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Federação Nacional dos Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio,
Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos

Mais um ano passou, mas o importante é refletir sobre os acontecimentos da jornada
do dia-a-dia e, concluir ao final, que tivemos um saldo de Aprendizado e Crescimento.
Acreditamos, também, que, agradecer a todos que fazem parte da família federativa por
um ano de Confiança, Cooperação, Dedicação e Trabalho e a todos que estiveram
conectados com o nosso trabalho é uma forma espontânea de Reconhecimento.
Desejamos que 2014 seja o início da construção de um caminho de Alegria, Amor
e de Esperança. Que possamos estar juntos, escrevendo novas histórias de Amizade
e Parceria construtiva e repleta de excelentes Conquistas.

Abraços da diretoria e toda a equipe da FENAVENPRO
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EDITORIAL
Edson Ribeiro Pinto, presidente da FENAVENPRO e diretor administrativo do CET
e Nivaldo Pessini, advogado e assessor jurídico do Sind. dos Empregados Vend. e Viajantes do Comércio no Estado de São Paulo

Categoria diferenciada e funções próprias
COMO É SABIDO pelos sindicalistas, operadores de Direito Sindi-

para multiplicar as fatias da representação desta categoria

cal e demais pessoas do meio, o sistema sindical brasileiro, antes

diferenciada (vendedor externo), enfraquecendo-a, e, ficticia-

e depois da Constituição de 1988, era, e, é, por representação

mente, dando foros de autonomia e singularidade, a função

categorial e de unicidade (único Sindicato por categoria e territó-

aderente e imanente ao ato de vender. Um absurdo, pois, en-

rio), nos termos regulamentados da CLT, acolhidos pela Constitui-

fraquece a categoria, cria frentes para novos Sindicatos não

ção, no título: “Da organização sindical”, isto é, as entidades sin-

representativos, tudo para atender objetivos políticos de grupos

dicais são legalmente representantes de membros de categorias

interessados, e, não, portanto, na defesa do trabalhador.

(econômicas ou liberais, e profissionais, estas de empregados).
Ou seja: Para ladear a unicidade, princípio constitucional
Por ser representação por categorias, há vinculação simé-

mantido na CF/88, com condenadas invasões de território

trica entre a categoria patronal (econômica) e os empre-

e representação, se intenta fatiar a categoria em questão,

gados desta (categoria profissional), que forma a categoria

para, enfraquecendo a representação, propiciar novos e ili-

preponderante ou majoritária na empresa, mas, sobretudo,

mitados Sindicatos.

destacam-se na empresa, pelo mesmo motivo de representação categorial, as categorias diferenciadas. Todas, ma-

O ataque também se aperfeiçoa, junto à organização da

joritárias e diferenciadas, conceituadas na CLT, art. 511.

lista das ocupações nacionais, que serve de fonte para intentar fictícias categorias, como dito: Promover, demons-

É comum vermos decisões em que se alega que o sistema é

trar, repor produtos nos lugares de melhor exposição para

este (representação simétrica), com exceção das diferencia-

forçar a venda, degustar produtos para o mesmo fim, vira,

das e, paralelamente, as categorias liberais (tertius genus).

na lista de ocupações, categorias novas, quando são partes

ção, mas, sim, de categoria própria, a participar de todas as

Vendedores pracistas ou viajantes –
Tentativas de fatiamentos

empresas, não importando sua atividade econômica.

Exemplo típico ocorre na área dos vendedores externos (categoria
profissional de vendedores pracistas ou viajantes ou de funções

Não se há de confundir aqui, vendedor interno, balconista,

Ou seja: Não é mera exceção, mas, sim, a representação

assemelhadas, objetivando o mesmo fim: vender externamente os

ou melhor, vendedor de loja que recebe o cliente no bal-

mais pura e autentica, pois, identifica representado com seus

produtos. Aí, se pretende criação fictícia de categorias em parte das

cão, que são os lojistas, da categoria de empregados no

representantes da própria profissão específica e, portanto, de

funções que formam a categoria diferenciada referida, talvez a mais

comércio, geralmente varejista. Nem mesmo, em sentido

representação mais legítima e verdadeira. De fato, conceitua-

antiga do mundo (comercializar produtos externamente).

contrario não se há de entender como lojista, vendedor que

Na verdade, a categoria diferenciada, não se trata de exce-

se categoria profissional diferenciada, no Parágrafo 3o do

da mesma função que forma a categoria diferenciada de
vendas externas.

externamente a sua própria empresa, realize vendas ou pro-

citado Art. 511, que diz: “A categoria profissional diferenciada

A categoria de vendedores externos, ao longo do tempo, já

é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou

sofreu por questões políticas, ou mesmo econômicas, fa-

funções diferenciadas por força de estatuto profissional espe-

tiamento, entre o caixeiro viajante, o vendedor externo, por

Por isso, o que se defende, e se espera, é liquidez do con-

cial ou em conseqüência de condições de vida singulares”.

conta própria, e/ou em nome de terceiro (empresa), com a

ceito citado, o respeito ao legislado, com a definição própria

constituição do representante comercial autônomo e, ulti-

do vendedor externo ou assemelhado, com nomes outros

mamente, com a empresa comercial profissional.

para o mesmo fim: vender. Espera-se, enfim, recuse o Con-

Embora, em técnica legislativa o parágrafo tende a especi-

moções de vendas, internamente em lojas outras.

gresso a heresia de dar a funções aderentes citadas, foros

ficar excepcionalidades, do gênero, disposto no “caput”, ou
a extrair dele alcance próprio, para vários aspectos do co-

Vem, agora, sofrer outras tentativas de fatiamentos, desta vez,

mando, o fato é, que no Parágrafo 3o citado, se conceitua a

de funções autônomas fictícias, com apresentação de projeto de

categoria diferenciada como própria, autônoma (como é

regulamentação de profissão de promotor, demonstrador, reposi-

O que esperamos do Ministério do Trabalho

próprio de qualquer categorização), e não mera exceção de

tor (expositor) de mercadorias para a venda, enfim, funções inti-

E, se espera, que o ministro do Trabalho, que visivelmente

simetria entre empresa e empregados.

mamente ligadas as função diferenciada de vender. Até, porque,

extrapola os limites dados pelo STF (de meramente regis-

não se concebe, no mundo racional, venda de produto que não

trar as entidades, remetendo ao Judiciário as impugnadas),

Ocorre, que, lamentavelmente a diluir a representação, a en-

tenha antes sido promovido, demonstrado, ou melhor, exposto

violando a Constituição, em promoção de normas técnicas

fraquecer, portanto, a representação, há vários movimentos,

nas ilhas de magazines, supermercados, etc. Não há venda sem

(!?), com julgamentos e juízos de valor, deixe de se intro-

apoiados na maioria das vezes pelas Centrais Sindicais (que

estes, que são atos preparatórios de vendas, como: promoções,

meter na livre organização sindical, e na inexpugnabilidade

pretendem com isto exibir musculatura representativa quan-

demonstrações, degustações, reposições, etc.. E nem mesmo

das representações já conceituadas e consolidadas há mais

titativamente maior), no sentido de “fatiar” funções já defi-

sobre atos posteriores da venda externa (o pós venda).

de 60 anos, como é o caso da categoria profissional dos

nidas e próprias de categorias, ou funções, já consolidadas,
visando à multiplicidade de representações e de respectiva

O que pensa o Congresso Nacional

constituição de representação sob sua égide ou liderança.

