 3223.0931.
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SINDEVAL promove Natal Solidário 2012

CERCA DE 60 FAMÍLIAS do Povoado de Riacho Velho, em Maceió, foram contem-

pladas com brinquedos, calçados, cestas básicas, produtos de higiene e roupas 

distribuídas pelo SINDEVAL e doadas por associados e amigos do Sindicato. Para 

o presidente da entidade João Carlos Rosendo “a solidariedade é, sem sombra 

de dúvida, a maior forma de alguém ex-

pressar o seu amor. Vai além de uma ação 

social” desabafou o dirigente sindical. 

Alagoas
sindeval.al@gmail.com

SINDEVAL prestigia posse do novo presidente 
do Tribunal de Contas de Alagoas

EMPOSSADO NO ÚLTIMO dia 4 de janeiro como presidente do Tribunal de Contas 

do Estado de Alagoas, para o biênio 2013/2014, o conselheiro e ex-deputado es-

tadual, Cícero Amélio, afirmou durante a cerimônia de posse realizada no auditório 

da Sede do TCE: “Promoveremos maior transparência dos atos da Corte de Contas 

Estadual, ampliaremos a parceria com o Ministério Público de Contas e investiremos 

mais na fiscalização não só dos 

102 municípios de Alagoas, mas 

também os demais poderes”.

SINDEVAL e SINCADEAL fecham 
Convenção Coletiva 2012/2013

REPRESENTANTES DO SINDEVAL 

- João Carlos Rosendo (presiden-

te), Jaelson Bernardo de Abreu  e 

Nadilson Alves de LIma (diretores) – e 

do SINCADEAL (Sindicato do Comércio 

Atacadista e Distribuidores em Geral do 

Estado de Alagoas) Canuto Medeiros 

de Castro atual presidente da entida-

de patronal,assinaram a Convenção 

Coletiva  de Trabalho 2012/2013, 

para vendedores e promotores de ven-

das alagoanos.

A reunião aconteceu na Sede do 

SINCADEAL, rua Professor Guedes de 

Miranda, 188, Farol, Maceió, no último 

14 de novembro. 

Um mês depois, em encontro realizado 

no auditório do SINDEVAL, o presiden-

te da entidade, João Carlos, anunciou 

para 60 trabalhadores duas das prin-

cipais conquistas do Acordo Coletivo: 

“Conseguimos para a categoria salário normativo de R$1.120 mensais e reajuste 

salarial de 6,50% sobre o salário pago em 31/08/2012”.

SINDEVAL realiza Missa e Culto em Ação de Graças

A MISSA REALIZADA na  Paróquia São José do Trapiche, em Maceió, foi rezada 

pelo padre José Piedade e contou com a presença de vendedores e propagan-

distas que agradeceram a Deus pelas bênçãos recebidas em 2012.

O Culto, em gratidão a Deus por mais um ano de realizações e vitórias foi realizado 

na Igreja Evangélica Verbo da Vida, no Farol, e reuniu cerca de 40 pessoas. Após 

o agradecimento pelas bênçãos de Deus, a diretora do SINDEVAL, Isolde Melo, 

sorteou Livros evangélicos e Bíblias sagradas entre os convidados, que saborea-

ram um delicioso lanche oferecido pelo Sindicato.

SINDEVAL realiza jantar de confraternização 2012

NUM AMBIENTE DE alegria e fraternidade, cer-

ca de 150 pessoas entre associados, diretores 

e funcionários do SINDEVAL, junto de amigos 

e familiares se reuniram na Churrascaria Rodí-

zio Espetos do Picuí, em Maceió.

Os vendedores viajantes e propagandistas celebra-

ram a passagem de 

mais um ano de con-

quistas, em prol da 

classe trabalhadora, 

com direito a sorteio 

de brindes e outros 

entretenimentos. 

Representando o SINDEVAL, entre 
Rosa Albuquerque e Claudia Brandão, 
respectivamente vice-presidente e 
conselheira do TCE - o presidente João 
Carlos Rosendo e os diretores Nadil-
son Alves de Lima e Jarbas da Silva 
Braga. Na ocasião os sindicalistas 
ressaltaram “ importância e a transpa-
rência do Órgão na gestão pública”.

À esq.: Colaboraram na entrega dos donativos 
o associado Isaac da Silva Ferreira  (Lab. 
Herbarium); o presidente João Carlos e o 
diretor do SINDEVAL Edson Apolinário; 
e o vereador do PV Eduardo Canuto  
(camiseta vermelha).
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Bahia - Sul e Sudoeste

sindven@veloxmail.com.br | sindven.com.br
Santa Catarina

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

SINDIVESC apóia Campeonato Catarinense de Futebol Sete 2012

E O TIME DOS Quadrilheiros, 

ao bater no shoot-out, o bom 

time da AABB-Florianópolis, 

consagrou-se campeão in-

victo do Estado, em 2012. O 

Time cujo presidente Djone 

Kammers - propagandista da 

Novartis – é composto por 

atletas de vários Laboratórios, 

entre eles Rafaeli (Lundba-

ck), Leonardo (Aboth), Plinio 

(Cristalia), Ricardo (Eurofar-

ma), Ricardo e Tiago (Sano-

fi), Maikel (Boheringer).

