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FENAVENPRO participa de Congresso Internacional 
de Propagandistas Vendedores

O Congresso da U.L.A.Vi.M (Union Latino Ame-
ricana de Visitadores Medicos) 2013, aconteceu 
na Sede da A.Vi.Me.P (Asociación de Visitadores 
Médicos del Paraguay), em Assunção, Paraguai, 
nos dias 26 e 27 de julho passado, onde se reuni-
ram mais de 100 propagandistas provenientes da 
Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Confira.

14.Julho – Dia do Propagandista
A FENAVENPRO e seus 26 Filiados parabenizam aos milhares 

de propagandistas do Brasil e dos vários cantos do mundo
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Faz de conta que está bem...
O BRASIL VIVE o país-do-faz-de-conta. Durante 

anos e anos os demandos e desfazeres foram anes-

tesiando o nosso povo.

Os Partidos políticos não têm uma linha ideológica? 

Faz de conta que está bem... É só mais uma gota no 

grande cálice da paciência do povo. Votamos em candi-

datos por sua simpatia, por um par de botinas novas ou 

para agradar o patrão, e pensamos estar resolvido.

O Governo pediu ao povo que entregasse suas ar-

mas, mas esqueceu de pedir também as armas dos 

criminosos? As pessoas estão reféns da bandida-

gem? O poder da polícia está esvaziado porque os 

criminosos precisam ser tratados com mais respeito 

do que eles tiveram com suas vítimas?  Faz de conta 

que está bem... Vamos esperar que nada aconteça 

com a nossa família. Mais uma gota...

As penitenciárias são escritórios de trabalho do 

crime organizado, atuando fora dela? Faz de conta 

que está bem...

As categorias de trabalhadores são enfraquecidas 

pela criação descontrolada de Sindicatos sem a míni-

ma condição de lutar pela classe? Faz de conta...

A Justiça tem 70 milhões de processos pendentes 

para julgamento? Faz de conta...

Pessoas são condenadas em processos rumorosos, 

mas ninguém sabe se as penas um dia serão aplica-

das? Faz de conta...

Políticos são condenados por desvio de dinheiro pú-

blico, mas são blindados pelo corporativismo, se ele-

gem de novo e continuam aí? Faz de conta que está 

bem... Quando foram eleitos ainda não existia a Lei da 

Ficha Limpa. (Ora, e esse detalhe os torna dignos de 

seguirem legislando em nome 

do povo?)

O atendimento à saúde 

é precário, há municípios 

sem um único pediatra? 

Faz de conta...

“Um papa que rejeita a 
blindagem e prega o diálogo. 
Essa foi a grande mensagem”

As escolas não têm professores, as merendas são 

preparadas com produtos vencidos? Faz de conta...

Não faz mais de conta 
que está bem, não!
Trens, ônibus e metrô viajam super-

lotados, nas grandes metrópoles o 

povo gasta quase 3 horas por dia 

indo e voltando do trabalho. O leite, 

as frutas e verduras sobem, a infla-

ção pesa no bolso do trabalhador – agora ainda vão aumen-

tar R$ 0,20 no preço do ônibus? Essa foi a pequena gota que 

transbordou o grande cálice da paciência do povo.

O povo percebeu que os seus representantes eleitos já 

não trabalhavam para o povo, mas para si mesmos, em 

meio à corrupção e corporativismo. Milhares de pessoas 

foram às ruas simultaneamente, 

em muitas capitais brasileiras, 

exigindo o que há muito lhes vi-

nha sendo negado: o direito de 

serem respeitadas, o direito de 

serem ouvidas, o direito de rece-

berem em benefícios sociais, o 

dinheiro dos cinco meses que cada uma delas, trabalha 

todo ano, para contribuir ao governo com impostos.

Os governantes ficaram atônitos, “que foi que eu 

fiz para justificar tanta revolta?!” O problema não foi 

o que eles fizeram, foi o que não fizeram. Ou o que 

fizeram torto. Quando perceberam isso, e a gravi-

dade do momento, correram a se retratar, a apoiar 

as reivindicações populares dizendo “é isso mesmo! 

estamos com vocês, precisamos consertar, vamos já 

cancelar os aumentos das tarifas de ônibus, vamos 

reformar o sistema político, vamos ver todo o resto”.

A resposta veio do Papa Francisco
Quanta compreensão! Só que tardia... Se concordam 

em que estava errado, por que não consertaram an-

tes? Aí, como prova de que Deus é mesmo brasileiro, 

a resposta vem na providencial visita do Papa Fran-

cisco. Nem através de suas pregações religiosas, 

mas através de seu comportamento.

Se sua visita deixou uma marca, essa marca foi um 

profundo respeito pelo povo.  Em primeiro lugar, vimos 

um carro popular sem blindagem, trocado em outros 

momentos por um Papa Móvel também sem blinda-

gem. Em segundo lugar, para agonia de sua segurança, 

inúmeras vezes o Papa fez parar o carro para descer 

e praticamente se misturar ao 

povo. Ele não apenas fala, ele 

quer tocar o povo e ouvir o povo. 

Ele quer dialogar com o povo.

O nosso povo não quer muita coisa: quer apenas a 

aplicação correta dos impostos que paga, quer a apli-

cação justa das punições, quer organismos públicos 

também sem blindagem – francos, sem protelar deci-

sões ad infinitum, reportando ao povo, com clareza, 

como é aplicado o altíssimo imposto que ele paga.

Entendo que o povo brasileiro queira transparência, 

queira ser ouvido, queira dialogar, queira a melhor for-

ma de entendimento, e queira deixar as manifestações 

de rua para a história.

Se os nossos governantes ouvissem, 
os trabalhadores agradeceriam.

“O Brasil vive o
país-do-faz-de-conta... 
Durante anos e anos os des-
mandos e desfazeres foram 
anestesiando o nosso povo”

E D I T O R I A L

Edson Ribeiro Pinto, presidente da FENAVENPRO
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Unión Latino Americana de Visitadores Médicos

Congresso
U.L.A.Vi.M 2013
O EVENTO ACONTECEU na Sede na Sede 
da A.Vi.Me.P (Asociación de Visitadores 
Médicos del Paraguay), em Assunção, Pa-
raguai, nos dias 26 e 27 de julho passado, 
e reuniu mais de 100 representantes de 
organizações  que integram a U.L.A.Vi.M, 
provenientes da Argentina, Brasil, Para-
guai e Uruguai.

Na ocasião, os congressistas debateram a 
realidade dos visitadores médicos (propagan-
distas-vendedores no Brasil), em relação à in-
dústria farmacêutica nos países que compõe 
a América  Latina. A defesa dos direitos tra-
balhistas que protegem a categoria continua 
sendo amplamente discutida pelos profissio-
nais. Reportagem completa do Congresso da 
U.L.A.Vi.M 2013 nas páginas 4, 5 e 6.

SIMA | Sindicato de La Industria del Medicamento 

y Afines

Álvaro Díez Servillo
Nicolas Javick Tourón 

A.Vi.Me.P | Associação de Visitadores Médicos 

del Paraguay

Agustin Alvarenga Gaona; Eduardo Maidana Cabal-
lero; Fernando Gorman; Gladys Vera; 
Hernan Cameron; Marco Antonio Ochipinti 

FENAVENPRO | Federação Nacional dos Emprega-

dos Vend. e Viajantes do Com., Propagandistas, 

Propag.-Vend. e Vend. de Prod. Farmacêuticos 

Edson Ribeiro Pinto – presidente FENAVENPRO e 

1º vice U.L.A.Vi.M

Carlos Simoni Giacoboni –  vice-pres. e presidente 

da Comision Revisora de Cuentas U.L.A.Vi.M

Luiz Fernando Nunes –  1º tesoureiro e secretario 

pro tesorero da Comisión Directiva U.L.A.Vi.M

Vocales Titulares U.L.A.Vi.M

João Carlos Ferreira Rosendo – diretor Relações 

Públicas e Sociais

Paulo Guardalupe – 2º secretário

Reginaldo Alleman Damião – 2º tesoureiro

Zelson Aragão da Silva – diretor de Patrimônio

Elizabeth Mourão Marques Pereira - secretária

Hildebrando B. de Carvalho – assessor jurídico

Tania Maria de Oliveira – jornalista / assessora de 

comunicação social

F.A.A.PRO.ME. | Federacion Argentina Agentes 

Propaganda Médica

Armando Omar Pereyra – secretário geral

Salvador Humberto Agliano – presidente FAAPROME 

e U.L.A.Vi.M 

A.A.P.M | Asociácion Agentes Propaganda Médica

Gustavo Vidal – Santa Fé

Jorge Alberto Reinhardt – Entre Rios

José Alberto Cano – Córdoba

José Miguel de Santis  - Santa Fé

Martin Ariel Dragotta – Santa Fé

Oscar Francisco Cossu 
Oscar Emilio Pardo – Rosário

SAPM | Sindicato Agentes Propaganda Médica

Cristian Andrés Partida – secretário gremial  Rosário

Jorge Omar Martin – secretário geral Rosário

“Companheiros e companheiras, 
seguramente temos problemas e 

questionamentos, por isso, como pro-
pôs o mestre da U.L.A.Vi.M, Edson, 

eu, também, proponho: Sigam, lutan-
do para as soluções dos problemas, 
com organização, fi rmeza e, funda-

mentalmente, convicções. U.L.A.Vi.M 
completará 17 anos e, hoje, temos 
muito orgulho em compartilhar os 
exemplos que passaram por aqui e 

os que ainda estão, pois os homens 
passam e as instituições fi cam.”

