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Cerimônias de Posse dos Filiados da 

FENAVENPRO em MG, PA, SP, RS, SC 

e PE demonstram a representatividade 

dos Sindicatos junto às categorias 

que representam. 9 a 13
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“O sindicalismo que temos 

e queremos” afirma o presidente 

da FENAVENPRO no Editorial.  

2014: Ano de Eleições Gerais
Reflita antes de escolher os candidatos
Coloque consciente o seu voto na urna

14.julho
Dia do 

Propagandista 
Farmacêutico
A FENAVENPRO e seus 26 Filiados, 
representantes dessa categoria diferenciada, 
em todo o Brasil, tão importante para os 
médicos, e primordial para a melhora contínua 
na qualidade de vida das pessoas, nosso 
reconhecimento nesse Dia super especial. 

Parabéns, propagandista!

15 e 16
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“O sindicalismo que temos e queremos”

Conselho Fiscal da FENAVENPRO 
atesta lisura da entidade
Para examinar a gestão financeira de julho a dezembro de 2013, 

inclusive o balanço, membros do Conselho Fiscal da FENAVEN-

PRO – José Soares de Souza Filho (presidente), Álvaro Nasci-

mento Filho (secretário) e Núbia de Souza C. Alexandre (rela-

tora) – se reuniram na Sede da entidade, na Cinelândia, Centro 

do Rio,no dia 29 de abril passado.

Após examinarem os documentos apresentados por Jorge Leal 

contador da Federação eles concluíram: “Não temos nada a opor quanto à lisura da administração da

FENAVENPRO que cumpre todas as formalidades legais e estatutárias”.

E D I T O R I A L

Edson Ribeiro Pinto, presidente da FENAVENPRO 
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RESPEITAMOS AS DIVERGÊNCIAS 

e polêmicas nas discussões dentro 

do movimento sindical no Brasil, 

mas, acreditamos que a estrutura 

sindical vigente, ainda é a que mais 

favorece o trabalhador. Somos li-

teralmente a favor da atual forma 

de organização dos Sindicatos, 

pautada pelo princípio da unicida-

de sindical, que consiste em haver 

apenas um Sindicato por catego-

ria profissional na mesma base ter-

ritorial, artigo 8º, inciso II da Cons-

tituição Federal de 1988.

Discordamos das propostas de 

algumas Centrais, e opiniões de 

juristas, quando saem em defesa do pluralismo sin-

dical, através da ratificação da Convenção 87 da OIT. 

Afirmam que esta prática não vai aumentar o número 

de Sindicatos; que a contribuição sindical vai aca-

bar com os pequenos Sindicatos; e que são contra 

a unicidade sindical porque a mesma não garante a 

unidade dos trabalhadores?

Defendemos uma estrutura que de fato valorize os 

trabalhadores, através de Sindicatos realmente re-

presentativos, fortes, para melhor representar e de-

fender o trabalhador cidadão.

Lutamos, sim, para que desapareçam os Sindicatos 

de “gaveta”, resgatando, assim, o verdadeiro papel 

das entidades que é o de representar e defender as 

conquistas históricas da classe trabalhadora. 

Acreditamos também que a contribuição sindical é de 

fundamental importância na construção de um sindica-

lismo forte e atuante. Um Sindicato não defende ape-

nas seus filiados. Toda vez, que um Sindicato negocia 

com uma categoria patronal, as vantagens obtidas da 

negociação não ficam restritas somente aos seus as-

sociados: por força da Lei, elas são estendidas a todos 

os profissionais que fazem parte da mesma categoria, 

indistintamente, mesmo que não sejam sindicalizados.

Todos ganham com 
a representação sindical

O Sindicato, assim, cumpre um 

importante papel social espontâ-

neo, econômico e político. Além de 

negociar salários, ele estabelece 

Acordos Coletivos com os emprega-

dores, buscando melhorar as con-

dições de trabalho dos profissionais 

que representa. Ele luta pela am-

pliação dos benefícios ao trabalha-

dor e acaba estendendo sua ação 

sobre as próprias necessidades das 

famílias de seus representados.