No entanto, há no Congresso atualmente, mais esta fórmula

de categoria própria, autônoma.

vendedores externos (pracistas, viajantes ou assemelhados, com outro nome, mas com o mesmo fim de realizar a
venda, conf. Art. 10o. da Lei 3.207/57.
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Diretores da FENAVENPRO realizam 1ª reunião do ano
A REUNIÃO ACONTECEU na Sede da FENAVENPRO,
centro do Rio, no último 11 de fevereiro. Na ocasião,
o presidente da Federação, Edson Ribeiro Pinto,
ao dar boas vindas desejou aos companheiros: “Força e tranquilidade para enfrentar o novo ano e que
o espírito de união e colaboração permaneça para
atingirmos nossas metas”.
Dando prosseguimento, os sindicalistas debateram
diversos assuntos de interesse do trabalhador, entre
eles as Portarias 186 e 188, de 29.012014, ambas
do Ministério do Trabalho e Emprego. A primeira “estabelece procedimentos para concessão, alteração,
cancelamento e gerenciamento do código sindical.
A segunda dispõe sobre as transferências de valores
dos recursos da arrecadação da Contribuição Sindical
entre as entidades sindicais e a Conta Especial Emprego Salário estabelecidas nos artigos 590 e 591 da
Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT”.
de São Paulo. A partir daí, e com o advento da Cons-

alizado entre o Ministério Público do Trabalho e o La-

Durante a reunião, o presidente Edson comentou que

tituinte de 1988 nos tornamos velhos amigos: o ju-

boratório HYPERMARCAS S/A por ter praticado con-

no último dia sete de fevereiro, visitou o vice-presiden-

rista, como um dos ideólogos do documento, e, eu,

duta antissindical, ao dispensar dirigentes sindicais,

te da República, Michel Temer (SP), em seu escritó-

como sindicalista atuante” desabafou.

desrespeitando o disposto no Art. 8º da Constituição

rio particular, e, que, na ocasião conversaram sobre

Federal, conforme denúncia publicada no Jornal da

assuntos de interesse do trabalhador, especialmente

Vitória da FENAVENPRO

das categorias que a FENAVENPRO representa: “No

Outro tema em destaque pelo diretor Luiz Fernando

início da sua brilhante carreira como advogado re-

Nunes foi a notificação da Procuradoria da Repúbli-

Nota da redação: Os diretores contaram com a assessoria

nomado o doutor Michel fez parte do Departamento

ca de São José do Rio Preto à FENAVENPRO, para

de Hildebrando Barbosa de Carvalho e Elizabeth Mourão,

Jurídico do nosso Sindicato de Vendedores Viajantes

tomar ciência do Termo de Ajuste de Conduta, re-

respectivamente advogado e secretária da FENAVENPRO.

FENAVENPRO|nº 48 |junho : julho 2009.

COLUNA LEGAL
por Hildebrando Barbosa de Carvalho, assessor jurídico da FENAVENPRO | hild@openlink.com.br

TST promove Simpósio “Organização e Garantias Sindicais”
bem como de se aprovar o aumento do número de dirigentes beneficiados, levando-se em conta a proporcionalidade
destes, para com relação ao número de integrantes da categoria profissional.

MAIS DE 500 ouvintes entre advogados, juristas, magistrados,
membros do Ministério Público, representantes de entidades
sindicais patronais e dos trabalhadores e demais autoridades,
participaram do Simpósio promovido pelo Tribunal Superior
do Trabalho, realizado na Sede do TST, na capital federal, em
25 de novembro passado.
No encontro inédito, presidido pelo ministro Carlos Alberto
Reis de Paula - presidente do TST e do Conselho Superior da
Justiça do Trabalho – os participantes discutiram temas polêmicos ligados à questão sindical, divididos em cinco painéis:
Perspectivas das Organizações Sindicais em face das mudanças do modo de produção; Garantias dos Dirigentes Sindicais
e Proteção em face dos atos antissindicais; Conflitos de Representatividade Sindical: critérios para a definição da legitimidade; Negociação Coletiva e Atuação Judicial; e Terceirização.

Conflitos de
representatividade sindical
Neste painel, o destaque foi o fortalecimento da atividade
sindical, eis, que, existem mais de dois mil pedidos para Registro de novos Sindicatos dentro do Ministério do Trabalho,
o que demonstra o crescimento, ou o fracionamento, da atividade sindical, frente ao grande número de desmembramentos existentes, entre as categorias e as bases territoriais.

Negociação Coletiva
Sobre o tema se reiterou que essa é a maior atribuição de

Terceirização
No último painel, o professor Márcio Túlio Viana, destacou
que o trabalhador se tornou uma mercadoria. “Agora as empresas contratam funcionários de outras empresas para se
esquivar das responsabilidades sobre esse trabalhador. Isso é
uma precarização” enfatizou. De acordo com o mestre, a única
forma de mitigar esse problema é fortalecer os Sindicatos.

um Sindicato, enfatizando-se a importância da “autocomposição”, principalmente em face da necessidade do retrógado, princípio da mútua concordância para ajuizamento de
Dissídios Coletivos de natureza econômica. O desembargador Luiz Eduardo Gunther complementou: “Sem a Negociação Coletiva não há Direito do Trabalho”.
Quanto aos painéis houve consenso e unanimidade entre os
palestrantes: “É fundamental fortalecer a atividade sindical
para a manutenção dos direitos trabalhistas” afirmaram.
Restou, por bem, em se propor que sejam revistas algumas
Súmulas do TST, dentre as quais, a de nº 369, atinente a
estabilidade dos dirigentes sindicais, tanto no sentido de
estender a garantia aos membros dos conselhos fiscais,
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Clamor da FENAVENPRO
Por seu turno, a FENAVENPRO reitera que o verdadeiro sindicalismo não pode assumir proposições contrárias a bandeira
da unidade, por isso, defende a existência de Sindicatos fortes
de grande abrangência e representativo de toda categoria. Exatamente no sentido oposto ao fracionamento, para demonstrar
a força da união das categorias em grandes Sindicatos.
Por fim, clamam os Empregados Vendedores e Viajantes do
Comércio, Propagandistas, Propagandistas-Vendedores
e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Brasil, pela
manutenção plena do princípio constitucional da unicidade sindical brasileira, por seus reflexos sociais, individuais e coletivos
enfim, pelo cumprimento e respeito aos princípios fundamentais
devidos a dignidade humana e a plena cidadania.
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Notícias dos Filiados da FENAVENPRO
Rio Grande do Sul - vendedores viajantes

Prezados Filiados:

sivevi@via-rs.net | www.sivevi.org.br
FOTO:JAIR FARIAS JUNIOR

Esta é a primeira edição de 2014...
Para nossa alegria é mais uma em
que as páginas exclusivamente dedicadas a vocês, Filiados da
FENAVENPRO, continuam repletas de
notícias de seus Sindicatos. Isto é
ótimo e nos deixa extremamente felizes! Mostra ao leitor, a luta incan-

Diretores inauguram novo
espaço do SIVEVI

sável dos companheiros em prol das

A AMPLA E AREJADA sala, no primeiro

categorias que representam em todo

andar da Sede Social do SIVEVI, que an-

o território nacional. Continuamos à

cionários, segundo diretores do Sindicato,

teriormente era pouco utilizada pelos funrecém eleitos para cumprirem mandato

disposição através dos e-mails

até 2017 “a princípio o novo espaço servirá como almoxarifado”.

jornal@fenavenpro.org.br
Até a próxima edição! Um abraço.

SIVEVI festeja 73 anos de fundação
O TERCEIRO SINDICATO filiado à FENAVENPRO, fundado em 21
de setembro de 1940, era a antiga Associação Profissional

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

dos Empregados Viajantes e Vendedores do Comércio do Rio
Grande do Sul, com Sede em Santa Maria, e chamava-se União

Torneio de Futebol 2013
agita propagandistas goianos

dos Caixeiros Viajantes do RS.

A SEDE CAMPESTRE do SindVendas, em Vargem

Sindicato promoveu um jantar na Galete-

Bonita, foi palco de mais uma disputa suada entre

ria Nostro Galeto, em Porto Alegre, onde

duas equipes de futebol dos Laboratórios Apsen e

participaram mais de 100 convidados.

AstraZeneca a vencedora.

Mantendo a tradição, os vendedores can-

Para festejar os 73 anos da entidade, o

taram o Hino do Vendedor Viajante que
sensibiliza a todos que o ouvem.

O presidente do SIVEVI (Filiado da FENAVENPRO no
Rio Grande do Sul) Carlos Giacoboni - ao lado do

A história do SIVEVI, tendo como presidente Carlos Simoni Giacoboni, desde 1989, é

presidente do Sindicato anfitrião, Paulo Guardalupe

cheia de lutas e conquistas. Na ocasião, o líder sindical agradeceu a presença de todos e

-, foi convidado pelos participantes para entregar o
“Troféu Bola de Ouro” ao time campeão.

ressaltou: “É muito bom reunir tantos profissionais de uma categoria tão importante para o progresso do nosso País”.

Os atletas torcem para que o SindVendas realize

Federação Nacional.

mais Torneios no decorrer de 2014.