Salvador Humberto Agliano 
presidente da U.L.A.Vi.M

DELEGAÇÕES PRESENTES

Reportagem e fotos: Tania Maria de Oliveira, jornalista/assessora 
de comunicação da FENAVENPRO. Tradução: Elizabeth Mourão e Vera Ramalho
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Unión Latino Americana de Visitadores Médicos

Novo integrante 
da U.L.A.Vi.M 

O Centro de Propaganda Médica de Córdoba, 

Seccional Capital da A.A.P.M (Asociación Agentes de 

Propaganda Médica)  / República Argentina, foi elei-

to por unanimidade pelos congresistas, para integrar 

a U.L.A.Vi.M. O representante José Alberto Cano 

agradeceu aos colegas pela indicação. 

Congressistas levaram para seus países de origem a 

mensagem de que a “união e integração entre os tra-

balhadores é fundamental para que uma organização 

se torne emancipada e independente”.

ARGENTINA

U.L.A.Vi.M 
um sonho 
que se tornou 
realidade
por Salvador Humberto Agliano – pres. U.L.A.Vi.M

e sec. geral  F.A.A.Pro.Me 

A U.L.A.VI.M NASCEU em 1996, aqui, no Paraguai, 

incentivada pelos países que hoje fazem parte desta 

Organização latinoamericana. Vendo uma foto daque-

le ano, onde estávamos todos um pouco mais jovens, 

lembro com saudade de alguns que já se foram - 

Olimpio Coutinho, Guimarães, Juan Manoel Loimil 

e Oscar Bonisconti -, mas deixaram seus corações, 

suas almas e suas obras.

Lembro também de nossos queridos fundadores , en-

tre eles o primeiro presidente Pitcovsky;  Julio Ar-

gentino López e Gustavo Musso, que se encontram 

enfermos, Danilo Doyharzabal e Raquel Maturro, 

ambos do Uruguai.

Nesta oportunidade, observamos que o Projeto 

idealizado não ficou só na promessa vazia tam-

pouco em uma Ata fria. Ele se transformou em re-

alidade, transitando pelos  países que integram a 

U.L.A.Vi.M e, em outros, onde suas organizações  

ainda não puderam se integrar.

E a U.L.A.Vi.M segue crescendo, reproduzindo 

e, com ela, gente nova, o que demonstra di-

namismo, progresso,  renovação e, fundamen-

talmente,  compromisso. 

Achamos que em todas as estruturas de poder do 

mundo não há outra forma de enfrentamento dos 

trabalhadores , de igual para igual, que não seja a 

organização. Esta é a nossa ferramenta. Não usa-

mos armas, mas usamos meios para chegar à so-

lução de tudo aquilo que buscamos, precisamente 

com irmandade, com respeito por cada uma das 

características e ideais dos países que nos inte-

gram.  Muito obrigado!

BRASIL 

U.L.A.Vi.M faz parte 
da minha história
por Edson Ribeiro Pinto – 1º vice-presidente U.L.A.Vi.M 

e presidente da FENAVENPRO

DIA 14 DE SETEMBRO PASSADO, a U.L.A.Vi.M com-

pletou 17 anos de atividades, e, em, 1996, lideran-

ças sindicais idealistas, acreditaram mais uma vez 

que a “União faz a Força”. Avançamos muito desde o 

dia de sua fundação e, hoje, somos mais fortes.

E, foi, precisamente, nesta terra abençoada do Para-

guai, em Assunção, que numa jornada que se iniciou no 

dia 13 de setembro de 1996, num pequeno auditório no 

centro da cidade, discutimos e criamos a U.L.A.Vi.M., 

formada pela deliberação dos propagandistas-vende-

dores da Argentina (A.A.P.M), Brasil (FENAVENPRO), 

Paraguai (A.Vi.Me.P) e Uruguai (S.I.M.A) tão bem re-

presentado pela competente Raquel Matturro.

Já, naquela época, frequentava as reuniões com vende-

dores viajantes da Argentina, e quem presidia a A.V.V.A 

(Associação de Viajantes Vendedores da Argenti-

na) era o grande companheiro Felix Aranda. Poste-

riormente, surgiu a F.U.V.A, tendo à frente Luis Carlos 

Cejas. Num desses encontros memoráveis, em Córdo-

ba, numa cidade muito bonita chamada Huerta Grande, 

onde os vendedores argentinos têm um hotel chamado 

“Primeiro de Outubro”, entre tantos assuntos que con-

versávamos, surgiu a ideia de se fundar a U.L.A.Vi.M.

A partir dali estava sendo plantada uma sementinha 

muito importante: a criação de uma entidade de tra-

balhadores, dentro do Mercosul, que representasse a 

América do Sul.

E, assim, juntamente com Alberto Pitcovsky, primei-

ro presidente da U.L.A.Vi.M, e outros companheiros 

tais como – Maria Luiza Fernandes e Rogelio Lu-

ciano Arizaga – respectivamente secretária Gremial 

e Interior e secretário de Cultura, Imprensa e Pro-

paganda da A.V.V.A., nasceu a entidade, que, sem 

dúvida, faz parte da minha e da nossa história.

Acompanhados pelo advogado Saul de Mello Calvete 

– assessor jurídico naquela ocasião de um dos nossos 

Filiados do Rio Grande do Sul (SIVEVI), elaboramos um 

documento com os principais objetivos, digitado numa 

máquina de escrever Remington. Hoje, estamos aqui, 

graças a este documento que considero a Certidão 

de Nascimento da ULAViM e que deve ser preserva-

do pelos congressistas.

Há pensamentos de figuras extraordinárias que pas-

saram a fazer parte da história. Eu pincei num tra-

balho que tenho guardado na minha biblioteca um 

Abertura

Na abertura do Congresso o presidente da U.L.A.Vi.M, 

Salvador Humberto Agliano, deu boas vindas aos 

congressistas dos países que integram a entidade. Ao 

seu lado Edson Ribeiro Pinto (Brasil); Álvaro Diez 

(Uruguai); e Agustin Alvarenga Gaona (Paraguai). 

A plenária composta por delegações representantes da 

Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai aprovou a integra-

ção à U.L.A.Vi.M do Centro de Propaganda Médica 

de Córdoba, Seccional Capital da A.A.P.M.

O presidente da FENAVENPRO, Edson, exibe o brinde 
em acrílico, gravado com os mapas dos países que compõe 
a U.L.A.Vi.M, ofertado pelos companheiros argentinos, 
representados por Agliano (à direita).
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pensamento de Eva Perón 

criatura que pela sua obra e 

forma de ser, ainda é respei-

tada e venerada por muitos 

irmãos na Argentina. Peço licença ao presidente 

para lê-la em pé:

“Sim, claro que é melodrama! Tudo na vida dos hu-

mildes é melodrama... Melodrama piegas, barato e ri-

dículo. Para os homens medíocres e egoístas. Porque 

os pobres não inventam a dor. Eles a aguentam!”

Nota da redação: Após seu pronunciamento, 

Edson foi ovacionado pelos colegas congressistas.

PARAGUAI 

Viva 
U.L.A.Vi.M! 
U.L.A.Vi.M para sempre!
por Agustín Alvarenga Gaona – presidente A.Vi.Me.P

PODEMOS AFIRMAR QUE foram dias de profunda inte-

gração, intensa atividade e grande produtividade. Em 

minha opinião foi um dos Congressos mais emotivos, 

com momentos calorosos, especialmente quando 

Edson, nosso companheiro do Brasil, lembrou o dia 

de fundação da U.L.A.Vi.M. 

Observamos o pôster com os colegas presentes na 

época, e recordamos saudosos, aqueles que nos 

deixaram. Além disso, desejamos boas vindas aos 

novos representantes de diferentes países. Consi-

dero como destaque do evento, a maior conquista 

alcançada pelos visitadores médicos do Paraguai. A 

aprovação do Projeto de Lei que rege a profissão 

do agente de promoção médica que aguarda sanção 

presidencial na Câmara e no Senado.

Balanço da A.Vi.Me.P para U.L.A.Vi.M
Até o momento, temos na A.Vi.Me.P, 400 associa-

dos. Segundo dados estatísticos do Censo Nacional 

de Propagandistas Médicos, já são 800 agentes de 

promoção médica no Paraguai, mas o universo total 

é de, aproximadamente, 1000 agentes. 

Conflitos trabalhistas e judiciais
No âmbito de trabalho, graças aos delegados sindicais, 

solucionamos muitos conflitos, em diferentes instituições. 

No âmbito judicial, também resolvemos alguns proble-

mas, essencialmente àqueles relacionados aos nossos 

vizinhos. Devemos destacar ainda que a A.Vi.Me.P conta 

com uma assessoria jurídica que se encarrega de nos 

aconselhar e nos orientar nos mais diversos casos.

URUGUAI 

O Novo 
Propagandista
por Alvaro Diez – presidente do S.I.M.A 

Balanço do S.I.M.A para U.L.A.Vi.M

O S.I.M.A, NO URUGUAI, tem uma formação que co-

bre todas as atividades da Indústria de medicamentos:  

Fábrica, Administração e Propaganda Médica.

Na Fábrica e na Propaganda Médica temos um alto 

número de filiados e, no momento, encontramo-nos 

com a Comissão de Saúde, melhorando as condi-

ções laborais dos trabalhadores. Todas as regulamen-

tações ISO 9000 do Ministério de Saúde Pública são 

para que os medicamentos cumpram com as normas 

de fabricação, mas o Órgão se esquece dos trabalha-

dores, que adoecem produzindo tais medicamentos.

Na indústria de medicamentos, no Uruguai, há, 

mais ou menos, 3000 funcionários. No S.I.M.A, nós 

temos entre cerca de 1200 filiados, total que varia 

de acordo com a média de contribuição. Destes, 310 

são propagandistas.