Isto, quando não é o Sindicato mes-

mo que cria e oferece serviços indis-

pensáveis aos profissionais, propor-

cionando assistência jurídica a seus 

associados, planos de assistência médica e odontológi-

ca, cursos de qualificação profissional, recolocação no 

mercado de trabalho, áreas de lazer e outros.

Vale lembrar, que, sem investimentos nada disso se-

ria possível. É por isso, que todo trabalhador, sindica-

lizado ou não, recolhe, uma vez por ano, a chamada 

contribuição sindical. Ela serve para manter e for-

talecer o Sindicato, e para garantir que ele continue 

exercendo o seu papel.

A imprensa sindical, por exemplo, uma voz em defesa 

dos direitos dos trabalhadores, da sua organização e da 

democracia, produz milhares de exemplares de jornais 

por mês em todo o País. Com o não pagamento da con-

tribuição sindical, teria sua força reduzida à inexpressão.

Sindicato por categoria profissional 
A partir do conhecimento das particularidades das 

distintas categorias profissionais, das suas neces-

sidades e da proteção legal específica garantidas pela 

regulamentação profissional própria de cada uma de-

las, torna-se possível ao Sindicato ser uma forte or-

ganização na luta pelos interesses da sua categoria.

Um movimento sindical forte como tem no Brasil, é 

essencial para a organização coletiva da sociedade ci-

vil, e para a defesa dos princípios éticos e democráti-

cos. Caro leitor: Você poderia imaginar eventos como 

o impeachment de um Presidente? Os trabalhos da 

Assembléia Nacional Constituinte; a movimentação 

pelas eleições diretas para presidente da República, 

assim como outros fatos da nossa história recente, 

sem a participação do movimento sindical?

Portanto, defendemos o sindicalismo classista, 

apoiamos o fortalecimento das entidades de classe 

dos trabalhadores e estamos empenhados na luta 

em defesa do desenvolvimento econômico do país 

com valorização do trabalho digno. Somos defenso-

res da unicidade sindical e da contribuição sindi-

cal, como fonte de custeio essencial a sobrevivência 

do movimento sindical brasileiro.

Ficam aqui alguns desabafos para sua reflexão. 
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Registro Sindical

Considerações Sobre a 
Organização Sindical e Trabalhista no Brasil
O II CONGRESSO NACIONAL DE Direito Sindical promovi-

do e realizado pelo Conselho Federal da OAB e Seccional 

Mineira, através da Comissão Nacional de Direito Sindical, 

aconteceu nos dias cinco e seis de junho passado no Mi-

nascentro – em Belo Horizonte.

A abertura do evento pelo presidente da OAB Federal, 

Marcus Vinicius Furtado Coêlho, contou com cerca de 

dois mil participantes, entre advogados, empresários, es-

tagiários, juristas, governantes, políticos e representantes 

de Centrais, Confederações, Federações e Sindicatos. Na 

ocasião ele disse: “As lideranças sindicais são importantes 

instrumentos para que as relações trabalhistas sejam mais 

fraternas e humanas no Brasil”.

Entre os temas debatidos referentes ao Direito Sindical 

destacamos: Liberdade e Organização sindical; Negociação 

Coletiva no Setor público e privado; Interdito proibitório, Di-

reito de Greve; Conflitos Intersindicais; O papel do MTE e do 

MPT na Organização, nas Relações e nas Eleições sindicais; 

Sustentabilidade financeira das entidades sindicais; Práti-

cas antissindicais; Terceirização; Tentativas de flexibilização 

das garantias constitucionais; Dissídio Coletivo e mútuo 

consentimento; Assédio moral nas relações de trabalho; 

Função das Centrais Sindicais, etc. 

Palestras
O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro 

Ricardo Lewandowski, nos brindou com uma excelente 

palestra sobre criminalização dos movimentos sociais e efei-

tos do sindicalismo, abordando a evolução histórico-legal do 

Direito do trabalho e do sindicalismo no Brasil.

Com respeito ao Direito Sindical, Lewandowski disse “que a li-

berdade em formar Sindicatos independentes é instrumento essen-

cial para garantir os interesses e a defesa da classe trabalhadora”. 

O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Ayres Britto, en-

cerrou o evento. O ministro falou sobre a Constituição Federal 

e a legitimidade dos valores sociais dentro da Carta Magna e 

prendeu a atenção do público que lotou o auditório ao usar 

poesia em todo o seu discurso. 