Fonte: Informativo SIVEVI-RS / Ano IV / Edição nº 12 / DEZ 2013

A FENAVENPRO parabeniza os companheiros gaúchos pelo que têm feito em benefício do SIVEVI e pela nossa

Diretor do SIVEVI visita FENAVENPRO
Em passeio à cidade maravilhosa,
no período de Natal, o secretário
do Filiado da FENAVENPRO, em
Porto Alegre, João Manoel Gonçalves, acompanhado da esposa
Bernardina Roxo, visitaram a Sede
da entidade. Eles foram recepcionados pelo diretor Luiz Fernando
Nunes e pela secretária Elizabeth
Mourão.
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FOTOS: MICHELE ROXO GONÇALVES

e contato@fenavenpro.org.br

Pará - Vendedores viajantes

Paraíba - João Pessoa

sindevev@ig.com.br

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

SINDIPROVENDAS promove almoço mensal com a categoria
Com o objetivo de manter um contato mais informal com a categoria, e poder ouvir as suas reivindicações, o
SINDIPROVENDAS promove toda última sexta-feira de cada mês, um almoço de confraternização entre os
profissionais. No encontro, colegas se reúnem para bater um papinho e aproveitam para desfrutar de momentos agradáveis e descontraídos.

Marca registrada do SINDIPROVENDAS: “Espírito de Solidariedade”
Presidente do SINDEVEV
participa de encontro nacional
contra violência da mulher

A diretoria social do
SINDIPROVENDAS,
com a participação da
categoria, realizou no

MULHERES QUE ATUAM no movimento sindical de vá-

mês de outubro, na
comunidade

rios Estados brasileiros estiveram reunidas em 10 de

carente

dezembro passado, na Sede da Confederação Na-

do bairro de Mandaca-

cional dos Trabalhadores no Comércio, em Brasília,

ru, em João Pessoa, a

para discutir o cenário da violência contra a mulher.

festa comemorativa do
Dia das Crianças.

O evento fez parte das atividades alusivas ao movimento “16 dias de ativismo pelo fim da violência

A equipe montou uma força tarefa e arrecadou alimentos, brin-

contra a mulher”, realizado no Brasil e no mundo,

quedos, material de higiene, roupas, entre outros donativos. O

todos os anos, de novembro a dezembro.

evento contou também, com a parte recreativa, composta de
animadores, maquiadores, cama elástica, piscina de bola, pipo-

À frente da Coordenadoria da Mulher da CNTC, a sin-

queira, algodão doce, picolés, etc.

dicalista Elizabete Madrona, levantou pontos do Pacto
Nacional, firmado em 2007, que encontram entraves em

Para os diretores do SINDIPROVENDAS o mais gratificante da

sua execução, como a garantia da aplicabilidade da Lei

festa foi o sorriso alegre de cada criança e comentaram com a
reportagem do Jornal da FENAVENPRO sobre a ação solidária: “Para nós, ficou comprovado, que com um
pouco de boa vontade, podemos fazer muito para quem tem pouco”.

Maria da Penha, o fortalecimento da rede de serviços para
mulheres em situação de violência e o acesso à justiça.
Para Núbia de Souza Alexandre, presidenta do

SINDIPROVENDAS realiza
passeio de bike

SINDEVEV - Filiado da FENAVENPRO no Estado
do Pará, “as mulheres do movimento sindical precisam
conhecer a problemática da violência contra o sexo fe-

“Esporte alia saúde e harmonia com o meio ambiente”.

minino e se prepararem para atuar junto aos diversos

Pensando assim é que o SINDIPROVENDAS realizou um

segmentos da sociedade. É preciso também muita luta

passeio ciclístico com os associados do Sindicato. A propos-

para que a Lei Maria da Penha de fato seja cumprida”.

ta foi realizar um programa divertido e saudável no final de
semana. Os esportistas cheios de fôlego iniciaram o percur-

A programação contou com o pronunciamento da co-

so no Aeroclube de João Pessoa e terminaram no restauran-

ordenadora do Centro de Referência no Atendimento

te Cantina do Manoel na BR 230 km 70.

à Mulher da Secretaria da Mulher do Distrito Federal,
Carla Valente e de parlamentares federais.

Para segurança dos pedaleiros, o SINDIPROVENDAS provi-

Fonte: www.cntc.org.br

denciou duas carretas e quatro carros de apoio. Um bom café
da manhã, água, barra de cereal, energético, frutas e gelo

“O Brasil é o sétimo país que mais mata mulhe-

proporcionaram mais ânimo e estímulo ao pessoal ligado a

res no mundo. Nos últimos 30 anos foram assas-

esta saudável prática esportiva.

sinadas mais de 92 mil mulheres”.
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Notícias dos Filiados da FENAVENPRO
Bahia - Sul e Sudoeste
sindven@veloxmail.com.br | sindven.com.br

SINDVEN reinaugura Sede Social
PARA FESTEJAR OS 24 anos de fundação a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores, Vendedores e Viajantes do
Comércio, Propagandistas e Vendedores de Produtos
Farmacêuticos do Sul e Sudoeste da Bahia, localizado na
Av. Cinquentenário, 1016, no centro de Itabuna, presenteou
a categoria com uma Sede mais confortável e com novos
equipamentos. “É dessa maneira que temos que trabalhar,
com união e para o benefício de todos” disse
José Raimundo Mariá presidente da entidade.
Durante a comemoração Ricardo Cordeiro
- médico do Trabalho, professor universitário
e ortopedista da cidade de Itabuna - ministrou a palestra “Medicina Laboral”. Os temas abordados, entre eles problemas com
a postura em decorrência de maus hábitos no exercício da profissão, práticas
saudáveis para evitar incômodos na coluna e a importância de exercícios físicos
despertaram interesse nos participantes que lotaram o auditório do SINDVEN.
Ao comentar o evento, Mariá afirmou: “Um momento como este, diante de tantas conquistas
ao longo desses 24 anos, nos traz a sensação de dever cumprido. Ao mesmo tempo, aumenta a nossa responsabilidade em prol da luta por maiores benefícios para nossa classe”.

Filiados da FENAVENPRO
da Bahia, Goiânia e Piauí
participam de 2º Encontro
da Agenda Positiva da CNTC
MAIS DE 200 LIDERANÇAS sindicais do sistema CNTC participaram, em agosto
passado, na Sede da entidade, em Brasília, do 2º Encontro para formulação da
Agenda Positiva dos Trabalhadores da Confederação Nacional dos Traba-

Rondônia

lhadores no Comércio, que tem por objetivo esclarecer os programas dos Órgãos

serviprofaro@terra.com.br

e Secretarias de Governo que afetam, direta ou indiretamente, os trabalhadores
do setor de comércio e serviços.

FENAVENPRO em defesa
de sua representação no Acre

Recepcionado pelo presidente da CNTC, Levi Fernandes Pinto, o ministro do Traba-

EM RAZÃO DA inexistência de Sindicato representativo de Vendedores Viajantes
ou Pracistas no Estado do Acre - categoria diferenciada e regulamentada pela Lei
3.207 de 18.07.57 - e diante do Art. 611 § 2° da CLT, que diz: “As Federações e, na
falta destas, as Confederações representativas de categorias econômicas ou profissionais poderão celebrar Convenções Coletivas de Trabalho, para reger as relações das
categorias a elas vinculadas, inorganizadas em Sindicatos, no âmbito de suas representações” o presidente do Filiado da FENAVENPRO, em Rondônia, autorizado pela
mesma como seu Procurador legítimo, firmou em 2013, três Acordos Coletivos de
Trabalho, entre as Distribuidoras de Bebidas na cidade de Rio Branco, capital do Acre.
São elas: Indústria e Comércio de Bebidas MDM Ltda.(CNPJ 03.559.941/0001
- 88. / Processo 46200.001648/2013 – 71); Brasil Norte de Bebidas Ltda. (CNPJ
31.590.315/0009 – 05 / Processo 46200.001647/2013 – 26); e CRBS S/A (AMBEV) (CNPJ 56.228.356/0091 – 96 / Processo 46200.001646/2013 – 81).
Oliveira comentou ao Jornal da FENAVENPRO como andam os Processos: “A próxima etapa será a publicação de
Edital de Contribuição de Imposto Sindical nos termos do
Art.600 da CLT. Em virtude de não existir Sindicato representativo no Acre todas as empresas sediadas no Estado,
por força do Art. 591 da CLT, deverão fazer o recolhimento,
em favor da FENAVENPRO, conforme Portaria nº 188, de
29.01.2014, enviada a todos os Filiados, em 30.01.2014.
O líder sindical frisou ainda sobre a importância em divulgar o trabalho que está sendo desenvolvido no Estado do
Acre: “É para que todos os nossos companheiros co-irmãos
espalhados pelo País tomem conhecimento do quanto a
FENAVENPRO zela pela sua representação nacional”.