O destaque do Campeonato foi o goleador Vinicius Fortes (Space Food), com 10 gols rasgando a rede 

e levando a arquibancada ao delírio. O presidente do Sindicato, Zelson Aragão, justificou o incentivo 

da entidade aos colegas de profissão: “O pessoal realiza um trabalho de socialização extremamente 

importante, além de promover a nossa categoria” enfatizou o sindicalista.

ATÉ NO SUL catarinense, o Filiado 

da FENAVENPRO se faz presente, 

divulgando os benefícios que o Sin-

dicato oferece à categoria que re-

presenta no Estado. Desta vez, foi 

a vez do município de Criciúma. Na 

Associação Bistek, aprazível área 

de lazer com salão de festas e pis-

cina, mais de 50 representantes da 

indústria farmacêutica, familiares e 

amigos usufruíram de momentos 

alegres e descontraídos.

O 5º REPSUL contou com a presença do presidente e diretores do SINDIVESC - Zelson (camisa vermelha 

listrada), Antonio e Elio que avaliaram o evento para a reportagem do Jornal da FENAVENPRO: “Sucesso 

absoluto! Queremos destacar o empenho dos colegas organizadores Carlao (Merck), Elcio (Libbs), Edinelson e 

Ronaldo (Eurofarma), Julio (MSD), Kall (Suprema) e Elio Pancera (Biolab) e os nossos sinceros agradecimen-

tos ao médico Ricardo Martins pela escolha do belo local”.

“REP FEST” do SINDVEN 
agita Ilhéus e Itabuna

A DESPEDIDA DO ano de 2012 dos propagandistas e 

vendedores viajantes do sul baiano, realizada pelo 

SINDVEN, com a parceria de vários colaboradores, entre 

eles Nazaria, Mix Farma, Drogaria Letícia, Drogaria Velanez, 

Hotel Portonápolis e Pousada Lord, aconteceu na Estância 

Santo Antônio, e foi comemorada em grande estilo.

O agradável es-

paço de lazer 

com piscina e 

brinquedos para 

a garotada reu-

niu cerca de 200 

convidados que 

saborearam um 

gostoso churrasco 

e se divertiram a 

valer com música 

ao vivo. Otimista 

o presidente do 

SINDVEN, José 

Raimundo Maria 

Dias, avaliou o 

evento: “Foi um 

grande sucesso, 

com expressivo 

número de associados que apreciaram a belíssima festa e 

pediram bis”  complementou o sindicalista.

O grupo animado e simpático ajudou na arrecadação 

de alimentos doados as famílias carentes dos muni-

cípios de Ilhéus e Itabuna.

SINDIVESC em Criciúma
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Espírito Santo
seproves@seproves.com.br  | www.seproves.com.br

Escola de Dança de Vila Velha anima vendedores e 
propagandistas capixabas

A 

CONFRATERNIZAÇÃO DE 2012, realizada pelo SEPROVES, para as 

categorias que o Sindicato representa no Espírito Santo, foi cheia de 

surpresas para os 500 convidados que lotaram a Sede Campestre da 

entidade, em Barra do Jucú, Vila Velha/ ES. 

O destaque da festa ficou por conta do show de bailarinos da Escola 

de Dança de Vila Velha, patrocinado pela Piraquê, que sacudiu até 

os mais desanimados.

O clima quente favoreceu aos convidados. Além do mergulharem nas 

piscinas não dispensavam a cervejinha e o refrigerante gelado, ofere-

cidos gentilmente pelos garçons. Os mais gulosos, saborearam chur-

rasco ao molho vinagrete, acompanhado de arroz e feijão tropeiro. De 

sobremesa frutas da época. 

As crianças adoraram se lambuzar de algodão doce, picolé e pipoca 

e se divertiram a valer no parquinho infantil com balanço, escorrega, 

gangorra e pula-pula.

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

1ª Edição da Revista do SINPROVERJ 
faz sucesso na categoria

A PRIMEIRA EDIÇÃO do 

Órgão Oficial do Sin-

dicato recebeu elogios 

dos propagandistas-

vendedores cario-

cas que aprovaram 

o conteúdo editorial 

e o design moderno. 

O destaque da capa 

foi para um grupo da 

“Velha Guarda” do 

SINPROVERJ que participou, em 

novembro de 2012, do tradicional encontro realizado 

anualmente na Sede Campestre da entidade sindical, 

em Piabetá, município de Magé.

Além de a Revista apresentar ao leitor os benefícios que 

o SINPROVERJ oferece, a publicação informa também 

diversos assuntos de interesse da classe trabalhadora. 