O ministro falou embasado nos artigos da Constituição sobre 

funções, direitos e deveres dos Sindicatos. “Cabe aos Sindi-

catos a defesa dos direitos e interesses coletivos. Vejo essas 

instituições como antídoto para evitar abusos da parte do em-

pregador”, afirmou o jurista.

Considerações finais
Preocupamo-nos, seriamente, com a “pretensão” de 

Manoel Messias (secretário de Relações do Trabalho 

do MTE), de “procurar legislar” sobre a organização sindical 

brasileira e “regulamentar atividades e profissões”, objetiva-

mente no “oculto intuito” da permissão em implementar o 

pluralismo sindical..., cabendo, ao ser-lhe, muito bem lem-

brado, pela ilustre desembargadora do TRT da 2ª Região-SP, 

Ivani Contini Bramante, que a “competência” do MTE é 

somente residual, por força da decisão advinda da Súmula 

nº 677 do E. STF e, assim mesmo, que lhe cumpre zelar 

pela observância do princípio da unicidade”.

Neste rumo interpretativo temos que compete ao ministro do 

Trabalho e Emprego Manoel Dias “dirimir o exame de regis-

tros de entidades sindicais, concluindo que o reconhecimento 

deve ater-se ao controle do disposto no item II, do artigo 8º 

da Constituição da República” (Princípio da Unicidade Sindi-

cal Brasileira).

Ainda, casou-nos maior “estranheza” a proposta do MPT de 

procurar “intervir” nas organizações sindicais, sua cons-

tituição e funcionamento, normas estatutárias, eleições 

e diretorias sindicais, etc. Cumprindo-nos ressaltar o dis-

posto no artigo 8º, e inciso I, da CF/88 que determina, 

expressamente, que é livre a associação sindical, sendo 

vedado ao Poder Público, a interferência e a intervenção 

na organização sindical brasileira.

Saldo positivo
De positivo por muitos cogitados, propostas de extensão das 

garantias sindicais, dentre as quais a da garantia de empre-

go a todos os trabalhadores eleitos; ao legitimo exercício do 

direto de greve; e da necessidade de fortalecer as entidades 

sindicais, através da implementação da contribuição finan-

ceira de todos os trabalhadores, indistintamente. 

Mais recentemente, em 24 de junho passado, o Governo 

Federal (leia-se MTE) se reuniu com, tão somente, as Cen-

trais Sindicais, visando a implantação do SUT (Sistema Úni-

co de Trabalho), no propósito, não mais oculto, de intervir 

na organização sindical na sua forma de custeio, na regu-

lamentação de funções e profissões, além de “cuidar” dos 

valores do seguro desemprego e sua aplicação...

Prezados Filiados da FENAVENPRO: Todo cuidado é pou-

co..., o que nos faz, mais uma vez, estarmos alertas e vigi-

lantes na defesa dos lídimos direitos trabalhistas e constitu-

cionais da classe trabalhadora  e do verdadeiro sindicalismo 

brasileiro.

Muito ainda há de se discutir, mas o embrião está lan-

çado... Vamos a luta!!!

C O L U N A  L E G A L

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

Sindicatos precisam 
de autorização 
dos trabalhadores 
para ajuizarem Ações
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) decidiu no 

último 14 de maio que os Sindicatos precisam da 

autorização dos trabalhadores – individual ou defini-

da em Assembléia – para receberem os benefícios 

definidos em decisão judicial. Por maioria de votos, 

os ministros reafirmaram a jurisprudência da Corte, 

pela qual é preciso aval dos sindicalizados.

Fonte: Empresa Brasileira de Comunicação S/A (EBC)

Trabalho Escravo

Movimento Nacional 
de Combate ao Trabalho 

Escravo em defesa 
da PEC 438/01

MTE divulga 
balanço do trabalho 
escravo em 2013
O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO realizou 

um recorde em Ações Fiscais e resgatou em 2013 

um total de 2.063 trabalhadores em situação aná-

loga a de escravo, num total de 179 operações rea-

lizadas em todo país.