6

lho, Manoel Dias, elogiou a iniciativa do Projeto, e destacou as dificuldades que o
MTE encontra no cumprimento de suas funções: “O Ministério do Trabalho tem um
déficit de mais de três mil funcionários – só de auditores são mais de mil, e o Ministério não existe sem técnicos, sem funcionários e muito menos sem auditores fiscais.
São eles que, na ponta, fazem a aplicação da Lei e exigem seu cumprimento”.
O ministro ressaltou a importância do diálogo e parceria entre as entidades para
combater as práticas que ferem a dignidade ou os direitos dos trabalhadores:
“Só assim podemos oferecer serviços públicos de qualidade e que respondam
as demandas dos trabalhadores brasileiros. Neste sentido, a CNTC, com suas
Federações, Sindicatos e os trabalhadores que representa, é uma parceria muito
importante para nós”, afirmou Manoel Dias.
Em contra partida, Levi disse que a Confederação quer participar mais ativamente do processo de reformulação e modernização das políticas públicas e das relações de trabalho no Brasil: “Nós, como representantes dos comerciários – esta
força de 12 milhões de trabalhadores que realizam a distribuição da produção
deste país – queremos também ser atores nesta reformulação do Ministério do
Trabalho e Emprego e na reforma política do Governo. Não aceitamos mais papel
de coadjuvantes”, enfatizou o sindicalista
Para os Filiados da FENAVENPRO presentes no Encontro, Marcos Antonio Sousa
Pereira (SEVEVIPRO - Bahia); Paulo Guardalupe de Siqueira (SindVendasGoiás) e José Ribamar Pessoa (SEVVPROPI-Piauí) “é de fundamental importância para o trabalhador a interação permanente entre os Órgãos do Governo e
as entidades sindicais”.
FONTES E FOTO: WWW.CNTC.ORG.BR E WWW.MTE.ORG.BR

Pernambuco - Caruaru

Espírito Santo

sinprocape@bol.com.br | www.sinprocape.org.br

seproves@ebrnet.com.br | www.seproves.com.br

SINPROCAPE realiza III Copa de Futebol
dos Propagandistas e Vendedores

SEPROVES: 25 anos
de lutas e conquistas
O SINDICATO DOS EMPREGADOS Vendedores e
Viajantes do Comércio, Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos no Estado do Espírito Santo,
fundado em 2 de dezembro de 1988, completou
em 2013, o vigésimo quinto aniversário.
Para comemorar esta data histórica, a diretoria
da entidade realizou em sua Sede Campestre, na
Barra do Jucú, em Vila Velha, a festa de funda-

O SINPROCAPE PROMOVEU, em Caruaru, o evento mensal mais esperado pela

ção do SEPROVES, onde vendedores viajantes e

categoria, que contou com duas equipes participantes: Azul e Vermelha

propagandistas, amigos e familiares desfrutaram
momentos alegres e descontraídos.
Cerca de 500 convidados, além de baterem uma
bolinha no campo de futebol e participarem do
sorteio de brindes, ganharam camisas e bonés e
desfrutaram de um delicioso churrasco, acompanhado de feijão tropeiro, arroz e molho vinagrete.
Para refrescar, cerveja e refrigerante geladinho. O
almoço foi preparado por dois churrasqueiros e servido por sete garçons, que, sem
dúvida, contribuíram para o sucesso da festa. As crianças também se divertiram

O Time vencedor suou a camisa, mas levou o Troféu Propaga 2013. Confiante

bastante nos brinquedos, se lambuzaram de pi-

na equipe campeã, o representante Marcus Antonio da S. Leitão (Medley S/A

colés e algodão doce, e, ainda, mergulharam nas

Indústria Farmacêutica) exibe orgulhoso o Troféu de artilheiro .

piscinas instaladas na Sede Campestre.

Os jogadores também aguarda-

Toda diretoria do SEPROVES participou de forma

ram com muito entusiasmo o sor-

atuante durante todo o evento. O presidente do Sin-

teio de brindes. O contemplado

dicato, Reginaldo Damião, falou com a reportagem

com um voucher para almoçar no

do Jornal da FENAVENPRO: “A nossa confraterniza-

restaurante Boi e Brasa foi We-

ção transcorreu num clima de paz e harmonia e não faltaram elogios quanto à organiza-

dson Lopes da Silva propagan-

ção. Ficamos até estimulados para realizar outros encontros” disse o sindicalista.

dista do Laboratório Biolab Sanus

Nota da redação: O SEPROVES agradeceu as empresas que colaboraram com doações:

Farm. Ltda.

Ambev, Coca-Cola, NCST, Piraquê, Rede Sta Lúcia de Farmácias e Transportadora Fiorot.

Rio de Janeiro - propagandistas-vendedores
sinproverj@globo.com | www.sinproverj.com.br | por Maurício Azevedo, jornalista e assessor de comunicação SINPROVERJ

Festa da Velha Guarda Fecho de Ouro em 2013
do SINPROVERJ
Como em todo ano, o SINPROVERJ organizou no final de 2013, a Festa da Velha Guarda. O encontro aconteceu na Sede Recreativa do Sindicato, em Piabetá, município de
Magé, Rio de Janeiro. Cerca de 300 associados e familiares conviveram um dia movimentado que teve churrasco como almoço, música ao vivo, sorteio de brindes e homenagens.
Segundo o presidente da entidade, Luiz Edmundo Quintanilha, “encerramos o ano em
clima de confraternização”.

Homenagens
A tradição em escolher e homenagear colegas é um motivo a mais para a Turma da Velha
Guarda se perpetuar. Na eleição anual entre os próprios associados são votados dois profissionais, sendo um da região do Rio, outro de Niterói. Para receber a placa é preciso ter
no mínimo 30 votos. Em 2013, os agraciados foram Acacio Costa e Darcy Thiengo. Em
breves palavras, após receber a homenagem Costa resumiu: “O Sindicato existe por causa
do propagandista e o propagandista existe por causa da entidade sindical”.
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Notícias dos Filiados da FENAVENPRO
Alagoas

RJ | vendedores viajantes

SP | vendedores viajantes

sindeval.al@gmail.com

contato@sindicatodosvendedoresrj.com.br |

secretaria@sindicatodosvendedores.com.br |

www.sindicatodosvendedoresrj.com.br

www.sindicatodosvendedores.com.br

2013 para o SINDEVAL ano
de energias positivas

Crianças agitam
Colônia de Férias do SINDVEND
O AMPLO E CONFORTÁVEL espaço de lazer dos
vendedores viajantes
de São Paulo, em Praia
Grande, litoral santista,
ficou mais alegre no

Natal Solidário

VENRIO comemora 80 anos

O EVENTO BENEFICENTE realizado mais uma vez no

O SINDICATO NÚMERO UM da FENAVENPRO, funda-

de outubro. A garotada

Povoado de Riacho Velho, em Maceió, contemplou

do em 12.12.1933, com a denominação Sindicato

se divertiu a valer com

cerca de 60 famílias, com doações de associados

dos Vendedores Pracistas do Rio de Janeiro, comple-

a programação prepa-

e amigos do SINDEVAL. Para João Carlos Rosendo

tou em 2013 seu octogésimo aniversário. Para festejar

rada pelos diretores do

(camisa laranja) presidente do Sindicato “o verdadei-

a data, os diretores do VENRIO realizaram na Sede

SINDVEND.

ro ato solidário é aquele que praticamos com quem

Campestre da entidade, em Santo Aleixo, município

nem mesmo conhecemos”.

de Magé, um grande encontro entre a categoria, fun-

A concentração foi na

cionários, amigos e familiares. Fez parte também da

quadra coberta do Giná-

data festiva uma Missa de Ação de Graças na Igreja

sio Poliesportivo, onde a

Sagrada Família, em frente à Sede Campestre.

criançada se lambuzou de

Dia das Crianças, celebrado no Brasil, em 12

Missa e Culto em Ação de Graças
Cerca de 50 Propagandistas e Vendedores-Viajantes alagoanos, cada um com a sua crença, agradeceram a Deus pelas bênçãos alcançadas em 2013. A
Missa foi realizada na Paróquia São José do Trapiche e o Culto na Igreja Evangélica Verbo da Vida,
no Farol. Após as cerimônias religiosas o SINDEVAL
ofereceu um delicioso lanche aos convidados.

algodão doce entre outras
Em seu pronunciamento, o presidente do VENRIO,

guloseimas, brincou no

José Soares de Souza Filho, relatou um pequeno

pula-pula e recebeu brindes. Os truques do mágico foram a

histórico do Sindicato e destacou as benfeitorias rea-

grande atração da festa, despertando curiosidade no público.

lizadas nas Sede Social e Campestre. Confira os momentos mais marcantes.