Consideramos a filiação muito boa e muito ruim na parte 

administrativa. Neste momento, o Sindicato se encontra 

em processo de negociação com os Sindicatos patronais, 

e com o Ministério do Trabalho, o que nós chamamos 

“Conselho e Salário”. Trata-se de um Acordo salarial 

funcional de três anos.  Além desse programa, fazemos 

uma apresentação da atividade sindical e de um período 

de horas sindicais de trabalho, para estabelecer aumen-

to, pois temos 30 horas mensais e 12 para delegados de 

comitês básicos. Temos, também, uma associação do 

Comitê de delegados de saúde para o Sindicato. 

O que fazer com a tecnologia?
Na Propaganda Médica temos o inconveniente das 

novas tecnologias, sobretudo, o computador para ser 

usado na visita, substituindo a literatura. Acreditamos 

que a prática seja um novo controle ao nosso labor, 

por isso pedimos aos coirmãos presentes que nos 

ajudem a pensar como solucionar este tema.

 

Saudações aos companheiros presentes. Viva os 

trabalhadores organizados! Muito obrigado!

Os co-irmãos da Argentina (Humberto Agliano), do Paraguai 
(Agustín Alvarenga) e do Uruguai (Alvaro Diez) recebem do pre-
sidente da FENAVENPRO o brinde do Brasil: o mapa do País, 
reproduzido em uma escultura de acrílico.

Ao lado do presidente da 
U.L.A.Vi.M, Salvador 
Humberto Agliano, 
emocionado Edson exi-
be a página da Edição 
Especial do Jornal da 
FENAVENPRO/outubro: 
1997 / reportagem 
sobre o II Congresso da 
U.L.A.Vi.M (distribuída 
aos congressistas) onde 
consta sua entrevista 
com esclarecimentos 
sobre a importância da 
entidade e seus princi-
pais objetivos.

O presidente da FENAVENPRO e 1º vice da U.L.A;.Vi.M, 
Edson Ribeiro Pinto, ao lado de  Agustin e 
Fernando Gorman (2º vice), exibe o brinde recebido 
dos congressistas paraguaios.

Na tradicional troca dos brindes entre os congressistas Diez 
ofereceu aos co-irmãos participantes um quadro simbolizando 
o primeiro movimento operário uruguaio.
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Palestra

O mercado farmacêutico 
do Paraguai em 2012 

por Ofelia Prette de Berni - Prop. de produtos farmacêuticos 

graduada em Relações Públicas e professora da “Escuela Inter-

nacional de Protocolo da UCOM” (Universidad Comunera)

A PALESTRANTE APRESENTOU aos congressistas, 

através de gráficos, como se comportou o mercado 

farmacêutico no Paraguai, no ano de 2012,. Entre 

os temas abordados por Ofelia, o que mais chamou 

a atenção da plenária foi o 

crescimento de empregos 

diretos e indiretos, em 

torno de 10.000 pessoas, 

sendo 1000, visitadores 

médicos.

Os dados apontaram tam-

bém, que  os Laboratórios 

nacionais participaram, em 

valores, com 60% do mer-

cado nacional. Em 2012, 

as vendas totalizaram  US$ 

480 milhões e só no Ministério da Saúde do Paraguai 

foram registradas 8.500 especialidades medicinais. 

Ano pasado na industria farmacéutica paraguaia 

foram investidos US$ 364 milhões o que corresponde 

a 2% de toda a produção industrial do País. 90% des-

tes medicamentos, constam no Vademecum terapéu-

tico vigente (lista com  todos os tipos de remédios, 

usada por médicos, dentistas, e outros profissionais 

ligados à área da saúde).

No mercado farmacêutico privado do Paraguai foram 

investidos US$275  milhões e vendidas mais de 50 mi-

lhões de unidades, ao preço médio de 5 dólares e meio 

cada uma. Se compararmos o preço de venda dos remé-

dios, entre  Brasil (U$ 10.77) e Paraguai (US$ 5.27) o 

nosso País está bem, acima do co-irmão vizinho.

O Paraguai exportou em 2012 cerca de 60.000.000 

em dólares de medicamentos. A comercialização:no 

mercado privado, chegou a  US$ 275.072.000 e 

no  Estado a US$ 160.000.000,  distribuídos para  

I.P.S.(Obra Social)  US$ 105.000.000 e para o Mi-

nisterio da Saúde (US$ 55.000.000 ).

No ranking de Laboratorios importados, já em  

abril de 2013, o valor total acumulado, em dóla-

res, ficou em 290.526.719, e o total, em unidades, 

em 54.557.977.

Fontes consultadas pela palestrante: CIFARMA (Cámara 

de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay; IMS He-

alth; e IMS Paraguay 2013.

Mais uma vez o Congresso da U.L.A.Vi.M nos deu a certeza de que os trabalhadores latino 

americanos passam pelas mesmas dificuldades econômicas, sociais e políticas, independente 

do país onde se encontram. O entrosamento e a troca de experiências com os propagandistas 

argentinos, paraguaios e uruguaios, sem dúvida, foi o destaque do evento”. 

Luiz Fernando Nunes, 1º tesoureiro da FENAVENPRO e 

secretario pro tesorero da Comisión Directiva U.L.A.Vi.M

Vocales Titulares da U.L.A.Vi.M 

Participar do Congresso da ULAVIM 2013, em Assunção, no Paraguai, como integrante da 

delegação brasileira (FENAVENPRO), para mim foi uma grande honra. A troca de experiên-

cias dos profissionais de uma categoria diferenciada (visitadores médicos), entre os países 

(Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, foi de grande valia e, sem dúvida, será de fundamental 

importância para o futuro de nossa organização”. 

João Carlos Ferreira Rosendo, diretor de Relações Publicas e Sociais da FENAVENPRO 

O Congresso da U.L.A.Vi.M 2013 trouxe para, nós, brasileiros,  a oportunidade de conhecer as 

dificuldades dos co-irmãos argentinos, paraguaios e uruguaios, em relação ao desenvolvimento 

da nossa profissão.”

Paulo Guardalupe de Siqueira, 2º secretário da FENAVENPRO

Os trabalhos neste evento foram dinâmicos e produtivos, quando cada delegação pode mos-

trar o que vem ocorrendo na indústria farmacêutica e quais medidas estão sendo tomadas 

com respeito à garantia dos benefícios conquistados pelos propagandistas nos últimos anos, 

mormente após a fundação da U.L.A.Vi.M”

Reginaldo Allemand Damião, 2º tesoureiro da FENAVENPRO 

Referente à reunião da U.L.A.Vi.M enfatizo que a troca de informações, experiência, e apren-

dizado, entre os sindicalistas argentinos, brasileiros, paraguaios  e uruguaios foi de fundamen-

tal importância para o desempenho de nossas funções frente a classe que orgulhosamente 

representamos .Sem dúvida, que as diferenças existem entre um país e outro, mas a essência 

é uma só: Lutar  pelos nossos direitos. Agradeço a todos, e, especialmente aos visitadores 

médicos do Paraguai pela recepção”. 

Zelson Aragão da Silva, Diretor de Patrimônio da FENAVENPRO

Parabéns U.L.A.Vi.M! O Congresso foi um sucesso! Missão cumprida em todos os sentidos”.

Carlos Simoni Giacoboni, vice-presidente FENAVENPRO  e presidente da Comision Revisora 

de Cuentas U.L.A.Vi.M

“O motor da U.L.A.Vi.M”
Assim é considerado pelos congresistas, Alberto Irigoyen, um dos 

fundadores e secretario tesoureiro da U.L.A.Vi.M e também secretá-

rio de Imprensa da F.A.A.Pro.Me (Federacion Argentina de Agen-

tes de Propaganda Medica).  

O propagandista argentino é muito estimado e respeita-

do pelos integrantes da U.L.A.Vi.M  não só pelo incan-

sável trabalho prestado, junto à entidade, como também  

pela ajuda aos trabalhadores da industria farmacéutica 

no que se refere a direitos trabalhistas e condições de 

trabalho nas empresas.

Union Latino Americana de Visitadores Médicos

Depoimentos delegação brasileira
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Prezados Filiados:

Chegamos na 60ª edição 

do Jornal da FENAVENPRO. 

Sem dúvida, que a colaboração de 

todos vocês tem sido fundamental, 

para que as páginas reservadas à 

divulgação de seus Sindicatos

fi quem cada vez mais informativas, 

tanto a nível nacional quanto 

internacional. Estamos sempre à dis-

posição, através dos e-mails 

jornal@fenavenpro.org.br 

e contato@fenavenpro.org.br

Até a próxima edição! Um abraço.

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

Bahia
sevevipro@sevevipro.com.br | www.sevevipro.com.br

SEVEVIPRO participa de Congresso Internacional de Direito Sindical

CERCA DE 1.200 pessoas entre acadêmicos, juízes, procuradores do trabalho, sindicalistas e representantes de di-

versos outros Órgãos e Instituições envolvidas com sindicalismo debateram o tema “Sindicalismo, Trabalho e Crise 

Econômica” durante o Congresso realizado pelo Ministério Público do Trabalho, Coordenadoria Nacional de Promo-

ção da Liberdade Sindical, Grupo de Estu-

dos e Defesa do Direito do Trabalho e do 

Processo Trabalhista e Universidade Fede-

ral do Ceará e apoiado por várias Centrais 

sindicais, entre elas a Nova Central.