Segundo a Divisão de Fiscalização para Erradica-

ção do Trabalho Escravo (Detrae), da Secretaria 

de Inspeção do Trabalho do Ministério do Traba-

lho e Emprego (SIT/MTE) foram alcançados pela fis-

calização do órgão 27.701 trabalhadores, formaliza-

dos ou não, sendo que do total de resgatados 1.068 

estavam no meio urbano, o que equivale, pela pri-

meira vez no histórico das ações fiscais, um número 

acima de 50% do total de trabalhadores resgatados.

Fonte: MTE
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Laços fraternos:
SINPROVERJ e NCST-RJ reforçam união 
no 56º aniversário do Sindicato

AMIGOS, DIRETORES DO 

SINPROVERJ e sindicalistas 

assistiram, em abril, à ceri-

mônia de descerramento da 

placa fixada na entrada do 

SINPROVERJ, indicando que 

o Sindicato é filiado à Nova 

Central Sindical dos Traba-

lhadores (NCST).

Antes da inauguração, o 

presidente do SINPROVERJ 

agradeceu a presença de 

todos e falou da importância 

de aprofundar os laços sindi-

cais com entidades coirmãs, 

reiterando o espírito solidário 

do Sindicato. A seguir, Luiz 

Edmundo passou a pala-

vra ao presidente da NCST-

-RJ, Sebastião José, que 

salientou a importância do 

segmento representado pelo 

SINPROVERJ e pela FENA-

VENPRO. O sindicalista sa-

lientou que a Nova Central 

mantém-se fiel à política de 

atuar em conjunto com ou-

tras representações trabalhistas: “Damos total independência aos Sindicatos filia-

dos, intervindo apenas em casos excepcionais, quando somos solicitados”.

O ato marcou a comemoração dos 56 anos de trajetória do SINPROVERJ, fun-

dado em 19/4/1958. A placa foi descerrada pelo presidente do Sindicato, Luiz 

Edmundo de Barros, e pelo presidente da Regional RJ da NCST, Sebastião 

José. As lideranças sindicais reafirmam compromisso de cooperação entre as 

duas entidades.

Notícias dos Filiados da FENAVENPRO  
Mais uma edição do Jornal da FENAVENPRO e as 

páginas dedicadas aos nossos 26 Filiados cada vez mais 

recheadas de informações dos vendedores viajantes e 

propagandistas vendedores espalhados por quase todo o 

País. Estas categorias diferenciadas, sem dúvida, estão 

muito bem representadas pelos Sindicatos que fazem 

parte da família federativa. Nossos contatos  

jornal@fenavenpro.org.br e contato@fenavenpro.org.br 

sempre à disposição de vocês Filiados da FENAVENPRO. 

Até a próxima edição!

Rio de Janeiro - propagandistas-vendedores
sinproverj@globo.com | www.sinproverj.com.br 

 por Maurício Azevedo, jornalista e assessor de comunicação SINPROVERJ

Pernambuco 
sinvepro@elogica.com.br

SINVEPRO comemora 60 anos de fundação
O EVENTO ACONTECEU EM 12 de abril passado, 

no “Sitio Bela Vista”, ampla e aprazível área de 

lazer do SINVEPRO, localizada em Olinda/PE. 

Mais de cem convidados entre associados e dire-

tores do Sindicato, amigos, familiares e parcei-

ros comerciais participaram da confraternização, 

embalada pelo som da Banda Batuk de Bamba.

Ao receber a placa comemorativa dos representan-

tes da FENAVENPRO o presidente do SINVEPRO, 

Marcelo Fernandes Pereira, ao lado de João 

Batista (diretor do Sindicato), agradeceu 

emocionado a homenagem: “Hoje é um dia 

muito significativo pra todos nós! Há 60 anos 

bravos e queridos irmãos pernambucanos, com 

abnegação e altruísmo, fundaram nosso Sindi-

cato, que dignamente representa os colegas de 

profissão. Parabéns, SINVEPRO!”

SINVEPRO cumpre ação de cidadania
A COMUNIDADE CARENTE do bairro de Peixinhos recebeu 

210 cestas básicas do SINVEPRO, A ação social organiza-

da pelo Sindicato, contou com parceria da FENAVENPRO e 

da Nova Central Sindical de Trabalhadores.