Jantar de confraternização

Mais de 500 convidados lotaram as dependências da

O encontro aconteceu

área de lazer. Eles participaram do sorteio de brindes e

na Churrascaria Rodízio

desfrutaram dos atrativos que o espaço oferece. A dire-

Espetos do Picuí, em

toria e convidados saborearam um gostoso bolo prepa-

Maceió, e reuniu cer-

rado carinhosamente pela esposa do diretor Samuel.

ca de 110 convidados,
que celebraram a pas-

Homenagens

sagem de mais um ano de conquistas, em prol da

AO RECEBER A PLACA por

classe trabalhadora. O destaque do evento foi Mabel

dedicação ao VENRIO por 39

de Cássia Vieira de Freitas a primeira mulher propa-

anos a sempre educada, gen-

gandista no Estado de Alagoas. O SINDEVAL a home-

til e solícita funcionária Eurídi-

nageou com um lindo troféu entregue por João Carlos

ce da Silva Pereira ficou feliz

e Isolde Melo respectivamente presidente e diretora

pelo reconhecimento e agra-

social do Sindicato.

deceu a Deus por participar
da trajetória do Sindicato.

Confraternização em Arapiraca
NUM CLIMA DESCONTRAÍDO, diretores, associados e
amigos do SINDEVAL, confraternizaram o ano que
passou na Casa de Festas Honório Fest, em Arapiraca, a 132 km de Maceió. Na ocasião, houve sorteios de brindes entre os convidados

nhecida como Luau, ocorrida à noite, ao ar livre, encantou associados e convidados hospedados na Colônia de Férias do SINDVEND, toda decorada com
motivos tropicais.
Para tornar o evenos visitantes se

20.04.1024 a 13.12.1995

Arnaldo Ferreira Lopes presidiu o Sindicato
de 1976 até o seu falecimento. O sindicalista realizou seu sonho: a compra da Sede Campestre cujo
Parque Aquático leva seu nome.

vestiram a caráter e dançaram o
Hula, embalados
pela dupla “Sob
Medida”. À beira
da piscina enfeita-

13.06.1952 a 26.01.2014
trabalhou 35

anos no VENRIO. Lamentavelmente, dois meses após
a homenagem - “Toninho” - como era carinhosamente
chamado faleceu. O ex-funcionário deixou saudade.
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UMA BONITA E ANIMADA festa de origem havaiana co-

to mais autêntico,

Póstuma

Antonio Pereira de Souza

Luau transforma Colônia de Férias
do SINDVEND em festa havaiana

da e iluminada saborearam comidas
típicas e frutas da
época.
Colaborou Lilly Portella, jornalista do SINDVEND

Cerimônias de Posse dos Filiados da FENAVENPRO
Paraíba . Campina Grande

| 23.08.2013 a 23.08. 2015

“O trabalho sindical que desenvolvemos
em prol da categoria que representamos em nosso
Estado, e o compromisso social junto às
comunidades carentes, só engrandece
o SINVENPRO, e nos gratifica como sindicalistas”.

Paraíba – João Pessoa

| 8.11.2013 a 8.11.2014

“Continuarmos próximos a cada dia e mais firmes
em defesa dos propagandistas-vendedores
que orgulhosamente representamos em nossa base”.

EMOCIONADO E ORGULHOSO pelo trabalho desenvolvido a frente do Sindicato dos Empregados Vendedores de
Produtos Farmacêuticos, Propagandistas, Propagandistas-Vendedores
de Produtos Farmacêuticos no Estado da Paraíba o presidente reeleito do SINVENPRO, para o quadriênio
2013/2017, Valdir Santana da Silva,
à direita do mesário e do escrutinador
- Sergio Nascimento e Ednilson Matias – diretores do Sindicato, anuncia o
resultado da eleição que transcorreu de forma harmoniosa.

A PROMESSA É de Rivaldo Cavalcanti Beltrão presidente reeleito do Sindicato
dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos de João Pessoa no Estado da

A cerimônia simples, mas representativa, aconteceu no auditório que leva o nome do
presidente da FENAVENPRO, Edson Ribeiro Pinto, na Sede Social do SINVENPRO,
localizada à Marechal Deodoro da Fonseca, 815, bairro Prata, Campina Grande.
Ao lado do diretor administrativo e do assessor jurídico
da entidade, respectivamente Heraldo Limeira e Julio
Farias, e de Rivaldo Beltrão
(pres. do SINDIPROVENDAS

Paraíba, em seu discurso, na cerimônia de posse
realizada na Churrascaria Sal e Brasa, em João Pessoa, no dia oito de novembro de 2013.
Após ser diplomado, por sua esposa Lucienne Beltrão, o
líder sindical ressaltou para os convidados o empenho dos
companheiros que o acompanham na luta diária do Sindicato e o que espera dos que estão chegando: “Não tenho
a menor dúvida que cumpriremos nosso mandato no quadriênio 2013 / 2017 com garra e
otimismo para que nossos sonhos se transformem em realidade”.

- Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos de João Pessoa no Estado da Paraíba, Valdir deu posse
aos companheiros eleitos.
Na ocasião, Rivaldo também representante da FENAVENPRO, desejou a nova diA assinatura do termo de posse dos eleitos teve
o acompanhamento atento do presidente Valdir.

retoria uma profícua gestão. Em nome do
SINDIPROVENDAS o sindicalista colocou a

entidade à disposição do SINVENPRO.

O coordenador do evento Valdir Santana presidente do co-irmão de Campina
Grande (SINVENPRO) entre os representantes da FENAVENPRO - Edson Ribeiro
Pinto (presidente) e Luiz Fernando Nunes (diretor) - compôs a mesa com integrantes da família federativa, incluindo AlexandreToscano e Marcelo Fernandes
(SINVEPRO-PE), João Carlos Rosendo(SINDEVAL e FENAVENPRO ), Rivaldo
Beltrão(presidente reeleito) e Jaelson Abreu (SINDEVAL).

Jantar comemorativo
Para festejar a data, o SINVENPRO ofereceu um jantar para os convidados no
restaurante Boi e Brasa, em Campina Grande. Prestigiaram o evento, além dos
companheiros Rivaldo e Marcelo Fernandes Pereira (presidente do SINVEPROPE), Juliana Dantas (diretora do CINCON - Centro Intersindical de Conciliação
Trabalhista de Campina Grande).

Ao empossar os eleitos o presidente da FENAVENPRO elogiou não só a união dos
Sindicatos que representam a Paraíba, como também, dirigiu uma mensagem para
os colegas: “Para vocês novatos no sindicalismo, saliento
a importância de serem exemplos junto às empresas, nas
quais trabalham, pois essa é a postura que a categoria e

O presidente do SINVENPRO (à direita) agradeceu a presença de todos e desejou para a
diret oria que vai acompanhá-lo nos próximos quatro anos sucesso, força e muita garra.

a instituição Sindicato espera de seus representantes” concluiu Edson Pinto.
Além da filosofia a “União faz a Força” o ano de 2014 para
a nova diretoria do SINDIPROVENDAS é de reformulação
e novos projetos: “Gestão após gestão, o nosso objetivo é
atender da melhor forma possível os anseios da categoria,
aproveitando o potencial de seus integrantes”.
Colaborou Gilberto Coelho – Diretor do SINDIPROVENDAS e editor do Informativo do Sindicato
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Cerimônias de Posse dos Filiados da Fenavenpro
Alagoas | 24.08.2013 a 24.08.2016

Goiás

“Juntos somos fortes, unidos seremos poderosos”!

“O compromisso do SindVendas com as categorias
que representa no Estado de Goiás
é continuar oferecendo os melhores serviços”.