Para o presidente do SEVEVIPRO e de-

legado representante suplente da FENA-

VENPRO junto a CNTC, Marcos Perei-

ra (camisa listrada), entre o presidente 

e secretário-geral da NCST-Nacional, 

respectivamente José Calixto Ramos e Moacyr Roberto, “o movimento sindical é essencial para organização 

efetiva da classe trabalhadora, tanto para garantir os direitos da classe trabalhadora como para a construção 

de uma sociedade mais democrática, justa e igualitária”.

Ao final do evento que aconteceu no Hotel Oásis Atlântico, em Fortaleza, de 10 a 12 de abril passado, a ple-

nária elaborou e aprovou um documento com indicativo de ações concretas para o fortalecimento do Direito 

do Trabalho e da Justiça Trabalhista em nosso país. 

SINPROVERGS recebe diretores da FENAVENPRO

A SEDE DO SINDICATO, em Porto Alegre, acolheu carinhosamente, no dia 

19 de abril passado, a diretoria da FENAVENPRO, onde foi realizada a 

segunda reunião de 2013. 

Na ocasião, os diretores oriun-

dos de outros Estados foram 

presenteados pelo presidente 

do SINPROVERGS - Silvio Luiz 

Nassur Ferreira - com um kit para chimarrão, bebida genuinamente 

nativa, sendo o mais antigo e tradicional dos hábitos do gaúcho.

Paraná
sinvenpar@swi.com.br

SINVENPAR homenageia aposentados 

A CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA pelo SINVENPAR na 

Colônia de Férias do Sindicato, em Pinhais, marcou um 

encontro memorável entre vendedores e propagandistas 

aposentados e da ativa. O presidente da entidade, Apa-

recido Pedroso de Moraes, disse ao Jornal da FENA-

VENPRO o objetivo do evento: “O nosso reconhecimen-

to sincero por estes companheiros incansáveis que no 

decorrer do tempo vêm participando do crescimento do 

SINVENPAR junto às categorias que representamos no 

Estado do Paraná”.

S
EB

AS
TI

ÃO
 S

O
AR

ES

Diretores do SINVENPAR 
ao lado de amigos e 
familiares degustam uma 
deliciosa costela de chão 
preparada por Hermes. 
Quem teve o privilégio 
de saboreá-la comen-
tou: “Ela é digna dos 
deuses”.

Estes profissionais, 
que hoje gozam do 

descanso mere-
cido, recebem do 
SINVENPAR todo 
apoio e respeito. 

Nota da redação: A convite do Filiado no Rio Grande do Sul, 
participaram da comitiva, os assessores da FENAVENPRO: 
Hildebrando de Carvalho (jurídico); Jorge Leal (contábil); 
e Tania Maria de Oliveira (comunicação social).

Ao término da reunião, o grupo acompanhado por Silvio Luiz 
conheceu as instalações confortáveis do SINPROVERGS. O sindi-
calista comentou sobre a importância da visita dos companheiros 
à Sede: “Para, nós, do Sindicato, foi uma grande honra sediar, 
em nossa casa, a segunda reunião da  Federação. Tivemos a 
oportunidade de apresentar as reformas efetuadas, com objetivo 
de melhor atender a nossa categoria, assim, como, divulgar o 
trabalho que vem sendo realizado pela atual gestão”.

A eficiente secretária do SINPROVERGS, Vera Fonseca 
(à esquerda), recepcionou os convidados com esmero e 

simpatia. Ao seu lado, a também secretária Elizabeth e a 
jornalista Tania Maria, ambas da FENAVENPRO.
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Bahia - Sul e Sudoeste
sindven@veloxmail.com.br | sindven.com.br

DIÁRIO BAHIA divulga SINDVEN
O JORNALISTA RAMIRO AQUINO, do DIÁRIO BAHIA, Jornal de 

maior circulação do sul do Estado, divulgou em sua coluna se-

manal on-line, a doação de brinquedos feita pela diretoria do 

SINDVEN, às crianças da Creche Otaciana Pinto, em Itabuna. 

Os donativos foram arrecadados na festa de fim de ano dos 

propagandistas e vendedores viajantes do sul baiano.

Confira o comentário do colunista:

O MUNDO SERIA MELHOR se todos fizessem como o Sindicato 

dos Vendedores e Propagandistas Farmacêuticos do Sul da Bahia, à frente o presidente Raimundo Mariá, 

que arrecadou mais de uma centena de brinquedos que foram entregues às crianças da Creche Otaciana Pinto. 

O SINDVEN entende que não resolve o problema, mas proporciona momentos de alegria para elas. Outras ações 

beneficiarão mais instituições da cidade.

SINDVEN comemora Dia das Mães
A DIRETORIA DO SINDVEN “pôs a mesa” literalmente no Restaurante e 

Churrascaria Los Pampas, em Itabuna, município do sul do Estado da 

Bahia, num jantar dedicado às mães e esposas dos propagandistas e 

vendedores representados pelo Sindicato. Ao som do conjunto baiano, 

que animou a festa com clássicos da música popular brasileira, canta-

dos por Anderson Alves, cerca de 50 convidados comemoraram a data tão significativa para o sexo feminino. 

Num gesto carinhoso os homens ofereceram uma rosa às mulheres presentes no evento. Representando a classe, 

Maria da Luz, além de mãe é mulher do companheiro José Jackson “um dos  baluartes  do sindicalismo do interior 

baiano” segundo o presidente do SINDVEN, José Raimundo Mariá Dias. Ao receber a homenagem ela comentou: 

“Nesta noite, estar ao lado do meu esposo, e de pessoas tão queridas às quais considero a extensão da minha família, 

realmente tem um significado muito especial. Parabéns a todas!” ressaltou.

SINDVEN fecha Acordo Coletivo 2013
EM REUNIÃO SUGERIDA pelo presidente do SINDVEN, José Rai-

mundo Mariá Dias (4º à esq), realizada na Sede do SINDIPROBA 

(Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vende-

dores de Produtos Farmacêuticos no Estado da Bahia), em Salvador, 

no dia 26 de abril passado, com a presença do representante do 

SINDUSFARMA (Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos 

no Estado de SP) Arnaldo Pedace e dos presidentes do SINDIPRO-

BA e do SINPROVENFS (Sindicato dos Propagandistas, Propagan-

distas Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos de Feira de Santana e Juazeiro), respectivamente 

Marcelo Pinto Reis e Walfredo Sousa, foi firmado e assinado o Acordo Coletivo dos propagandistas e vende-

dores do sul da Bahia. Entre as cláusulas que favoreceram os trabalhadores podemos citar: reajuste salarial 

em 7,5%; garantia de salário mínimo de R$ 1.311; participação nos Lucros ou Resultados (PLR) de R$ 1350 

para as empresas que não possuam programas individuais, etc. Segundo Mariá “a união entre os Sindicatos 

foi fundamental para o sucesso da negociação com o SINDUSFARMA entidade patronal”.

SINDVEN atuante no II Congresso da Nova Central de Trabalhadores da Bahia
O PRESIDENTE DO SINDVEN, José Mariá (à direita), foi eleito diretor da NCST-

Regional Bahia, durante o Congresso realizado pela entidade, em Salvador, 

nos dias 14,15 e 16 de Março do corrente ano. O sindicalista, acompanhado 

dos diretores do Sindicato - Agenor Borges e Wesley da Silva Lima -, 

comentou sobre a responsabilidade ao assumir o cargo: “Acredito, que sendo 

eleito um dos membros da diretoria da Nova Central, o compromisso junto a 

classe trabalhadora que representamos aqui no sul baiano vai aumentar con-

sideravelmente” ressaltou Mariá. Os palestrantes debateram com delegados 

de diversas categorias profissionais da capital e do interior, temas de interesse dos trabalhadores, entre eles 

Contribuição sindical, Acordo Coletivo e Fator Previdenciário. Os dirigentes da NCST-BA reafirmaram a impor-

tância da unidade entre  as entidades sindicais para o avanço das conquistas e a preservação dos direitos já 

adquiridos dos trabalhadores.

O presidente da NCST-BA, José Ramos, encerrou a solenidade, enfatizando  o trabalho realizado na constru-

ção da Central no Estado, com a filiação de vários Sindicatos. 

Santa Catarina
sindivesc@sindivesc.com.br| www.sindivesc.com.br

Mais uma conquista do SINDIVESC 
para a categoria 

OS ASSOCIADOS DO SINDIVESC, em dia com a anui-

dade do Sindicato, desde 1° de julho estão cober-

tos pela Unimed Seguros com uma apólice de seguro 

pessoal. O anúncio é da diretoria da entidade: “É com 

grande satisfação e alegria que compartilhamos  com 

os colegas mais esta grande conquista”.

Entre as cláusulas da apólice consta Diária por In-

capacidade Temporária por Acidente (DIT), durante 

365 dias do ano, no valor de R$1.500,00 por mês; 

Morte Acidental (MA) de R$20.000,00; Invalidez Es-

pecial por Acidente (IPA) de R$20.000,00; e Sorteio 

Mensal de R$10.000,00. O SINDIVESC lembra que 

a cobertura para DIT respeita o limite da Seguradora 

de até 70 anos.