Participaram da entrega dos utensílios, além de Marcelo Fer-

nandes e José Vasconcelos (presidente e diretor do SINVE-

PRO) outros representantes da propaganda médica. Os sindi-

calistas garantiram: “Nesta gestão estaremos sempre presente 

em ações sociais, para alegrar e ajudar pessoas carentes”.

SINVEPRO realiza almoço benefi cente
CERCA DE 180 REPRESENTANTES da indústria farmacêutica, com apoio do SIN-

VEPRO, realizaram no Restaurante Oitão, em Recife, almoço beneficente para 

aquisição de cestas básicas entregues a comunidade 

carente Lixão de Peixinhos, em Olinda.

O presidente do SINVEPRO, Marcelo Fernandes, entre 

Milene Carvalho e Valeria Lima, agradeceu o empenho 

dos propagandistas e comentou sobre o evento: “Sem 

dúvida, que 2013 foi o melhor ano de todos! Muitas 

pessoas envolvidas na arrecadação de valores e dona-

tivos, e também na venda de ingres-

sos. A receptividade foi fantástica!”.

O grupo dos propagandistas de 

Pernambuco que divulgou o evento 

ficou satisfeito com o entusiasmo 

dos colaboradores.

O ambiente animado e descontraído 
combinou com o cardápio tipicamente 
brasileiro oferecido pelo SINVEPRO: 
churrasco e feijoada acompanhados de 
chope e cerveja bem geladinhos.

Representou a FENAVENPRO no en-
contro festivo: o diretor e assessor 
jurídico da entidade nacional, res-
pectivamente João Carlos Rosendo 
e Hildebrando de Carvalho e os 
co-irmãos filiados: José Raimundo 
Mariá (SINDVEN-Sul e Sudoeste 
BA), Antonio de Oliveira (SERVI-
PROFARO-Rondônia) e Jaelson de 
Abreu (SINDEVAL-Alagoas). Recep-
cionando-os Roberto Liberal diretor 
do SINVEPRO.
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Rep Ville /Joinville
1° Torneio Interno 
O evento idealizado pelos propagandistas da indústria farmacêutica de Joinville - Edu-

ardo Doin Vieira (Aché) e Júnior Ferreira (Libbs) -  aconteceu no Complexo Espor-

tivo Contra Chamas e contou com a participação de quatro equipes bem criativas: 

Cápsulas, Comprimidos, Drágeas e Líquidos. 

A diretoria do SINDIVESC patrocinou a confecção 

dos troféus e quatro jogos de coletes DRY FIT. Na 

ocasião, o companheiro Paulo Pinto que represen-

tou o Sindicato parabenizou o grupo: “O nível da 

competição foi elevado e super profissional”!

 “A força da mulher” em Blumenau
O SEXO FEMININO A cada dia con-

tribui com sua força de trabalho, 

para a construção de uma socieda-

de mais equilibrada e igualitária. As 

colegas da propaganda médica não 

só do Vale do Itajaí, mas de todas 

as regiões do Brasil, vem mostran-

do competência e dedicação nas atividades que desempenham.

Com apoio do SINDIVESC as propagandistas Leila Serpa (Lab. Pfizer) e Néia -  

Ednéia Ern ( Lab. Zambon) organizaram a “1ª Confraternização do REPS vale 

feminino, a força da mulher’, realizada no badalado - THE BASEMENT – BAR E 

RESTAURANTE - no centro de Blumenau.

O encontro alegre e festivo regado a petiscos variados, chopinho, caipirinhas 

e refrigerantes teve sorteio de vários brindes. Uma das contempladas Camila 

Leduc ( Lab. Ems) recebeu do diretor do SINDIVESC Gregório Cristofolini um 

porta retrato digital.

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

Bahia - Sul e Sudoeste
sindven@veloxmail.com.br | sindven.com.br

SINDVEN e SINDUSFARMA celebram Acordo Coletivo 2014-2016 
O PRESIDENTE E DIRETOR do Filiado da FENAVENPRO, em Itabuna, José Raimundo Mariá 

Dias e Fábio Pólvora, e mais dois representantes da categoria de Sindicatos da Bahia, Feira 

de Santana e Juazeiro – Elson Mangabeira (SINPROVENFS) e Marcelo Reis (SINDIPROBA) 

) – juntos com Arnaldo Pedace  presidente executivo do Sindicato da Indústria de Produtos 

Farmacêuticos no Estado de São Paulo (SINDUSFARMA) celebraram o Acordo Coletivo 

2014/2016. Na ocasião, os sindicalistas externaram satisfação pelas conquistas obtidas neste 

último período, e ensejaram novas reivindicações para a próxima pauta. A reunião aconteceu no 

hotel Aldeia da Praia, em Ilhéus, no último dia oito de maio.