Filiados comunicam novos endereços eletrônicos
SINVENPAR- Paraná  >> secretaria@sinvenpar.com.br

SINDIVESE - Sergipe >> sindivese@yahoo.com.br

SEPROVES – Espírito Santo >> seproves@ebr.net

SERVIPROFARO - Rondônia >> serviprofaro@terra.com.br

FENAVENPRO >>  contato@fenavenpro.org.br

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

“Unidos para fortalecer 
a luta em 2013”

A AFIRMAÇÃO É do presidente do SINDVENDAS, 

Paulo Guardalupe, entre diretores do Sindicato, du-

rante a confraternização do final de 2012, realizada 

na Sede Campestre da entidade, em Estância Var-

gem Bonita, Goiânia. O líder sindical disse ainda “que 

o empenho constante de todos os companheiros é 

fundamental para o desenvolvimento e crescimento 

do Sindicato na luta em prol das categorias que re-

presenta no Estado de Goiás”. 

Nota da redação: O SEPROVES agradece o apoio e a parceria comercial das empresas Ambev, Coca-Cola, Pira-

quê, Rede Santa Lúcia de Farmácias e Transporte Fiorot, com a doação de brindes e bebidas.

Os diretores do SEPROVES se empenharam para que o evento 
transcorresse de forma ordeira e tranqüila. De acordo com o 
presidente Reginaldo Damião (3º à direita) todos saíram 
gratificados: “A nossa festa foi um sucesso! A cada ano procuramos 
melhorar o atendimento para que colegas, familiares e amigos 
levem para casa uma boa imagem do Sindicato”.

Prestigiaram a confraternização os diretores do SEPROVES – 
Nilson, Nelis e Duccini; o secretário da Casa Civil do Governo do 
Estado do ES Luiz Carlos Ciciciliotti da Cunha, homenageado 
pelo Sindicato com Certificado de Honra ao Mérito; e Reginaldo 
presidente da entidade.
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Paraíba | Campina Grande

sinvenpropb@hotmail.com

O CLIMA DESCONTRAÍDO e de oração marcou a despedida de 

2012 dos vendedores viajantes e propagandistas de Cam-

pina Grande, durante almoço de confraternização realizado pelo 

SINVENPRO, no BNB Clube local.

Os companheiros da Velha Guarda sempre marcam presença nas 

festividades do SINVENPRO lembrados 

com carinho por Valdir Santana presidente 

do Sindicato: “Estes profissionais que tão bons exemplos deixaram e continuam deixando 

pra essa turma mais nova é sempre o ponto alto de nossos encontros”. 

O sindicalista também demonstrou alegria com o sucesso do evento: “O compareci-

mento dos companheiros nos deixa satisfeitos, pois, indica que estamos no caminho 

certo, buscando estreitar laços entre Sindicato e categorias representadas, o que 

a cada dia fortalece mais a nossa entidade sindical. Um 2013 próspero e cheio de 

realizações” complementou.

A homenagem especial do SINVENPRO ficou reservada às mulheres presentes no even-

to, especialmente as vendedoras viajantes 

e propagandistas. A representante femini-

na Cristeane agradeceu as flores oferecidas 

pelo Sindicato e ressaltou a importância do 

segmento na sociedade: “Vivemos a cada 

minuto disputando com o sexo masculino es-

paço no mercado de trabalho”.

O sorteio dos brindes ofertados pela Farmácia Dias, Redepharma e 

Rede Nord Hotéis - parceiros do SINVENPRO - é o momento mais 

esperado pelos convidados, que, em 2012, levaram para casa bikes, 

perfumes, tablets, TVs, etc. Os contemplados com a bicicleta e a tele-

visão foram João Araú-

jo e Silvio Mota.

Em agradecimento pela 

parceria nos eventos re-

alizados pelo Sindicato 

a diretoria do SINVENPRO homenageou o diretor da Redepharma, 

Edevaldo Neves, representando todos os colaboradores.

SINVENPRO: Responsabilidade e Ação Social

NEM EM DIA de festa o SINVENPRO se esquece da sua parcela de contribuição as instituições carentes de 

Campina Grande. Na confraternização de 2012 foi à vez da Casa do Menino ONG localizada no bairro 

de Monte Castelo, que atende hoje aproximadamente 100 crianças

   e  adolescentes, em idade escolar, entre o 1º e o 5º ano do ensino

       fundamental. O objetivo da entidade é o pleno desenvolvimento 

 de suas personalidades, preparando-os para o exercício da

  cidadania e qualificação para o trabalho.

     Como parte da atividade social do Sindicato o convidado

      que compareceu a festa levou 5 kg de alimentos não 

         perecíveis, já repassados a instituição.

  Responsabilidade Social: 
     Com ética e trabalho faça 
   a sua parte.

Diretores da 
FENAVENPRO 
despedem-se 
de antigos 
colaboradores

A PENÚLTIMA REUNIÃO de 2012 dos diretores da 

FENAVENPRO foi realizada na Colônia de Férias do 

SINDIVENDAS-SP, em 24 de outubro, coincidindo 

com a Reunião de Conselho de Representantes, a 

comemoração do sexagésimo aniversário da nossa 

Mater e a posse da nova diretoria da entidade.

Com a Chapa eleita, pelos Filiados, o presidente Ed-

son Ribeiro Pinto, em nome da diretoria, agradeceu 

aos diretores Augusto Garcia do Paraná (1º à dir.) e 

Flavio de Carvalho Silva de Pernambuco (2º à esq.), 

pela valiosa participação em mandatos anteriores: 

“Nós caminhamos na vida ao lado de pessoas que 

deixam marcas e passam a residir dentro dos nos-

sos sentimentos mais profundos e sinceros. Portanto, 

agradecemos pelo tempo que conviveram conosco e 

pela colaboração em trabalhos que desenvolvemos 

juntos. Não percam o contato!” pediu Edson.