O apelo carregado de emoção encerrou o
discurso de posse de João Carlos Ferreira

| 22.10.2013 a 22.10 2017

Rosendo, presidente reeleito do Sindicato

A promessa se deu no pronunciamento de posse de Paulo

dos Empregados Vendedores e Viajan-

Guardalupe de Siqueira presidente reeleito do Sindicato

tes do Comércio, Propagandistas, Pro-

dos Empregados Vendedores e Viajantes, Propagan-

pagandistas Vendedores e Vendedores

distas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de

de Produtos Farmacêuticos do Estado

Produtos Farmacêuticos no Estado de Goiás.

de Alagoas, para o triênio 2013/2016.
Além de comentar sobre o desenvolvimento da entidade na
O propagandista e sindicalista agradeceu a

gestão anterior, e os benefícios que ela oferece, o líder sindical

presença dos 120 convidados na solenidade de posse, e destacou o apoio de sua

enalteceu o trabalho dos diretores junto ao SindVendas: “Tra-

família nos momentos difíceis que enfrenta na vida profissional e sindical. João Carlos

balhamos com ética e profissionalismo. Acreditamos ser este o

ressaltou o valor extraordinário dos ex-diretores do SINDEVAL na sedimentação do

caminho para o sucesso e o crescimento do nosso Sindicato” afirmou Guardalupe.

verdadeiro sindicalismo e salientou: “É muito importante o empenho e a dedicação
de todos os diretores da entidade para que nossos projetos saiam do papel e tornem

Além dos representantes da FENAVEN-

realidade”, concluiu.

PRO - Edson Ribeiro Pinto (presidente),
Carlos Simoni Giacoboni e Luiz FerA posse da nova diretoria

nando Nunes (diretores) - compuseram

do SINDEVAL foi realizada

a mesa: Agenor Mariano Neto (vice-pre-

em 23 de agosto passa-

feito de Goiânia) e Joaquim José Macha-

do, no auditório do Hotel

do (assessor jurídico do SindVendas) .

Matsubara, localizado na
orla marítima de Maceió.

O presidente da mesa, Edson Pinto (terno cinza), ao empossar os novos diretores

Entre os presentes, além

do SindVendas, parabenizou a todos e manifestou seu orgulho em ver o progresso

de autoridades de diversos

do Filiado da FENAVENPRO no Estado de Goiás, mesmo diante de tantos proble-

segmentos da sociedade,

mas que o sindicalismo nacional vem enfrentando.

colegas de profissão, famiO vice-prefeito de Goiânia,
Agenor Mariano Neto,
que durante sete anos
trabalhou na indústria
farmacêutica, ressaltou:
“É com muito orgulho que
pertenci a esta categoria
que considero fundamental
para a saúde e o progresso
de nossa sociedade. Para
mim é um privilégio participar desta solenidade”.

liares, amigos.
Componentes da mesa: À
esq.: Vereador e líder do Governo na Câmara Municipal
de Maceió José Eduardo
Accioly Canuto (PV); Luiz
Fernando Nunes (dir.
FENAVENPRO), João Carlos
Ferreira Rosendo; Edson
Ribeiro Pinto e Carlos
Simoni Giacoboni (pres.
e vice FENAVENPRO; e
Ernando Costa Cavalcante
(ex-pres.SINDEVAL).

O presidente da FENAVENPRO, Edson Ribeiro
Pinto, proclamou empossada a diretoria, para
exercer o mandato de 2013 a 2016.

O ex-presidente do SINDEVAL, Ernando Costa
Cavalcante, deu boas vindas aos convidados e
disse “Tive a imensa satisfação em participar da
eleição do Sindicato. Parabenizo o presidente
reeleito, junto à sua diretoria”.

Após o Juramento de Posse, a diretoria do SindVendas,
empossada pelos componentes da mesa, cumprirão o
mandato até 2017.

150 convidados participaram
do jantar de posse da diretoria
do SindVendas, realizado na
Sede da APCEF (Associação do
Pessoal da Caixa Econômica
Federal), situada na Av. T-1, nº
1.155, Setor Bueno, um dos
principais bairros de Goiânia.
Após cantarem o Hino Nacional brasileiro e lerem o juramento - diretores efetivos e suplentes, membros
do Conselho Fiscal (efetivos e suplentes) - cumprirão o triênio 2013-2016.
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Rio Grande do Sul | 17.11.2013 a 17.11.2017

“A busca constante pelo equilíbrio é marca própria
observada nos 53 anos do SINPROVERJ”.

“Enfrentaremos os desafios por mais um mandato,
com a certeza que ainda temos muito que fazer
pelos vendedores viajantes gaúchos”.

Reportagem e fotos: Tania Maria de Oliveira, jornalista/asses. de comunicação da FENAVENPRO

Afirmou em seu discurso de posse, Luiz Edmundo

A disposição e a garra sempre impulsionaram Car-

Quintanilha de Barros - mais conhecido como

los Simoni Giacoboni na presidência do Sindi-

“Bozó” -, eleito presidente do Sindicato dos Pro-

cato dos Empregados Vendedores e Viajantes

pagandistas,

do Comércio no Estado do Rio Grande do Sul

Propagandistas-Vendedores

e

Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Es-

desde 1989. E nesta eleição não foi diferente...

tado do Rio de Janeiro.
O incansável líder sindical, junto à sua diretoria, vai
A cerimônia, realizada em 18 de outubro passado,

ter pela frente mais um quadriênio para testar sua

no Centro de Convenções do Hotel Flórida, à rua

competência no enfrentamento de grandes desafios.

Ferreira Viana nº 81, bairro Catete, zona sul do Rio,

Porém, nada o intimida e o impede de prosseguir na

contou com a presença de ilustres convidados do

luta: “Cumpriremos nosso mandato de quatro anos

segmento empresarial, sindical e trabalhista, ami-

no SIVEVI dignamente e com muita seriedade, aliás,

gos e familiares.

como sempre o fizemos” ressaltou Giacoboni em seu discurso de posse.
Componentes da mesa
abriram o evento cantando o
Hino Nacional e o Hino
do Viajante, tradição da
FENAVENPRO nas confraternizações. Participaram:
Edson Ribeiro Pinto;José
Calixto Ramos (pres. CNTI
e NCST-Nacional); Sérgio
Tavares Romay (secr.
de Trabalho e Renda-RJ);
Antonio H. de Albuquerque
Filho (supte. Regional do
Trabalho e Emprego-RJ);
Reginaldo Allemand
Damião (pres. SEPROVES);
José Soares de
Souza Filho (pres. VENRIO)
e Orlando Dias (pres.
Fecomércio-RJ).

A mesa composta por Reginaldo Allemand Damião (pres. SIVEVI); Edson Ribeiro Pinto (pres.
FENAVENPRO); Silvio Luiz Nassur Ferreira (pres.
SINPROVERGS) foi presidida pelo desembargador federal do Ministério do Trabalho e advogado na área
de Direito do trabalho, em Porto Alegre, Mario
Chaves, que parabenizou os diretores eleitos
desejando-lhes votos de uma gestão profícua.
“É com muito orgulho que temos na presidência do Filiado nº 3 da FENAVENPRO o amigo,
companheiro e competente sindicalista Giacoboni. Parabéns a toda a diretoria eleita do
SIVEVI um de nossos fundadores!” frisou Edson Ribeiro Pinto, presidente
da Federação Nacional.

A nova diretoria do SINPROVERJ elegeu pela primeira vez uma mulher. Elizabeth
Nascimento disse estar muito honrada em fazer parte da história do Sindicato.

Homenagem
Diretoria eleita do SIVEVI, com mandato até 2017, garantiu prosseguir à luta
em prol do trabalhador, especialmente a categoria que o Sindicato representa.

Ao receber a placa de reconhecimento do diretor do SINPROVERJ Francisco
Vieira, emocionado Luiz Fernando Nunes, que ocupou o cargo de presidente do Sindicato, por 24 anos, agradeceu a família pela compreensão e a
alguns companheiros de luta pelo apoio dispensado em sua trajetória. Nunes
complementou: “O Sindicato está em pé, funcionando... Não tenho a menor
dúvida que a missão foi cumprida e que o saldo é de vitórias”.