SINDIVESC sorteia prêmios 
para associados

SAIU O RESULTADO do sorteio pela Loteria Federal do 

dia 6 de julho passado. Somente concorreram aos 

cinco prêmios entregues na feijoada, em comemo-

ração ao Dia do Propagandista-Vendedor 2013, os 

sócios em dia com suas mensalidades. Confira a re-

lação dos ganhadores: 

1º prêmio: Wilson Luciano da Conceição (Bio-

lab) / Moto Suzuki Burgman zero km

2º prêmio: Juliano Marcelo Koerich Zeredo 

(Merck Sharp & Dohme Farm)TV 42’

3º prêmio: Gladson Covre (Glaxosmithkline)  / TV 42’

4º pêmio: Cleber do Carmo Constante (Sankio 

Pharma Brasil Ltda) / 1 TV 32’ 

5º prêmio: Marcelo Cataneo (M.S.D) / TV 32’

Notícias dos Filiados da FENAVENPRO  

Pesquisadores do 

Mundo do Trabalho 

rejeitam o PL 4330/04 

que regulamenta 

a terceirização, 

de autoria do 

Deputado Sando Mabel 

(PMDB-GO)
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sinprocape@bol.com.br | www.sinprocape.org.br

Carta aberta do SINPROCAPE sobre o fechamento 
do Laboratório Hebron em Caruaru

O SINPROCAPE (Sindicato dos Propagandistas e Vendedores de Carua-

ru), assim como as organizações de trabalhadores, vem, através deste Sin-

dicato, prestar solidariedade ao Laboratório Farmacêutico Hebron, e aos 

seus trabalhadores, em todo o Brasil; onde a situação de extinção de postos 

de trabalho se repete em vários Estados. 

Diante disso, o SINPROCAPE defende:

1º) O não fechamento do Laboratório Hebron;

2º) Não as demissões!

3º) Estabilidade no emprego, medida que deveria ser apoiada pelo governo, 

especialmente naquelas empresas que se beneficiam da verba pública. Acre-

ditamos que, através de nossa unidade e solidariedade, conseguimos fortale-

cer nossas lutas, nossas reivindicações e nossos direitos.

Gostaríamos que esse incidente fosse apenas um passo no sentido de multi-

plicarmos nossa força, com a participação de outras organizações  sindicais e 

representações de base.

A hora é de luta!  Todos juntos!
Caruaru, 09  de  Maio  2013

Ricardo Bezerra dos Santos (Cadica), presidente  do  SINPROCAPE

São João com muito forró em Caruaru
UMA NOITE QUENTE e com muito forró deu início as 

festas juninas no Pátio de Eventos Luiz Lua Gon-

zaga, uma das mais tradicionais do Nordeste: o São 

João de Caruaru, em Pernambuco. 

Tradicionalmente, em todos os anos, o SINPROCAPE 

não deixa os propagandistas da cidade fora deste 

evento tão animado, que reúne mais de 80 mil pes-

soas. O presidente do Sindicato, Ricardo Bezerra 

(camisa listrada), agradece ao deputado  federal Wol-

ney  Queiroz (PDT) o camarote cedido à categoria: 

“Graças a doação do amigo parlamentar, mais uma 

vez assistimos as atrações da música nordestina de 

um local privilegiado” salientou o sindicalista.

SINPROCAPE fecha Acordo Coletivo 2012/2013
O ACORDO COLETIVO dos propagandistas e vende-

dores viajantes de Caruaru foi fechado na Sede do 

SINVEPRO-PE com a presença do presidente e ad-

vogado do co-irmão de Pernambuco, respectivamen-

te Marcelo Fernandes Pereira e Paulo Florentino; 

dos diretores do SINPROCAPE  - Ricardo  Bezerra 

dos Santos, Cesar Romero Barbosa e Augusto de 

Carvalho Portela Neto, além de Epaminondas Fei-

tosa Neves diretor do Sindicato de Paulista.

O presidente do SINPROCAPE, lamentou que o 

Acordo não tenha atendido as expectativas da cate-

goria: “Mesmo com as nossas incessantes lutas  os ganhos foram irrisórios. Está 

cada vez mais difícil conseguir  benefícios que atendam as nossas necessidades  

básicas”. Em Assembléia, realizada em março, na Sede do SINPROCAPE, que 

contou com um número expressivo de propagandistas e vendedores viajantes, o 

presidente do Sindicato de Caruaru, Ricardo Bezerra, levou aos companheiros 

as propostas da Convenção Coletiva e avaliou o resultado: “Muita insatisfação por 

parte de todos os participantes, principalmente sobre a variação de salários entre 

as empresas, e o comparecimento as reuniões aos domingos”. 

Pará - vendedores-viajantes 
sindevev@ig.com.br

SINDEVEV recebe delegação da FENAVENPRO

APROVEITANDO A ESTADA em Belém, a convite do SINPROFAR (Sindicato dos 

Propagandistas do Pará), para reinauguração da Sede, diretores e assessores da 

FENAVENPRO, visitaram a nova Sede do Sindicato dos Vendedores Viajantes 

do Comércio, localizado no bairro Pedreira.

Fundado em 21.03.1986, por Altino Alves, que presidiu a entidade, até 2007, o 

SINDEVEV hoje tem à frente, a companheira Nubia Alexandre, que junto a sua 

diretoria construiu a nova Sede, em fase de acabamento: “Com certeza estamos 

realizando um dos grandes desejos das categorias que representamos aqui no 

Estado do Pará”, afirmou a sindicalista.

Segundo Nubia, os trabalhadores ao longo do tempo vêm demonstrando satis-

fação, e se sentindo privilegiados em tê-la como presidenta do SINDEVEV: “Eles 

sabem que sou mulher de luta. O meu compromisso aqui, no Sindicato, é tentar 

atender as justas reivindicações dos companheiros, e defendê-los perante as au-

toridades” garantiu.

Benefícios do SINDEVEV
OS ASSOCIADOS E DEPENDENTES usufruem de assistência médica com especia-

listas em diversas áreas; assistência jurídica com advogados credenciados na área 

Trabalhista, Civil e Penal e exames laboratoriais.

Para a categoria desfrutar momentos de 

lazer o SINDEVEV está construindo uma 

Sede na Praia de Marudá, Cidade de Ma-

rapanim, litoral paraense, distante 200 km 

de Belém. 

Entre a delegação da FENAVENPRO a 

presidenta do SINDEVEV, Nubia Alexan-

dre, emocionada agradeceu a visita dos 

companheiros: “Me sinto honrada em re-

ceber na Casa do Vendedor Viajante do Pará, 

grandes lideranças sindicais, que durante anos, 

vem labutando na árdua tarefa em defesa da 

categoria que representamos em quase todo o 

Brasil”.

Em nome da FENAVENPRO o presidente Edson 

Ribeiro Pinto agradeceu os brindes com produ-

tos da região oferecidos pela companheira Nubia 

e desejou sucesso a toda sua diretoria. 

WWW.DIAP.ORG.BR
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RJ | Vendedores viajantes
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O CARDIOLOGISTA E CIRURGIÃO cardiovascular do 

VENRIO e Rio Transplante, Walter Labanca Aran-

tes, com brilhantismo e dedicação, participou como 

membro do International College of Cardiovascular 

Sciences da Missão Preparatória, em Roma e Pa-

ris, de 14 a 30 de março passado, com objetivo 

da realização de mais um Fórum Científico Inter-

nacional de Ciências Cardiovasculares que vai 

acontecer no mês de setembro, em Londres, Nova 

York, Paris e Roma.

Na época da Missão o médico disse ao Jornal da FENA-

VENPRO: “Coincidentemente tive o privilégio e a honra de 

testemunhar o início do Pontificado do Papa Francisco”.

Participantes do Fórum
Conceituados palestrantes nacionais e internacionais, 

entre eles Antonio Amodeo (responsável por trans-

plantes de coração e cirurgias cardiopediátricas do 

Hospital Bambino Gesú do Vaticano, na Itália); Chris-

tian Latremouille (professor des Universités Praticien 

Hospitalier do Hópital Européen Georges Pompidou da 

Universidade de Paris); Francesco Musumeci (direto-

re Cardiochirurgia – Centro Trapianti do Hospital San 

Camillo – Forlanini, em Roma; e Ruggero De Paulis 

(professor e diretore U.O. di Cardiochirurgia do Europe-

an Hospital Cardiochirurgia, em Roma.

Certamente os médicos e cientistas irão enriquecer 

o evento, apresentando resultados importantes de 

suas pesquisas e experiências profissionais para as 

ciências cardiovasculares.

Minas Gerais
sindicato@propagavende.com.br | www.propagavende.com.br
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Presidente do PROPAGAVENDE participa de palestra sobre Registro Sindical

AS PRINCIPAIS MUDANÇAS de transição da Portaria 186, para a 326, foram citadas por César de Castro 

Haiach coordenador geral de Registro Sindical do MTE em sua palestra que reuniu mais de 100 sindicalistas 

na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, em Minas Gerais, em 14 de junho passado.

Segundo o palestrante, a nova Portaria é mais exigente, pois tem o fim de conceder registros e alterações 

estatutárias apenas para as entidades que demonstrem representatividade, impedindo, assim, a proliferação 

das chamadas “entidades de gaveta”, que hoje existem como registro, mas que não fazem trabalho algum ou 

sequer têm Sede administrativa.

Disse ainda César de Castro que o MTE está empenhado em dar andamento a todos os processos parados, 

e esclareceu: “Os processos que foram interpostos nos moldes da Portaria 186 continuarão nos tramites da 

mesma, agora, os que forem arquivados, necessitarão de nova entrada já nos requisitos da 326/2013” afir-

mou o coordenador.

“O rigor da Portaria 326/2013 vai diminuir o número de entidades 

pelegas e ainda acelerar os andamentos dos processos perante o Mi-

nistério do Trabalho” argumentou César de Castro coordenador ge-

ral de Registro Sindical do MTE.

O presidente do PROPAGA-

VENDE, Rúbio Alves de 

Oliveira (1º plano), acom-

panhou atentamente a pa-

lestra e avaliou: “Na minha opinião a grande inovação da Portaria é a 

exigência da Certificação Digital, que vem trazer mais segurança para as 

entidades sindicais, pois apenas o representante legal cadastrado, pode alterar as informações “, expôs o sindicalista.