Entre os assuntos discutidos pelos diretores - a re-

ceptividade do ministro do Trabalho, Brizola Neto, 

em relação ao sistema confederativo - foi o que mais 

chamou a atenção: “Em visita a CNTC o ministro se 

colocou à disposição e se mostrou interessado no 

debate da estrutura sindical com as Confederações”, 

ressaltou Edson.   

Outro tema debatido pelos diretores, a Porta-

ria 186, tem deixado os sindicalistas bastan-

te preocupados,  mas eles garantiram que a 

FENAVENPRO, junto a CNTC, está atenta às modifi-

cações que por ventura vierem a ser feitas, já que en-

tendem que não é papel do governo federal interferir 

na organização sindical do Brasil.

Nota da redação: Em outubro passado, quando a 

reunião foi realizada, Brizola Neto, ainda era o 

ministro do Trabalho e Emprego.

Confraternização anima SINVENPRO
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“Administração da 
FENAVENPRO cumpre todas 
as formalidades legais e es-
tatutária da entidade”

Afirmaram os membros do Conselho Fiscal da entidade – José Soares de Sou-

za Filho (RJ); Álvaro Nascimento Filho (PA) e Rúbio Alves de Oliveira (MG) 

- assessorados pelo contabilista da FENAVENPRO, Jorge Leal, em  reunião na 

Colônia de Férias do SINDIVENDAS-SP, em Praia Grande, no dia 24 de outubro.

Os conselheiros examinaram o Relatório e os Mapas contábeis do exercício 2011 

e a Previsão orçamentária para 2013. Eles parabenizaram a administração da 

FENAVENPRO pela lisura e transparência como vem conduzindo a prestação de 

contas da entidade.

Diretores da FENAVENPRO 
realizam 1ª reunião de 2013

A PRIMEIRA REUNIÃO do ano, entre os diretores, aconteceu na Sede da FE-

NAVENPRO, no dia 19 de fevereiro passado, e foi presidido pelo vice-presi-

dente da entidade, Carlos Simoni Giacoboni, em substituição ao presidente 

Edson Ribeiro Pinto, que justificou sua ausência.

O tema em destaque foi “a criação desenfreada de Sindicatos em todo o território 

nacional” o que vem preocupando bastante os sindicalistas.

Os co-irmãos presidentes dos Filiados 

da FENAVENPRO no Rio Grande do 

Sul (SINPROVERGS) e no Pará (SIN-

PROFAR), respectivamente Silvio Luiz 

Nassur Ferreira e Álvaro Nascimento 

Filho, em visita a entidade comentaram 

a importância da troca de informações 

entre as lideranças sindicais.

Brasil sediou 
1ª Conferência Nacional de 
Emprego e Trabalho Decente

O EVENTO REALIZADO pela Organização Internacional do Trabalho e coordena-

do pelo Ministério do Trabalho e Emprego foi precedido por etapas estaduais, 

regionais ou municipais, e distritais. O objetivo do encontro entre governo, patrões 

e empregados foi promover a discussão dos seguintes temas: geração de mais e 

melhores empregos, com proteção social; erradicação do trabalho escravo e in-

fantil; e o fortalecimento do modelo tripartite (trabalhadores, governo e patrões), 

visando à formulação de proposta para execução de um Plano Nacional de Em-

prego e Trabalho Decente. 

Bancada patronal não participa 
da última fase da Conferência
Porém, para ser um evento de natureza tripartite o evento só poderia ter prossegui-

mento com a presença dos três atores envolvidos o que não aconteceu lamebntou 

Luiz Edmundo Quintanilha (de boné) delegado representante da NCST-RJ: “O 

relatório final da Conferência do Trabalho Decente não teve sustentação porque 

os patrões não respeitaram as regras pré-estabelecidas e decidiram “suspender” 

sua participação no evento, retirando-se do processo. Alegaram discordância na 

condução dos trabalhos e desrespeito ao Regimento.”

Mesmo assim o movimento sindical brasileiro soube dar uma lição de democracia, 

coerência e compromisso com um País melhor, mais justo e mais solidário, apro-

vando a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, fim do interdito 

para greves, e o fortalecimento da CLT e do artigo 8º da Constituição.

“Conseguimos fazer um diagnóstico bastante amplo do mundo do trabalho”, ava-

liou o coordenador da Conferência, Mario Barbosa, assessor internacional do 

Ministério do Trabalho e Emprego. “O desafio foi grande, mas um exercício de 

democracia”, ressaltou.

Para a diretora da OIT no Brasil, Lais Abramo, o tripartismo pressupõe a busca 

do consenso, e não o consenso em si: “Existem posições que ganham e que 

perdem. Eles (empresários) não se retiraram. Suspenderam sua participação e 

continuam abertos ao diálogo. Houve problemas, claro, mas as portas não estão 

fechadas”, afirmou.