O jantar comemorativo
aconteceu no restaurante Tirol,
em Porto Alegre, e reuniu cerca
de 70 convidados.
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Rio de Janeiro | 20.10.2013 a 20.10.2017

119ª Reunião de Conselho de
Representantes da FENAVENPRO

Edgelson Lemos de Souza (SINPROVEMA), Astrogildo Torres de
B. Filho (SINPROFAR-PA) e Franscisco Paulo Aguiar (SINDIVESC).

Alexandre Toscano e Marcelo Fernandes (SINVEPRO-PE).

Eurípedes Donizetti Campos e Paulo Guardalupe (SindVendas)
e Luiz Edmundo Quintanilha de Barros (SINPROVERJ).

Carlos Giacoboni e Adão Severo Pinto (SIVEVI-RS)
e Silvio Luiz Nassur Ferreira (SINPROVERGS-RS).

Aparecido Pedroso de Moraes e José Rech Netto (SINVENPAR).

Maria Aparecida Alves Lopes (SEMPREVIAJAVEND-DF).

Rúbio Alves de Oliveira e Altamir Davi de
Oliveira (PROPAGAVENDE-MG).

Núbia de Souza C. Alexandre
(SINDEVEV-Vendedores Pará).

Edilberto Rosário (SINDIVENDAS-Mato
Grosso do Sul e Mato Grosso) e Roberto
Nascimento (SINDVEND-SP).

Rivaldo Cavalcanti Brandão e Adilson Xavier de Souza
(SINDIPROVENDAS-João Pessoa) e Valdir Santana da Silva
(SINVENPRO-Campina Grande).

Marcos Antônio Sousa Pereira
(SEVEVIPRO-BA).

Nilson Cardoso Silva e
Reginaldo Allemand Damião (SEPROVES).
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José Ribamar Almeida Pessoa (SEVVPROPI) e José
Raimundo Mariá Dias (Sul e Sudoeste Bahia).

Nataniel Vaz Costa (SINDIVESE).

Antonio de Oliveira
(SINPROFAR-RO).

José de Jesus Pinto Damasceno (SINPROVENCE)
e Álvaro Nascimento Filho (SINPROFAR-Propagandistas-Vendedores Pará).

Sebastião Cordeiro de Lima e José Soares de Souza Filho
(VENRIO).

Jaelson Bernardo de Abreu, João Carlos Ferreira Rosendo
e Nadilson Alves de Lima (SINDEVAL).

Na abertura da reunião o
presidente da FENAVENPRO,
Edson Ribeiro Pinto, entre
os diretores da entidade que
compuseram a mesa – Luiz
Fernando Nunes e Ayrton
Rodrigues de Almeida –
cumprimentou os conselheiros
e convidados e destacou
a presença dos delegados
estreantes: Francisco Paulo
Aguiar (SINDIVESC), Jaelson
Bernardo de Abreu (SINDEVAL) e José Rech Netto
(SINVENPAR).

aprovados por unanimidade pelo Egrégio Conselho de
Representantes.
NAVENPRO, cumprir as formalidades exigidas no Es-

Na palavra livre, os sindicalistas debateram diver-

tatuto da entidade, os conselheiros cantaram o Hino

sos assuntos de interesse dos vendedores viajantes

Nacional (Letra: Joaquim Osório Duque Estrada e Mú-

e propagandistas – categorias que representam nos

sica: Francisco Manuel da Silva) e o Hino do Viajante

seus Estados de origem – entre eles: recolhimento

(Letra e Música: Maestro Nelson Ferreira).

das contribuições sindicais; Art. 611 da CLT que faculta aos Sindicatos representativos de categorias
profissionais celebrar Acordos Coletivos com uma ou
mais empresas; e a Súmula 369 do TST, que trata
da estabilidade provisória do dirigente sindical. Na
opinião dos Filiados da FENAVENPRO, “a Súmula vai
de encontro as categorias profissionais e representa
a derrocada dos Sindicatos”.

O EVENTO QUE REUNIU os delegados representantes
de 26 Filiados da FENAVENPRO aconteceu na Colô-

A plenária aprovou por unanimidade as indicações dos

nia de Férias do Sindicato dos Empregados Vende-

delegados - Luiz Edmundo (Rio de Janeiro) e Astro-

dores Viajantes do Comércio no Estado de São Paulo

Dando prosseguimento à

(SINDVEND-SP), em Praia Grande, litoral santista,

gildo (Pará) - para entrega do “Diploma de Honra

Reunião, o 1º secretário

no dia 31 de outubro passado.

ao Mérito” na próxima Reunião de Conselho prevista

da FENAVENPRO, Ayrton

para outubro deste ano. Os contemplados foram Luiz

de Almeida, leu o Edital

Fernando Nunes e Álvaro Nascimento Filho.

O sindicalista disse ainda que para ele e toda direto-

de Convocação publicado

ria do SINDVEND-SP, entidade a qual também pre-

no DOU nºs 166 e 167 –

side “era uma honra recepcionar os representantes

Seção 3, págs. 179 e 202,

dos 26 Filiados à FENAVENPRO”.

respectivamente

publica-

dos em 28 e 29.08.2013.
Em seguida Edson convocou o diretor do SIND-

O delegado representante do SEPROVES (Filiado do

VEND,

Roberto

Espírito Santo), Nilson Cardoso Silva, após dar boas

Siliprandi, para ler o texto

vindas aos companheiros conselheiros leu a Ata de

“A história do burro” (autor

Reunião do CR-117/2012, de 25.10.2012; o Rela-

desconhecido).

tório de atividades da diretoria; a prestação de contas

Sérgio

do Exercício 2012; e a previsão orçamentária para
Após o presidente da FE-

o exercício 2014. Os documentos foram votados e
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119ª Reunião de Conselho de Representantes da FENAVENPRO

Homenagens

Palestra

Alagoas, Paraíba e Pernambuco
homenageiam FENAVENPRO

“A CNTC tem o maior patrimônio das
entidades sindicais de trabalhadores”

O PRESIDENTE DA FENAVENPRO, Edson Pinto, representando a diretoria da

A AFIRMAÇÃO É do pa-

entidade, agradeceu os presentes recebidos pelos três Filiados.

lestrante convidado da
119ª reunião de Conselho de Representantes
da FENAVENPRO Lourival Figueiredo Melo que
atualmente ocupa na
A camiseta estampada com a logomarca
do SINVENPRO foi à forma simbólica que
o presidente do Sindicato, Marcelo
Fernandes, encontrou para deixar
marcada a presença da entidade no
Conselho de Representantes 2013.

Confederação

Nacional

dos Empregados no Comércio o cargo de diretor
secretário, é presidente
da Federação dos Empregados de Agentes Au-

Duas xícaras gravadas
com pontos turísticos de
João Pessoa, oferecidas
pelo presidente e diretor
do SINDIPROVENDAS
(propagandistas-vendedores) – Rivaldo e
Adilson - encantaram
ao presidente Edson e a
todos os conselheiros.

Os diretores do SINDEVAL,
Jaelson e Nadilson, ofertaram
o símbolo do Guerreiro, patrimônio da cultura alagoana.
Trata-se de um folguedo natalino usado por seus figurantes
que se enfeitam com roupas
e chapéus multicoloridos, com
fitas e espelhos, representando
os trajes da nobreza colonial.

tônomos do Comércio do
Estado de SP e secretário
de Políticas Públicas na Força Sindical. O sindicalista que iniciou
sua vida profissional aos 14 anos, já exerceu várias atividades profissionais em outras entidades. Confira o resumo da palestra:
O ano de 2013 para a CNTC na opinião de Lourival foi bastante produtivo: “Conseguimos implantar alguns projetos
importantes para as Federações e os Sindicatos e avança-

Visitantes

mos na interlocução com o Legislativo e Executivo, além de
ampliar a participação da Confederação em vários fóruns de

DURANTE A REUNIÃO de Conselho da FENAVENPRO os delegados representantes ficaram honrados com a

debate na defesa dos interesses dos trabalhadores”.

visita na Colônia de Férias do SINDVEND dos ilustres convidados: Valdemar Cardoso de Andrade, José Luiz
Eustáquio e Henrique Pedroso de Moraes (advogados da FIESP). Na ocasião eles foram recepcionados por

Entre as conquistas que abriram caminho para que os comerci-

Roberto Nascimento (diretor do SINDVEND).