PORTARIA 186
A Portaria 186 do MTE constitui-se em autêntica Lei sobre Registro Sindical e alterações 

estatutárias, propondo o controle dos Sindicatos e abrindo precedentes para a fragmentação da 

base de representação dos trabalhadores.

O impacto prático da Portaria é a competitividade no sindicalismo, afrontando o sistema con-

federativo reconhecido na Constituição Federal, em seu Art 8º, inciso II. Lá, se diz que é vedada 

a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria 

profi ssional ou econômica. Mas a 186 passa por cima dos princípios da unicidade, liberdade e 

autonomia sindical, confi rmados muitas vezes por históricas decisões do STF.

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

SINVENPRO tem Responsabilidade Social
DANDO CONTINUIDADE AO Projeto de Ação Social do SINVEN-

PRO, os diretores do Sindicato - Antonio Vilar, Euclides Batista 

e Carlos Alberto Gonçalves - entregaram em julho passado a 

duas instituições carentes de Campina Grande, gêneros alimen-

tícios, fraldas, roupas, etc. Na ocasião, os dirigentes das institui-

ções ressaltaram a importância de tão grandioso gesto. Por sua 

vez, o presidente do SINVENPRO, Valdir Santana, frisou: “Te-

mos  a sensação do 

dever cumprido e o quanto 

levamos a sério este Projeto 

Social. Tudo isso só é possível 

graças ao empenho de nossos 

diretores, que se cotizam para 

viabilizá-lo”.

walter.labanca.arantes@gmail.com 
walter.larantes@cardiol.br

A diretora Georgia do Lenox 
Hill Hospital de Nova York 
recepcionando o médico 
Walter Arantes.

Segundo Walter Arantes 
à direita do professor Ugo 
Papalia (diretor do Centro 

de Transplante da Universitá 
“La Sapienza”, em Roma, do 

Instituto de Cirurgia del Cuore 
Policlínico Umberto) que tam-
bém vai participar do Fórum 
Científico Internacional de 
Ciências Cardiovasculares 

o mesmo “culminará na 
melhoria dos cuidados com 
pacientes, bem como novas 

propostas de pesquisa”.

Notícias dos Filiados da FENAVENPRO  

Quadro de funcionários 
do VENRIO tem expoente da 
Medicina Cardiovascular Brasileira
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Alagoas
sindeval.al@gmail.com

SINDEVAL comemora 30 anos de fundação

Em 26 de maio de 1983 o SINDEVAL, que de 

outubro de 1958, até esta data, era constituído por 

sua Associação de Vendedores, contando com o 

destemor dos bravos companheiros Ernando Cos-

ta Cavalcante e Fernando José de Medeiros, 

conseguiu a Carta Sindical, e elegeu a primeira di-

retoria do Sindicato, com Estatuto aprovado.

Uma vez qualificado, o SINDEVAL filiou-se à FENAVENPRO, cujo presidente na 

época, Messias Sauerbronn de Toledo, acolheu com carinho um grupo coeso e 

lutador, emprestando-lhes dinheiro para a compra de sua atual Sede própria.

Nessa luta de vibração cívica e vi-

toriosa, no decorrer do tempo mui-

tos nomes e diretorias honradas são 

lembrados pelos méritos de cada 

um. O presidente atual da entidade 

João Carlos Ferreira Rosendo, em 

seu 2º mandato, comemora o trigé-

simo aniversário do SINDEVAL: “O 

desafio dessa diretoria é fazer com que o Sindicato avance cada vez mais. A nossa 

responsabilidade é manter essa história de lutas e conquistas, e o compromisso 

de lotar a Casa dos propagandistas e vendedores”, festejou o líder sindical.

Advogado e diretores do SINDEVAL 
debatem Convenções Coletivas
As Convenções Coletivas de Trabalho 2012/2013 do SINDEVAL, 

com as empresas Souza Cruz Ambev e PEPSICO e a indústria farma-

cêutica, representada pelo SINDUSFARMA, foram exaustivamente 

debatidas entre os diretores do Sindicato – Jarbas Braga, Nadilson 
Alves de Lima, Denilson José dos Santos Costa e João Carlos Ro-
sendo (presidente) -  e o advogado Manoel Romão Neto. 

Na ocasião, o assessor jurídico do SINDEVAL comentou sobre o êxito 

dos índices, nos pisos salariais de cada categoria.

SINDEVAL assina Convenções Coletivas 
de Trabalho 2013/2014

OS ACORDOS ABAIXO foram assinados na Sede do Sindicato:

19 de abril: SINDEVAL e Souza Cruz. 

Estiveram presentes o gerente Territorial 

de Trade Marketing da empresa, Andre 

de Calais Jesus, entre  Nadilson Al-

ves de Lima  e Jaelson Bernardo de 

Abreu diretores da entidade.

24 de maio: SINDEVAL e Sindicato 

da Indústria de Produtos Farmacêu-

ticos no Estado de São Paulo (SIN-

DUSFARMA). O representante patronal, 

Arnaldo Pedace (de terno), compôs a 

mesa, com os diretores e presidente da 

entidade, respectivamente Nadilson, 

Jaelson e João Carlos Rosendo. 

11 de junho: SINDEVAL e Ambev, com 

a presença dos representantes dos tra-

balhadores - Joaõ Carlos e Nadilson 

(presidente e 1º tesoureiro SINDEVAL) 

e Willian Motti (jurídico/administração 

Central) e patronal – Fernando Bernar-

dino e Jackson Andrade, respectiva-

mente gerente Regional e coordenador 

de Gente e Gestão da empresa.

Conselho Fiscal do SINDEVAL 
aprova contas da entidade
Os membros do Conselho Fiscal do Sindicato – Edson Apolinário 

(presidente), Aureliano Leite da Silveira e Nelito de Oliveira Sabino -  

aprovaram integralmente o balancete fi nanceiro de 2012 do SINDEVAL. 

A reunião aconteceu no auditório da entidade, em 29 de maio passado.

SINDEVAL homenageia secretária 

A SEDE DO SINDEVAL ficou em festa, no dia 13 de junho passado, pela passa-

gem do aniversário de Claudjane Vieira de Souza a eficiente e dedicada secre-

tária do Sindicato. Ao receber o presente dos diretores a funcionária agradeceu: 

“Sou grata a Deus por mais um ano de vida, pela saúde, pela minha família, pelo 

o meu trabalho, pelos amigos, enfim a todos que carinhosamente gastaram um 

tempinho do seu dia para me desejar feliz aniversário”. Muito obrigada! 

Os contemplados 
Patrícia (Lab. Libbs) 
e Ricardo (ex-diretor 
SINDEVAL) 
agradeceram 
os presentes a 
Isolde Melo 
(dir. do Sindicato).
Parabéns, 
SINDEVAL!

Para comemorar o aniver-
sário de 30 anos a direto-
ria do SINDEVAL preparou 
uma festa para associados 

e amigos, regada a 
churrasco, refrigerantes 

e cerveja. De sobremesa, 
os convidados saborea-
ram um bolo gostoso e 

participaram do tradicional 
sorteio de brindes.  
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SINPROFAR com novo visual
A DIRETORIA DO SINDICATO dos 

Propagandistas, Propagandistas-

Vendedores e Vendedores de 

Produtos Farmacêuticos no Esta-

do do Pará inaugurou no dia 21 de 

junho passado, a nova Sede Admi-

nistrativa, localizada na rua Deodoro 

de Mendonça, 332, bairro São Braz, centro de Belém. A obra custeada pela 

categoria vinculada à entidade, através da contribuição sindical, contou também 

com o incentivo da FENAVENPRO. 

O amplo espaço, totalmente reformado e modernizado, oferece ao associado e vi-

sitante, mais conforto e melhor atendimento. Ele tem dois pavimentos, com  salas 

divididas entre auditório, copa, recepção, secretaria e presidência, incluindo sala para 

reuniões e eventos. O valor envolveu ainda, a compra do mobiliário e equipamentos. 

Entre os serviços prestados pelo SINPROFAR, que completou em março, 49 anos 

de fundação, citamos o atendimento jurídico, com homologações e esclarecimen-

tos sobre direitos trabalhistas e negociações de Acordos e Convenções Coletivas.

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

Superintendente Regional do Trabalho do RS 
recebe diretores do SIVEVI 

O ATUAL SUPERINTENDENTE Regio-

nal do Trabalho e Emprego do Rio 

Grande do Sul, Heron dos Santos 

Oliveira, recebeu em seu gabinete no 

dia 4 de julho, Carlos Giacoboni e João 

Manoel Gonçalves, respectivamente 

presidente e diretor do SIVEVI.

Denúncias de 
irregularidades 

Os sindicalistas relataram ao superintendente, que recebem diariamente no Sin-

dicato, inúmeras denúncias de irregularidades cometidas pelas empresas con-

tratantes, com promotores/vendedores. Entre elas, citaram: desvios de função; 

Carteiras de Trabalho retidas e não devolvidas no prazo; quebra de Contratos; 

atraso nas homologações, gerando não recebimento no prazo do seguro desem-

prego e FGTS, etc.

Oliveira afirmou aos sindicalistas que tem como missão assegurar condições de 

trabalho dignas e o cumprimento dos direitos conquistados pelos trabalhadores na 

legislação brasileira: “Estou disposto ao diálogo com os trabalhadores e empresá-

rios, buscando sempre preservar a qualidade do trabalho”.

O superintendente manifestou preocupação em preservar as Convenções de trabalho, 

especialmente, cuidando da precarização que as oscilações da economia projetam 

nos trabalhadores, manter o emprego em crescimento, e o salário em expansão.