De acordo com a plenária o que se pretendia na Conferência - primeira a ser 

realizada no mundo -  era mostrar o quanto a relação capital–trabalho está har-

monizada no Brasil, mesmo diante da mais aguda crise do capitalismo, porém: 

“Lamentavelmente o evento terminou com tensões, divergências e evidenciou 

algo histórico e bem conhecido pelos trabalhadores: o antagonismo entre o Capi-

tal e o Trabalho” desabafaram os participantes.

Fonte: Com informações da Rede Brasil Atual

Evento

A 1ª Conferência 
Nacional de 
Emprego e Trabalho 
Decente (CNETD), 
realizada pela 
OIT (Organização 
Internacional do 
Trabalho) e cinco 
Centrais sindicais 
(CGTB, CTB, CUT, 
NCST e UGT), no 
Centro de 
Convenções 
Ulysses Guimarães, 
em Brasília, de 
8 a 12 de agosto, 
reuniu aproxima-
damente 25 mil 
pessoas.
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DETERMINADO E COM 

MUITA disposição o 

presidente reeleito 

do Sindicato dos 

Empregados Vende-

dores e Viajantes 

do Comércio, dos 

P r o p a g a n d i s t a s , 

Propagandistas Ven-

dedores e Vende-

dores de Produtos 

Farmacêuticos no 

Estado da Bahia, 

para a gestão do triê-

nio 2012 / 2015, Marcos Antonio Sousa Pereira, 

definiu em seu discurso de posse, a luta histórica do 

SEVEVIPRO, fundado no dia 6.01.1947, sendo o 

quinto fundador da FENAVENPRO, admitido na en-

tidade em 17.11.1952.

O sindicalista lembrou “que consta nos anais da his-

tória que o Sindicato dos Viajantes Comerciais foi 

criado, em 1946, por 26 abnegados e entusiastas 

vendedores e viajantes num encontro, em Salva-

dor, denominado “ A Grande Reunião da Classe”, 

tendo à frente o colega Dante Buffone”. 

Prosseguindo, Marcos frisou: “No ano seguinte, 

com a presença de 61 viajantes e convidados, a 

Associação Profissional dos Empregados Vende-

dores e Viajantes do Comércio do Estado da Bahia 

se transformou em SEVEVIPRO legítimo represen-

tante da categoria baiana”.

Dando continui-

dade a luta de 

companheiros ab-

negados, compe-

tentes e honrados 

tais como Gilmar 

Saraiva, Ítalo Ga-

litere, José Tibúr-

cio (falecido) e Vir-

gilio Coelho, que, 

hoje, o Filiado da 

FENAVENPRO, na 

Bahia, recebe os 

associados numa ex-

celente Sede Social 

Cerimônias de Posse das diretorias eleit
Sul e Sudoeste da Bahia | 1.10.2012 a 30.09.2016

“Agradeço mais uma vez aos associados do SINDVEN 
pelo voto de confi ança. Prometo honrar com todos 
os meus compromissos durante o próximo mandato”.
A AFIRMAÇÃO É do presidente reeleito do Sindicato dos Traba-

lhadores, Vendedores e Viajantes do Comércio, Propagandis-

tas e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Sul e Su-

doeste da Bahia, José Ramundo Mariá Dias, propagandista do 

Laboratório Sanofi. Em seu discurso de posse o líder sindical lem-

brou a trajetória histórica da entidade, fundada em 30 de setem-

bro de 1989, há 23 anos e ressaltou: “O voto de cada associado, 

expressou ao mesmo tempo, a aprovação do mandato que está 

se encerrando, e a confiança depositada em mim, e em todos os 

membros da nova diretoria.”

A solenidade de posse da nova diretoria eleita para o exercício do 

mandato no quadriênio 2012 a 2016 aconteceu no Restaurante 

e Churrascaria Los Pampas, em Ilhéus, Itabuna, no dia 29 de 

setembro passado. O evento, contou com a presença de150 con-

vidados de diversos segmentos da sociedade, entre eles juristas, 

lideranças sindicais e políticos.

Bahia | 26.10.2012 a 25.10. 2015

“O Sindicato é o órgão destin
os interesses gerais de uma d
profi ssional com o objetivo de
ções para a classe trabalhado

Menção Honrosa para 
ex-presidente do SINDVEN

A HOMENAGEM RECEBIDA por José Jackson da Silva foi 

pelo empenho e dedicação às categorias que o Sindica-

to representa, quando o sindicalista exerceu o mandato 

de presidente da entidade. A placa foi entregue por Mariá 

(atual presidente) e Guardalupe (diretor da FENAVENPRO).

Após a cerimônia membros da nova diretoria juraram respeitar e fazer cumprir o 
Estatuto do SINDVEN e demais poderes constituídos

Representando o presidente da FENAVENPRO, Edson Ribeiro Pinto, impossibi-

litado de comparecer à cerimônia por compromissos profissionais, os diretores da 

FENAVENPRO, Paulo Guardalupe (Goiás) e João Carlos Rosendo (Alagoas).