ários possam avançar a pauta de reivindicações Lourival citou:

Reuniões

e a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Comerciários.

a regulamentação da categoria, os eventos da Agenda Positiva
O líder sindical comentou que os bons resultados alcançados
pela entidade contam com o apoio de toda a equipe da CNTC e
das entidades a ela filiadas, mas o trabalho realizado por Antonio Alves de Almeida como presidente da Confederação não
pode ser esquecido: “O saudoso companheiro que pertenceu à
categoria que a FENAVENPRO representa foi muito importante
para os comerciários. Ele deixou aquele belíssimo prédio, lá,
em Brasília, que é o nosso patrimônio”.
“Passamos por profunda reforma de gestão e estrutural, para,
que, em 2014, possamos alcançar os primeiros resultados”

Conselho Fiscal da FENAVENPRO atesta lisura da entidade
O ENCONTRO ENTRE diretores e membros do Conselho Fiscal aconteceu durante a 119ª Reunião de Conselho de Representantes, na Colônia de Férias do SINDVEND, em Praia Grande, no dia 30 de outubro de

ressaltou Lourival. Mas, segundo ele “ainda há muito por fazer”. O sindicalista espera que a diretoria da CNTC permaneça,
unida e alinhada, em seus propósitos, e sempre focada, no
suporte às Federações e aos Sindicatos: ”Este é o meu desejo,

2013. Na ocasião, os conselheiros José Soares de Souza Filho (presidente), Álvaro Nascimento Filho

para que nossos esforços conjuntos gerem novas conquistas

(secretário) e Núbia de Souza C. Alexandre (relatora) assessorado pelo contabilista da FENAVENPRO, Jorge

para os trabalhadores do Comércio e Serviços do Brasil”.

Leal, examinaram o Relatório da diretoria, os Mapas contábeis e o balanço financeiro do exercício 2012,
assim como a previsão orçamentária para 2014. Após conferirem toda a documentação aprovaram-na para
todos os fins de direito.

Dentro desta reestruturação na CNTC, Lourival destacou a
modernização do CET (Centro de Eventos e Treinamentos)
cujo diretor-administrativo é o presidente da FENAVENPRO:
“O companheiro Edson está conduzindo o Setor com muita
responsabilidade e seriedade”. O sindicalista garantiu que a
história da CNTC está sendo aos poucos resgatada: “Foi criado um Departamento só para cuidar de toda a documentação da Confederação desde a sua existência, até agora”.
O diretor da CNTC concluiu que os Sindicatos precisam
ficar atentos e saber que suas entidades representativas estão do seu lado: “É preciso denunciar e lutar, cobrando dos
parlamentares eleitos que cumpram seu dever perante as
categorias profissionais que representam”.
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1o.Outubro | Dia Pan Americano do Vendedor Viajante
Parabéns, Vendedor Viajante, pela digna profissão que você escolheu!
Nossos cumprimentos a todos estes profissionais que fazem a diferença,
porque concentra seus esforços no desenvolvimento do nosso País. Sucesso!
ALAGOAS
LAGOAS

RIO GRANDE DO SUL | sivevi@via-rs.net

Jantar comemora o Dia do Vendedor Viajante
UM JANTAR PARA festejar a data foi oferecido pelo SIVEVI à categoria gaúcha. O
evento aconteceu na Galeteria Nostro Galeto, em Porto Alegre, com a presença de
aproximadamente 120 vendedores, promotores, supervisores, gerentes, associados do Sindicato e familiares. Entre eles, profissionais que atuam nas empresas
BRF S/A, Ferramentas Gerais, Hennings e M. M. Castro.
Ao saudar os convidados,
FOTOS: MICHELLE ROXO GONÇALVES

o presidente do SIVEVI,
Carlos Simoni Giacoboni,
agradeceu a presença de
todos e o apoio dos colaboradores da entidade que
ajudaram na organização do
jantar. “É muito bom reunir

MINAS GERAIS | sindicato@propagavende.com.br

PROPAGAVENDE promove almoço festivo

nesta noite profissionais pertencentes a uma categoria

MANTENDO A TRADIÇÃO, a diretoria do

vital para a economia do país, que trabalham para desempenhar suas funções da

PROPAGAVENDE, para comemorar o Dia do

melhor maneira possível, contribuindo para a valorização e o reconhecimento das

Vendedor, ofereceu um almoço à categoria

atividades que exercem”, afirmou o sindicalista.

que orgulhosamente representa em Minas
Gerais. O evento transcorreu num clima de

A programação foi aberta com

alegria e descontração e reuniu cerca de 250

o Hino do Viajante, seguido

pessoas na aprazível Chácara do Paraíso, no

de jantar e sorteio de brin-

bairro São João Batista, em Belo Horizonte.

des e prêmios, entre os quais
Para o presidente do Sindicato, Rúbio

uma TV de 32 polegadas.

Alves de Oliveira, à esquerda do diretor
Para o secretário do SIVEVI e

social, Antonio Carlos Brandão é sempre

um dos responsáveis pela or-

prazeroso reunir os colegas de profissão:

ganização do encontro, João

“É com muita satisfação que todos os

Manoel Gonçalves, o evento

anos realizamos esta festa e melhor ainda

foi um sucesso e proporcio-

é participar do convívio destes profissio-

nou momentos de descontra-

nais e matar a saudade daqueles que não

ção e união dos profissionais:

encontramos algum tempo”.

“O jantar foi uma grande
oportunidade para rever amigos, interagir e trocar experiências. Ficamos muito satisfeitos com o resultado desta
ação”, destacou.
Fonte: Informativo SIVEVI-RS / Ano IV / Edição nº 12 / DEZ 2013
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1o.Outubro | Dia Pan Americano do Vendedor Viajante
RIO DE JANEIRO - VENDEDORES VIAJANTES | contato@sindicatodosvendedoresrj.com.br

Sede Campestre do VENRIO
recebe categoria em festa
Reportagem e fotos por Tania Maria de Oliveira,
jornalista / assessora de comunicação FENAVENPRO

CERCA DE 500 PESSOAS entre associados, dependentes, funcionários, familiares
e amigos do Sindicato lotaram a área de
lazer dos vendedores viajantes cariocas,
em Santo Aleixo, município de Magé, para
comemorar o 1º de outubro.
Mais um ano em que os parceiros comerciais do VENRIO (Perdigão e Sadia)
ofereceram diversos aperitivos degustados pelos convidados da festa.
O conjunto familiar formado por Euzébio,
Rejane e o filho está sempre presente
nos eventos do VENRIO e o churrasco

Missa em Ação
de Graças
MANTENDO A TRADIÇÃO a diretoria do
VENRIO mandou rezar missa de Ação
de Graças em homenagem ao vendedorviajante, no dia 1º de outubro, na Igreja
Nossa Senhora da Conceição, no centro do
Rio. O padre Antonio Lucena com suas palavras otimistas emocionou aos fiéis.

sempre fica mais animado com a presença dos músicos.
O presidente do VENRIO, José Soares,
auxiliado pelos diretores Cordeiro, Ayrton e Samuel deu início ao momento
mais esperado pelos participantes: O
sorteio de brindes oferecidos por colaboradores do VENRIO (Ambev, RJ Refrescos
(Coca-Cola), Souza Cruz e Ypiranga).

O som do orgulho
O HINO DO VIAJANTE com letra e música do maestro Nelson Ferreira foi lançado

Ao término do evento todos cantaram

no IV Congresso Nacional de Viajantes Vendedores e Representantes Comerciais

parabéns e saborearam o gostoso bolo

do Brasil, realizado em maio de 1962, em Recife, Pernambuco. Até hoje, é moti-

em homenagem aos 80 anos do VEN-

vo de orgulho para a categoria que faz questão de cantá-lo a cada encontro e

RIO. (vide reportagem na página 8)

confraternização realizada pela FENAVENPRO
e seus 26 Filiados.
Lá Lá Lá Lá Lá Lá Lá
Lá Lá Lá Lá
Do Oiapoque ao Chuí,
Somos nós os viajantes,
que levamos nossa vida, nossa alma,
aos lugares mais distantes!
Pelo céu, pelo mar, pela terra,
trabalhamos com ardor varonil!
Não olhamos canseiras ou vigílias,
nosso lema é o progresso do Brasil!
Companheiros, viajantes,
para frente! Sempre avante!
Porque, enquanto houver madrugada,
haverá um viajante!
(bis)

Profissão regulamentada - Lei nº 3207
de autoria do deputado federal gaúcho Fernando Ferrari
e sancionada pelo presidente Juscelino Kubitscheck em 18.07.1957
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