Os dirigentes sindicais despediram-se de Heron confiantes em sua atuação na 

SRT do Estado.
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SIVEVI participa de 
palestra sobre novas 
Portarias do MTE

CERCA DE 400 PESSOAS, partici-

param no dia 17 de maio passa-

do, de palestra no auditório Dante 

Barone da Assembléia Legislativa 

do Rio Grande do Sul, promovida 

pela Superintendência Regional 

do Trabalho e Emprego no Rio 

Grande do Sul, juntamente com 

a Secretaria de Relações do Tra-

balho de Brasília.

O palestrante e coordenador-

geral de Registro Sindical da 

SRT, Cesar de Castro Haia-

chi, relatou aos dirigentes sindicais as Portarias 

326/13, que trata sobre os novos procedimentos para pedidos de RS; e a Porta-

ria 2/13, referente à atualização de dados das entidades sindicais já registradas. 

O representante do SIVEVI no evento, João Manoel Gonçalves (secretário do 

Sindicato), destacou a importância de estar bem informado sobre os temas abor-

dados: “Encontros como este são essenciais para esclarecer dúvidas e facilitar a 

adaptação das entidades e seus representantes às novas regras”, ressaltou. 

Fonte: Informativo SIVEVI – Ano IV / edição nº 10 / junho 2013

Reportagem 
por Tania Maria de Oliveira, jornalista e assessora de comunicação da FENAVENPRO
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FENAVENPRO prestigia inauguração da nova Sede

A SOLENIDADE FOI marcada por muita emoção. A Casa estava lotada de convida-

dos que, além de prestigiaram a histórica aquisição do Sindicato, após 49 anos 

de legalidade, foram também conferir de perto a realização de um sonho realizado 

à princípio inatingível.

“Um investimento resultado 
da economia de alguns anos que, 
agora, retorna aos trabalhadores 
por meio de uma estrutura mais 
organizada, com ambientes 
espaçosos e atendimento mais 
ágil”, ressaltou Álvaro Nascimen-
to Filho presidente do SINPROFAR 
entre os diretores da entidade 
e o presidente da FENAVENPRO.

Ao descerrar a placa do auditório do 
SINPROFAR, que leva o seu nome, o 
presidente da FENAVENPRO, Edson Ribeiro 
Pinto, emocionado agradeceu a homena-
gem e frisou: “Sinto-me muito honrado em 
participar desta solenidade e aproveito para 
destacar o empenho do Álvaro e demais
 diretores ao investirem na ampliação desta 
Casa tão acolhedora e importante para os 
propagandistas paraenses. Não tenho dúvida, 
que a obra foi feita, em prol da categoria que 
tão bem representam no Estado do Pará”.

PAULO FRADE
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Conselho Fiscal da 
FENAVENPRO atesta lisura 
nas contas da entidade
MEMBROS DO CONSELHO Fiscal da entidade– José Soares de Souza Fi-

lho (presidente), Álvaro Nascimento Filho (secretário) e Núbia de Souza 

Alexandre (relatora) – assessorados pelo contabilista, Jorge Leal, em reu-

nião realizada na Sede do SINPROFAR, no Estado do Pará, no último 21 de 

junho, examinaram a gestão financeira da FENAVENPRO, correspondente ao 

período de agosto a dezembro de 2012, inclusive o balanço do mesmo ano.

O presidente do Conselho afirmou aos diretores da FENAVENPRO: “Concluímos 

que a atual administração da Federação cumpre todas as formalidades legais e 

estatutárias e até agora apontamos a lisura das contas apresentadas”. 

Diretores da FENAVENPRO 
reúnem-se em Belém

APROVEITANDO OS FESTEJOS da 

inauguração da nova Sede do SIN-

PROFAR, diretores da FENAVEN-

PRO, além de realizarem mais 

uma reunião bimestral de 2013 

também prestigiaram a cerimô-

nia. Na ocasião, eles debate-

ram assuntos de interesse das 

categorias que representam em 

seus Estados de origem.

Ao término da reunião, o presi-

dente da FENAVENPRO, Edson 

Ribeiro Pinto, em nome da dire-

toria agradeceu ao companheiro 

Álvaro - presidente do SINPRO-

FAR - a receptividade carinho-

sa com os visitantes: “Estamos 

muito satisfeitos em realizar nossa reunião aqui, em Belém, nesta capital tão 

acolhedora. Como não poderia ser diferente, o Filiado mantém a tradição”, acres-

centou Edson.

A reunião contou, ainda, com a presença de Hildebrando Barbosa de Carvalho 

e Elizabeth Mourão Marques Pereira, respectivamente assessor jurídico e se-

cretária da FENAVENPRO.

Cerimônia de Posse

Maranhão | 26.10.2012 a 25.10. 2015

“Compromisso, Trabalho e Dedicação são 
objetivos fundamentais da nossa diretoria sempre 
em defesa dos direitos e interesses das categorias 
que representamos aqui, no Maranhão”.

SINPROVEMA 
elege nova diretoria

DISSE EDGELSON Lemos de Souza presidente reeleito do atuante Sindica-

to dos Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio, Propagandistas, 

Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos no 

Estado do Maranhão, ao tomar posse, junto à sua diretoria, para exercer o man-

dato por mais quatros anos.

Emocionado, o líder sindical Edgelson de Souza, ao receber do presidente da FE-

NAVENPRO a credencial de presidente do SINPROVEMA, agradeceu a confiança 

dos companheiros que o reelegeram e reafirmou: “O Sindicato tem como dever, além 

de sair em defesa  dos  interesses dos vende-

dores viajantes e propagandistas maranhenses, 

oferecer aos nossos associados e dependentes 

convênios, ministrar cursos de capacitação, e 

promover ações de cultura e lazer”.

Com dedicação e trabalho, complementou Ed-

gelson, “o SINPROVEMA também presta assis-

tência jurídica e trabalhista a todos os trabalha-

dores das categorias profissionais que representamos no Maranhão”. Já no campo 

social, lembrou o sindicalista, “o SINPROVEMA, em sua Sede Campestre, localizada 

no conjunto Parque Vitória, bairro do Turu, proporciona aos convidados momentos de 

lazer e descontração”.

No jantar de confraternização, 
realizado no Restaurante Cabana 

do Sol, Praia do Calhau, 
em São Luiz, 

os convidados saborearam 
a deliciosa culinária maranhense.

O ato solene de posse aconteceu 
no auditório da Sede Administrativa 
do SINPROVEMA, no dia 5 de abri 
passado, e contou com a presença 

de amigos e familiares, além dos 
diretores da FENAVENPRO, 

representados pelo presidente 
e vice - Edson Ribeiro Pinto 
e Carlos Simoni Giocoboni - 

e Álvaro Nascimento Filho 
membro do Conselho Fiscal

“Um de nossos lemas 
é representar bem os 
trabalhadores diante da classe 
patronal” afirmou a diretoria 
eleita do SINPROVEMA, para 
o quadriênio 2013-2017
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A FENAVENPRO parabeniza a todos os propagandistas pela escolha da nobre profissão! 
Aceite os nossos cumprimentos e votos de muita saúde e sucesso! Para mostrar 

a importância desse profissional da indústria farmacêutica, confira as homenagens 
prestadas por  nossos Filiados em todo o território nacional. Parabéns, propagandistas!

SINVENPRO, SINDVEN, SindVendas e SINVEPRO 
oferecem almoço à categoria
NUMA FORMA DE congraçamento e união desta laboriosa categoria, Filiados da FENAVENPRO, em Campina Grande (PB), Itabuna (BA) e Goiás, 

ofereceram um almoço festivo, em grande estilo, para os profissionais da indústria farmacêutica.

SINVENPRO – CAMPINA GRANDE

A COMEMORAÇÃO DO SINVENPRO realizada no res-

taurante Boi e Brasa, em Campina Grande, reuniu 

mais de 50 propagandistas.  

SINDVEN – SUL E SUDOESTE DA BAHIA

O SINDVEN REUNIU no restaurante Los Pampas, em Ita-

buna, propagandistas e advogados trabalhistas, que escla-

receram a categoria  dúvidas dos profissionais da classe.

Na abertura do evento, o presidente do SINDVEN, 

Raimundo Mariá à esquerda do presidente da OAB-

Itabuna, Andirlei Nascimento, e do diretor sindical, 

Joelson Sobral, comentou: “Já alcançamos muitas 

vitórias desde 1975, em prol da categoria que re-

presentamos. Agora, nosso objetivo é estar cada vez 

mais próximos da comunidade em geral”.

SINDVENDAS - GOIÁS

A SEDE DO CLUBE da Associação do Pessoal da Cai-

xa Econômica Federal, em Goiânia, recebeu mais de 

300 propagandistas que comemoraram seu dia.  

O evento, realizado anu-

almente pelo SindVen-

das é para lembrar e 

homenagear estes gran-

des profissionais, pelo 

esforço e dedicação não 

só à indústria farmacêu-

tica, como também a 

toda população.

O presidente do 

SindVendas, Paulo 

Guardalupe, para-

benizou os colegas 

propagandistas pela 

passagem do 14 de julho e afirmou: “Aqui, em 

Goiás, continuaremos trabalhando muito, para o 

engrandecimento da nossa profissão e  agradece-

mos a categoria pelo reconhecimento”.

14.julho | Dia do Propagandista

O sexo feminino já 
é uma realidade 
na indústria far-
macêutica, e as 
mulheres a cada 
dia assumem po-
sição de destaque 
neste promissor 
mercado de 
trabalho.

Para o presidente do Sindicato, Valdir Santana da Silva, entre 
Alaercio e Magno (rep. Distribuidora Nazaria de Campina Grande) 
“a entidade como demonstração de apreço aos propagandistas, 
pelos relevantes serviços prestados a sociedade, não poderia deixar 
de comemorar tão importante data”. 