Os representantes da PM e do TRT de Itabuna e Ilhéus, respectivamente coman-

dante Lucas Palma e a coordenadora Juíza Eloína Machado e o assessor jurídico 

do SINDVEN (Telmo Machado) também prestigiaram a posse.

Componentes da mesa: 
Valter Fonseca (defensor 
público da Bahia-Regional 
Itabuna); Juliano Silva (Tribu-
nal de Contas do Município); 
Antonio Vieira (vice-prefeito 
de Itabuna); José Ramuindo 
Mariá Dias (pres. SINDVEN); 
Paulo Guardalupe e João 
Carlos Rosendo (FENAVEN-
PRO); Davi Pedreira (OAB) e 
Waldemir Correia (Sindicato 
dos Bancários de Ilhéus).
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tas de Filiados da FENAVENPRO

nado a defender e representar 
determinada categoria
e alcançar melhores condi-
ora”.

Rio de Janeiro | 08.12.2012 a 07.12.2016

“Mesmo com todas as difi culdades impostas pelo
Governo ao sindicalismo brasileiro nossa diretoria está 

disposta a enfrentar mais um quadriênio 
de desafi os a frente do VENRIO”
O DESABAFO OTIMISTA é de José Soares de Souza Filho presidente reeleito do Sindi-

cato dos Empregados Vendedores Viajantes e Pracistas do Comércio no Estado 

do Rio de Janeiro que junto a sua diretoria tomou posse, no dia 8 de dezembro passa-

do, na Sede Campestre do VENRIO, na Estrada Municipal Adam Brumer, nº 9130, Bairro 

do Gandé, em Santo Aleixo, município de Magé. Na ocasião, representando o presidente 

da FENAVENPRO, Edson Ribeiro Pinto, o presidente do SINPROVERJ e também di-

retor da entidade, Luiz Fernando Nunes, ao presidir a mesa ressaltou a importância do 

VENRIO para a família federativa: “Reavivando nossas memórias foi através deste Sindicato, que nasceu a nossa 

Federação. Portanto, o então Sindicato carioca recebeu a matrícula nº 1 e sua admissão como fundador e filiado 

se deu em 17 de novembro de 1952, data da fundação da FENAVENPRO. Parabéns, a nova diretoria eleita”.

Dando prosseguimento à solenidade informal o VENRIO ofereceu 

um churrasco animado com música ao vivo, aos associados, fun-

cionários, familiares e amigos que prestigiaram a posse dos legí-

timos representantes dos vendedores viajantes do comércio 

do Estado do Rio de Janeiro. Prestigiando colegas de profissão, 

o companheiro Roberto Nascimento, representando o Sindicato 

dos Vendedores-Viajantes de São Paulo ficou encantado com a 

Sede Campestre do VENRIO e emocionado com a receptividade 

dos cariocas: “Estou muito feliz na companhia de pessoas tão agradáveis e simpáticas e desejo sucesso a toda 

diretoria nesta nova gestão”. Após lerem o Juramento, diretores eleitos do VENRIO prometeram se empenhar 

cada vez mais em oferecer o melhor aos vendedores viajantes.

própria com direito a assistência dentária, jurídica e 

médica. Sem contar a Colônia de Férias à beira-mar, 

na Praia de Buraquinho.

A cerimônia de posse da nova diretoria, por opção 

da mesma, informal e simples, aconteceu na Sede 

Social do SEVEVIPRO, rua Boulevard Suíço 41-228 

— Campo da Pólvora, Nazaré, Centro de Salvador, 

próxima ao Fórum e à arena de futebol Fonte Nova. 

Com duas vendedoras viajantes na suplência - Cintia 

de Aragão Sandes (BRF - Brasil Foods S/A) e Marcela 

Silva Cruz Santos (Regina Indústria e Comércio S/A) 

a nova equipe do SEVEVIPRO composta quatro pro-

pagandistas, 14 vendedores-viajantes e dois aposen-

tados, assumem esperançosos e cheios de garra esta 

nova gestão que promete ser de muito sucesso. A 

FENAVENPRO deseja boa sorte aos companheiros.

Componentes da mesa: Marcos Pereira e Virgilio Coelho, 
respectivamente (presidente e ex do SEVEVIPRO) e Caetano 
Pereira (advogado).

Compuseram a mesa: À esq.: 
Ronald Theobald (gerente 

territorial Trade Marketing); 
Bruno de Melo (representante 

aposentados VENRIO); Roberto 
Nascimento (diretor SINDVEND-

SP); e Mario Ilídio Salgueiro 
(diretor SINPROVERJ).

Missa em Ação de Graças
O EVENTO RELIGIOSO, em homenagem aos novos dire-

tores do VENRIO, celebrado por padre Alceir, substituto 

do padre Alex, aconteceu na Igreja Sagrada Família, em 

Santo Aleixo, próxima a Sede Campestre, que a cerca de 

20 anos recebe os fiéis da localidade.

O diácono, ordenado em março, ao rezar a Missa, auxiliado pelos 

coroinhas - Leonardo (16); Renato e Monaliza (11) - agradeceu a Pa-

róquia por tê-lo acolhido e ressaltou: “Pra Deus nada é impossível... 