RepsValle/Blumenau
Confraternização 
une categoria
A CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE mais de 

60 representantes da indústria far-

macêutica que residem em Blumenau, 

aconteceu na quadra de futebol Vila So-

ciety com direito a churrasco, cervejinha gelada 

e muita conversa animada. 

25º Baile dos Representantes da Indústria Farmacêutica 
O TRADICIONAL RESTAURANTE SOCIEDADE Glória recebeu com buffet de alta qua-

lidade cerca de 400 pessoas entre propagandistas, amigos, familiares e patroci-

nadores. Num clima de amizade e harmonia os convidados dançaram ao som da 

banda Pop Band e se divertiram com o show de dança do ventre.

Os propagandistas vendedores de Joinville comentaram: “Mais uma vez con-

tamos com apoio do SINDIVESC, aproximando a categoria em todo o Estado”.

Prestigiaram 
a festa os 
diretores do 
SINDIVESC: 
Antonio 
Polmann 
(Toninho), 
Paulo Pinto 
(Paulinho) 
e Gregório 
Cristofolini.

A contemplada no sorteio Carol 
Rosa do (Lab. Hypermarcas) 
agradeceu o brinde ao colega 
Paulinho diretor do SINDIVESC.

Para os colaboradores e parceiros Ângelo Duarte 
(Achê) e José Pereira (EMS) de avental “a contri-
buição do SINDIVESC tem sido fundamental para 

o êxito de todos os eventos da categoria”.

Ao término do 
campeonato, os atletas 
alegres e descontraídos 
saborearam um apetito-
so churrasco  regado a 
cerveja gelada, pagode e 
cornetadas das torcidas.

Os jogadores se esforçaram e suaram a camisa durante a com-
petição. O time campeão foi o Líquidos e o vice Cápsulas. Em 
terceiro lugar o Drágeas e em último o Comprimidos.

SINDIVESC abraçando forte o Estado de Santa Catarina 
Futebol confraterniza propagandistas 
de Blumenau e Joinville
O TORNEIO ENTRE COLEGAS das duas cidades 

aconteceu no Complexo Esportivo Contra-Cha-

mas, em Joinville. Após a partida amigável entre 

os atletas o SINDIVESC ofereceu um churrasco 

regado a muita descontração e espírito solidário. A diretoria do Sindicato comen-

tou o objetivo do evento: “Promover a integração da categoria que representamos 

em todo o Estado de Santa Catarina”.
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secretaria@sindvendas.com.br  | www.sindvendas.com.br

Sindicalistas debatem com SINDUSFARMA 
produtos equivalentes (EQ)
A PROPOSTA DE LANÇAMENTO no mercado de produtos denominados “EQ” (Equiva-

lentes), já começou a criar polêmicas. Um grupo de dirigentes sindicais e de represen-

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

(SINDUSFARMA), Nelson Mussolini (presidente executivo)  e Arnaldo Pedace (geren-

te de Relações Sindicais Trabalhistas - se reuniu na Sede da Federação das Indústrias 

do Estado de São Paulo (FIESP), no último 12 de fevereiro, para debater o assunto.

Segundo o presidente do SindVendas, Paulo Guardalupe, acompanhado de 

Joaquim Machado, assessor jurídico do Sindicato “com a possibilidade de  apro-

vação da Anvisa o produto de marca “EQ” poderá substituir os medicamentos de 

referência, prescritos pelos médicos, como já acontece com os genéricos”. Guarda-

lupe receia que a medida provoque demissão entre os propagandistas: “Tal fato já 

está acontecendo, a exemplo das rescisões ocorridas na Pfizer”. Mussolini acon-

selhou as lideranças sindicais: “Acessem o site da Anvisa (www.anvisa.org.br) e 

apontem suas insatisfações quanto à introdução ou regulamentação do “EQ” no 

mercado farmacêutico”. A previsão da Agência é que os medicamentos “equiva-

lentes” cheguem ao mercado ainda este ano, pois a maior parte do setor já apre-

sentou os estudos exigidos pelo órgão regularizador.O presidente do SindVendas, 

Paulo Guardalupe, comemorou a vitória: “A inconstitucionalidade deste Projeto é 

mais do que justa. A alegação da vereadora não tinha o menor sentido, colocando 

em xeque os interesses de nossa categoria, portanto o SindVendas venceu esta 

batalha. Que sirva de exemplo para outros Filiados da FENAVENPRO”. 