Na oportunidade, 
houve sorteio de 
brindes e diárias 
patrocinadas por uma 
rede de hotéis, ora 
instalada em solo 
paraibano. O contem-
plado com diária de 
final de semana no 
Hotel Verde Green foi 
Francisco da Silva 
(Lab. EMS).

Os sorteados 
com estadias em 
Caldas Novas, 
Goiás, patrocina-
das pela Orcatur 
Turismo, certa-
mente passarão 
dias inesque-
cíveis no maior 
complexo de 
águas quentes 
do mundo.

Os brindes patrocinados pela Lig Med Drogaria e Delivery  foram sor-
teados entre os associados do Sindicato.  Os contemplados - Carlos 
Alberto Costa (Lab. Aché) com a TV 32” LED, e Wanderley Borges 
(Lab.  Janssen) com a bicicleta, agradeceram a Paulo Guardalupe e 
Célio Nunes, respectivamente presidente e diretor da Li Med.

Lei 6.224, de 14.07.1975
Regula  o exercício da profi ssão 
de propagandista e vendedor de 
produtos farmacêuticos, assinada 

pelo, então, presidente da 
República Ernesto Geisel
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SINVEPRO – PERNAMBUCO

O Sindicato homenageou os propagandistas-ven-

dedores e aproveitou para comemorar os 10 anos 

da realização do evento. O 14 de julho tão especial 

para a categoria agitou os profissionais de Recife. 

Este ano, mais de 200 propagandistas confraterniza-

ram a data, na Churrascaria Sal e Brasa, com muita 

alegria e descontração.  

Na ocasião, o presidente do SINVEPRO, Marcelo Pe-

reira, comentou da alegria em rever colegas da indús-

tria farmacêuticas e do orgulho em ser propagandista: 

“Considero da maior importância a nossa profissão. 

Somos o elo entre o médico e o paciente, na medida 

em que levamos informações e produtos que ajudam a 

melhorar a qualidade de vida de milhares de pessoas”.

SINDEVAL - ALAGOAS 

Noite italiana marca 
confraternização dos propagandistas

O EVENTO COMEMORATIVO, oferecido pelo SINDEVAL, 

já se tornou tradição entre a categoria. O rodízio de pi-

zza, realizado na Pizzaria Armazém Guimarães, reuniu 

mais de 100 pessoas, entre autoridades locais,  profis-

sionais da indústria farmacêutica, familiares e amigos. 

Durante o evento, o tão esperado  sorteio de brindes 

para os associados do Sindicato. Os contemplados, 

com bolsas para curso “Fale bem em Público”, admi-

nistrado pelo  Instituto Carlos Conce – Mabel (Lab. 

Cristália), Alessandria (Lab. Abbot)  e Adriano (Lab. 

Sankyo) – agradeceram a João Carlos Rosendo (pres. 

do SINDEVAL) e a Maria Clara Beirão Brandão (médi-

ca cardiologista) quer fizeram a entrega dos presentes.

PROPAGAVENDE - MINAS GERAIS

Coffee break virou marca 
registrada do PROPAGAVENDE

OS PROPAGANDISTAS VENDEDORES mineiros na ma-

nhã do dia 14 de julho, marcaram ponto em dois 

pontos da cidade, para comemorarem o Dia do Pro-

pagandista. O encontro anual promovido pelo PRO-

PAGAVENDE reúne colegas de diversos Laboratórios.

Na opinião do presidente do Sindicato, Rúbio Alves 

de Oliveira, “ o trabalho desses profissionais vai muito 

além da promoção e da venda de medicamentos, ele 

interfere na qualidade de vida de uma sociedade”.

Bairro Venda Nova
O coordenador da Clínica Vida Nova Saúde, Sérgio 

Gomes, recebeu carinhosamente propagandistas e 

os diretores do PROPAGAVENDE André Luiz Ferrei-

ra Oliveira e Antônio Carlos Filarete Brandão.

Bairro Contagem
Os diretores do PROPAGAVENDE - Eduardo Marino e 

José Raimundo Gonçalves – acompanharam  a cate-

goria ,até o  Man Ferrari Hotel, onde comemoraram o 

Dia do Propagandista com alegria e descontração.

A principal coordenadora do evento, Valéria Lima, 
agradeceu a homenagem aos diretores do SINVEPRO: Valdir 
Lima, Alexandre Toscano, Mário Ivaldo, Marcelo Fernandes 
(presidente) e Luiz Gonzaga.

Os contemplados no sorteio levaram para casa diversos brindes, en-
tre eletrodomésticos e utensílios domésticos.

O convidado especial da festa foi o vereador alagoano do Partido 
Verde Eduardo Canuto (camisa branca) ao lado dos diretores do 
SINDEVAL - Marcos Tadeu, Jarbas Braga e João Carlos – que 
afirmaram:  “O parlamentar é o nosso amigo certo para as horas 
incertas  e nosso parceiro nas lutas sindicais”.
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SEPROVES - ESPÍRITO SANTO

SEPROVES realiza 
25ª Festa dos Propagandistas

A APRAZÍVEL SEDE 

Campestre do Sindi-

cato, em Barra do Jucu, 

Vila Velha, recebeu mais 

de 200 pessoas entre 

associados, diretores, 

familiares e amigos que 

de forma alegre e des-

contraída confraterniza-

ram o 14 de julho. 

Embalados pelo re-

pertório eclético do 

cantor e músico Beto, 

os convidados sabo-

rearam churrasco ao 

molho vinagrete, arroz e feijão tropeiro. Para acompa-

nhar o cardápio nada melhor  que bebidinhas gelada-

das, doada pela Coca Cola, parceira do SEPROVES 

nos eventos.De sobremesa sorvete de frutas variadas.

Homenageado da festa

Emocionado o ex-diretor do SEPROVES, Homero 

Ferreira Cruz agradeceu aos diretores da entidade, 

a placa comemorativa em reconhecimento aos 35 

anos de serviços prestados à categoria. Mesmo apo-

sentado, o propagandista continua atuando na profis-

são, e desfrutando da amizade dos companheiros da 

indústria farmacêutica.

SINPROVERGS - RIO GRANDE DO SUL

Mais de 350 propagandistas 
gaúchos lotam Churrascaria

UM JANTAR PARA 400 pessoas na churrascaria Laçador, 

no bairro de São Geraldo, em Porto Alegre, promovido 

pelo SINPROVERGS, mais uma vez demonstrou a repre-

sentatividade do Sindicato junto à categoria gaúcha. 

O momento mais esperado pelos convidados é o tra-

dicional sorteio de brindes doados pelo SINPROVER-

GS. Neste ano, a surpresa  ficou por conta da moto 

oferecida pelo escritório Lima Advogados assessoria 

jurídica da entidade.  

O felizardo com o pre-

sentão foi o propagan-

dista Maurício de Oli-

veira Rodrigues (Lab. 

Cristália) sorteado com 

o número 268.

Na ocasião, o presidente do SINPROVERGS, Silvio 

Luiz Nassur Ferreira, emocionado com o sucesso da 

festa declarou: “Agradeço a presença de todos os con-

vidados e reafirmo o nosso compromisso em trabalhar 

arduamente em prol dos colegas propagandistas”.

SINPROVERJ – RIO DE JANEIRO

SINPROVERJ entrega prêmio 
Profi ssional do Ano 2013
Texto e fotos de Maurício Azevedo, 

assessor de imprensa do SINPROVERJ

CONGRAÇAMENTO E CAMARADAGEM marcaram a 

entrega do Prêmio Profissionais do Ano, uma tradi-

ção do SINPROVERJ. A solenidade de 2013 aconte-

ceu num sábado de sol, na aconchegante Sede Cam-

pestre do Sindicato, em Piabetá, distrito de Magé-RJ, 

na Baixada Fluminense.

Mais de 130 convidados – entre premiados, familiares 

e associados – aproveitaram o encontro informal organi-

zado com churrasco, música ao vivo, futebol e piscina.

A programação foi encerrada com a entrega da home-

nagem aos 12 profissionais premiados, eleitos pelos 

próprios colegas, através de voto direto depositado 

em urnas de bairros e áreas da Região Metropolitana 

do RJ e Região Serrana Fluminense.

Ausência sentida foi a do colega José Luiz Pereira, de 

Madureira, impossibilitado de comparecer por motivo 

de força maior.

O presidente do SEPROVES, Reginaldo Allemand, em nome da 
diretoria comentou com a reportagem do Jornal da FENAVENPRO: 
“Ficamos muito satisfeitos em ter proporcionado aos companheiros 
capixabas momentos tão agradáveis e também ouvir elogios quanto 
à organização da festa .Salve o Dia dos Propagandistas!”.

Representando a FENAVENPRO no evento Edson Ribeiro Pinto, 
Carlos Simoni Giacoboni e Luiz Fernando Nunes, respectiva-
mente presidente, vice, e tesoureiro da entidade. 

14.julho | Dia do Propagandista

Premiados em 2013
Meier - Cláudio Serpa; Tijuca- Flavio Menezes Al-

ves; Copacabana/Ipanema - Antonio Paulo Vieira; 

Leopoldina - Anderson Faria dos Santos; Região 

Serrana - Ricardo Barbosa Galvão; Baixada Flu-

minense - Everson Brito da Silva; Niterói - Fabio 

Judson Valentim Costa; Ilha do Governador - Alex 

Sandro Kamura; Zona Oeste -  Adriana do Carmo 

Nascimento; Centro (II) - Ligiani Pellegrine; Largo 

do Machado -  Fernando Francisco do Rego.