Com fé devemos caminhar em nossas vidas. Parabéns ao Sindicato! 

Gesto bonito dos trabalhadores”. O Coral da Igreja, coordenado pelas 

religiosas, Vera e Creusa, é bem peculiar. Ele é composto por adoles-

centes da comunidade São Miguel Arcanjo e tem o músico Luiz Felipe 

de Oliveira (deficiente visual) como baterista.  Ao término da Missa, o 

presidente do VENRIO, José Soares, destacou: “Na vida é importan-

te termos Cristo ao nosso lado, pois é ele que nos salva. Sigam os caminhos dos jovens. Cristo agradece!”.

A reportagem do Jornal da FENAVENPRO, o sindicalista disse que o Sindicato realiza um trabalho de Respon-

sabilidade Social junto a Igreja desde a sua fundação.
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Congresso Nacional P O N T O  D E  V I S T A

por Marcos Verlaine - Jornalista, analista político  e assessor parlamentar do Diap

Menos retórica e mais ação
O DIA INTERNACIONAL da Mulher – 8 de Março, no Brasil tem tido um caráter 

muito retórico. Todos lembram deste dia importante na agenda feminina. Há home-

nagens, entrega de flores, etc. Veículos de imprensa citam personagens importan-

tes do mundo empresarial. Foi o caso do Valor Econômico, na edição do dia 8 de 

março. Mas e daí? Até agora, como em todos os anos, só retórica e simbolismo. 

Não que isto não seja importante. Mas é absolutamente insuficiente.

Considerando o fato de que menos de 10% dos municípios brasileiros têm dele-

gacias especializadas para mulheres, conforme demonstra levantamento da ONG 

Contas Abertas, é preciso muito mais. É preciso, portanto, sair da retórica e en-

frentar esse e outros problemas para que o março seja efetivamente o mês da 

mulher, pelo menos no Brasil.

Mulher no Congresso Nacional
No Congresso, o dia e o mês da mulher não foram di-

ferentes das demais manifestações no País. Apesar de 

a bancada feminina tentar articular uma agenda com 

propósito de fazer avançar e solucionar algumas de-

mandas objetivas das mulheres brasileiras.

É o caso do Projeto (PLC 130/11) que pune a diferen-

ça salarial em razão de gênero. A proposição quase foi 

aprovada no ano passado, mas manobras empresariais 

no Legislativo impediram o avanço da matéria.

Na Câmara, seu congênere é o PL 4.857/09, do depu-

tado Valtenir Pereira (PSB-MT), que torna crime qualquer 

discriminação contra a mulher no mercado de trabalho. 

Em 2012, perto da data comemorativa, o texto também 

foi colocado em pauta sem sucesso.

A PEC 66/12, das domésticas, que está na pauta da 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado desta semana é a bola 

da vez. O presidente da Casa, Renan Calheiros (PMDB-AL) assumiu compromisso, 

de votá-la até o final do mês de março.

Há ainda a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 515/10, da ex-sena-

dora Rosalba Ciarlini (DEM-RN) para tornar obrigatória a ampliação da licença-

maternidade de quatro para seis meses, já que esta medida não é obrigatória 

para as trabalhadoras do setor privado. A proposta está pronta para votação, em 

primeiro turno, no plenário da Câmara.

A Lei atual prevê que a concessão dos salários dos dois meses extras é opcional 

para as empresas. O patrão que aderir pode descontar a despesa do imposto de 

renda. Os salários referentes aos primeiros quatro meses de licença, previstos na 

Constituição Federal, permanecem sendo pagos pelo INSS.

“Se o Congresso 
aprovasse estas 

medidas, aí, sim, 
mais que 

homenagens e 
fl ores sairíamos 
da retórica para 
a efetivação de 

políticas públicas 
de proteção e 

melhoria de vida 
para milhões 
de mulheres 

brasileiras. Vamos 
aguardar, pois...”

Direitos da Mulher

Câmara aprova Projeto 
que amplia atendimento 
a vítimas de violência
A PEDIDO DA bancada feminina da Câmara dos Deputados o Plenário votou e 

aprovou na semana do dia 8 de março (Dia Internacional da Mulher) o Projeto 

de Lei 60/99, da deputada Iara Bernardi (PT-SP), “que determina o atendimento 

imediato e multidisciplinar das vítimas de violência sexual, inclusive quanto aos 

aspectos psicológicos”. A matéria deve ser analisada ainda pelo Senado.

Segundo a autora, o projeto fortalece as ações já estabelecidas na Lei Maria da 

Penha, pois grande parte das vítimas são meninas, que precisam desse apoio 

no SUS. “Parabenizo a Casa pelo consenso conseguido em torno do projeto, que 

sempre foi uma das bandeiras do feminismo”, afirmou.

HISTÓRIA DO 8 DE MARÇO

No Dia 8 de março de 1857, operárias de uma fábrica de teci-

dos, situada na cidade norte americana de Nova Iorque, fizeram 

uma grande greve. Ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar 

melhores condições de trabalho, tais como, redução na carga 

diária de trabalho para dez horas (as fábricas exigiam 16 horas 

de trabalho diário), equiparação de salários com os homens (as 

mulheres chegavam a receber até um terço do salário de um 

homem, para executar o mesmo tipo de trabalho) e tratamento 

digno dentro do ambiente de trabalho. 

A manifestação foi reprimida com total violência. As mulheres 

foram trancadas dentro da fábrica, que foi incendiada. Apro-

ximadamente 130 tecelãs morreram carbonizadas, num ato 

totalmente desumano.

Porém, somente no ano de 1910, durante uma conferência na 

Dinamarca, ficou decidido que o 8 de março passaria a ser o 

“Dia Internacional da Mulher”, em homenagem as mulheres que 

morreram na fábrica em 1857. Mas somente no ano de 1975, 

através de um decreto, a data foi oficializada pela ONU (Organiza-

ção das Nações Unidas).

OBJETIVO DA DATA 

Ao ser criada esta data, não se pretendia apenas comemorar. Na 

maioria dos países, realizam-se conferências, debates e reuniões 

cujo objetivo é discutir o papel da mulher na sociedade atual. O 

esforço é para tentar diminuir e, quem sabe um dia terminar, com 

o preconceito e a desvalorização da mulher. Mesmo com todos os 

avanços, elas ainda sofrem, em muitos locais, com salários baixos, 

violência masculina, jornada excessiva de trabalho e desvantagens 

na carreira profissional. Muito foi conquistado, mas muito ainda há 

para ser modificado nesta história.

CONQUISTA DAS MULHERES BRASILEIRAS 

Podemos dizer que o dia 24 de fevereiro de 1932 foi um marco 

na história da mulher brasileira. Nesta data foi instituído o voto 

feminino. As mulheres conquistavam, depois de muitos anos de 

reivindicações e discussões, o direito de votar e serem eleitas para 

cargos no Executivo e Legislativo.

Lei Maria da Penha (11.340/06)

em defesa das Mulheres7anos
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Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio

OS EMPREGADOS DO comércio 

de todo o País obtiveram uma 

importante vitória: a presidente 

da República, Dilma Rousse-

ff, no último dia 15 de março, 

sancionou a Lei 12.790/13 que 

regulamenta a profissão de co-

merciário, fixando regras para 

quem atua no setor. Com isso, 

profissionais que trabalham em 

estabelecimentos comerciais, 

passam a ter jornada de trabalho de oito horas diárias e 44 horas semanais.

O texto publicado no Diário Oficial da União determina, ainda, que o piso salarial da categoria seja decidido em 

Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho.

Originário da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio o Projeto de Lei 115/207, do se-

nador Paulo Paim, entre o presidente e diretor-secretário da CNTC, respectivamente Levi Fernandes Pinto 

e Lourival Figueiredo Melo, depois de percorrer todos os trâmites do Congresso Nacional, vai beneficiar 12 

milhões de trabalhadores no setor de comércio e serviços do país.

Paim festejou a decisão de Dilma: “Entendo o reconhecimento da presidente ao regulamentar a profissão dos 

comerciários como justo, necessário 

e importante para a qualificação da 

categoria que atua no setor”.

“A regulamentação faz justiça a um 

dos mais importantes segmentos do 

trabalho no Brasil, responsável direto 

pela movimentação de produtos da 

indústria e pelo crescimento da eco-

nomia nacional. É uma vitória sem 

precedentes para a categoria” – co-

memorou Levi.

Em entrevista a Djalma Célio Gomes 

- assessor de imprensa da CNTC -, 

na Sede da entidade em Brasília, o 

presidente da FENAVENPRO e diretor Administrativo do Centro de Eventos e Treinamentos (CET) da 

Confederação, Edson Ribeiro Pinto, comentou a sanção presidencial ao Projeto: “Ela põe fim a uma das 

mais antigas reivindicações dos profissionais de comércio e serviços do País, que lutavam há décadas pela 

regulamentação da categoria”.

O sindicalista disse ainda que a Lei, além de regulamentar a profissão vai trazer mais segurança jurídica aos 

trabalhadores, definir regras de atuação, impedir a exploração do trabalho e promover a qualificação profissio-

nal do comerciário.

Reunião de 
diretores da CNTC

OS DIRETORES TITULARES, membros do Conse-

lho Fiscal e delegados dos Estados participa-

ram da reunião de diretoria da CNTC realizada 

no último dia cinco de março, na Sede da en-

tidade, para debateram assuntos de interesse 

das categorias que representam em todo o ter-

ritório nacional.

Na ocasião o diretor Administrativo do Cen-

tro de Eventos e Treinamentos (CET) da CNTC, 

Edson Ribeiro Pinto (camisa social branca), 

destacou algumas questões que englobam a or-

ganização sindical brasileira.

Preocupado com o surgimento desenfreado de 

Federações e Sindicatos sem qualquer represen-

tatividade profissional ou econômica, criados tão 

somente para desestruturar o verdadeiro e histó-

rico sindicalismo nacional, o líder sindical argu-

mentou: “Temos que dar um basta nesta práti-

ca perversa que visa aquinhoar as contribuições 

sindicais e garantir empregos” esbravejou Edson 

também presidente da FENAVENPRO.
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profi ssão de comerciário
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