RJ | vendedores viajantes
contato@sindicatodosvendedoresrj.com.br | www.sindicatodosvendedoresrj.com.br

Franceses exibem 1º coração artifi cial orgânico
O ANO DE 2013 ENTRARÁ para a história da medicina francesa, graças a uma 

invenção que deu nova esperança a quem sofre de problemas cardíacos. Trata-se 

do primeiro coração inteiramente artificial, completo e definitivo. 

Essa proeza médica, 100% francesa, foi realizada por uma equipe da Universidade 

de Paris do Hôpital Europeen Georges Pompidou (HEGP), em Paris, dirigida 

pelo médico e professor Alain Carpentier, especialista em cirurgia cardiovascular. 

Carpentier afirmou “que o novo coração resolve problemas importantes identi-

ficados em próteses cardíacas artificiais, como o desenvolvimento de coágulos, 

quando o sangue entra em contato com materiais que não são naturais. Estes 

coágulos multiplicam o risco de acidentes cardiovasculares (AVCs)”.

O método também está sendo testado em Nova York e  na Itália, respectivamente 

no Lenox Hill Hospital, no New York Hospital da Cornell University , no Johns Hopkins 

University / Baltimore – USA e no Hospital Bambino Gesú do Vaticano, onde o chefe 

da cirurgia cardíaca Antonio Amodel que implantou coração artificial em adolescentes.

Médico do VENRIO empenhado 
em implantar método no Brasil
O CIRURGIÃO CARDIOVASCULAR E pesquisador Walter Labanca Arantes é o 

responsável pelo intercâmbio da Cardiologia entre Brasil e França. O cientista que 

foi diretor geral do Instituto Estadual de Cardiologia no Rio de Janeiro está empe-

nhado em implantar o método, ainda este ano, aqui no Brasil, mais precisamente 

no Hospital da Santa Casa de Misericórdia, após reformas estruturais, e no Insti-

tuto Estadual de Cardiologia, com a interação do Colégio Brasileiro de Cirurgiões 

no qual é diretor do Departamento de Cirurgia Cardíaca e do Hospital Federal da 

Lagoa do Ministério da Saúde, onde foi pioneiro da cirurgia cardíaca.

Para o superintendente do Rio Transplante, além da praticidade do método, o 

transplante traz ao paciente recuperação rápida e resultados eficientes. Walter 

Arantes que junto ao Departamento Cultural do Consulado da França, através 

do seu Adido cultural, e de Pietro Novelino, presidente da Academia Nacional de 

Medicina, preparam a vinda do mestre Alain Carpentier ao Brasil, apontou duas 

vantagens do coração artificial: “A primeira é que a fonte propulsora é como se 

fosse um marca passo, e a segunda, para evitar rejeição o professor Carpentier 

escolheu envolver o coração com o pericárdio suíno, que despista o sistema imu-

nológico” afirmou Arantes. 

O médico cardiologista Walter Arantes disse a reportagem do Jornal da FENAVENPRO 

o que essa audaciosa e revolucionária cirurgia representa: “Uma esperança incrível para 

milhões de pacientes no mundo que sofrem de insuficiência cardíaca”.

O cirurgião cardiovascular 
Walter Arantes (à esq.:) 
e o professor Mario 
Coli Junqueira diretor 
da Cirurgia Cardíaca da 
Universidade Federal 
Fluminense e do Hospital 
Silvestre por ocasião do 
lançamento do Programa 
Coração Artificial, durante 
o Fórum Simultâneo em 
Paris e Nova York.

Convenções Coletivas de Trabalho
Indagados pelas lideranças sindicais sobre a validade das CCT’s firmadas com o SIN-

DUSFARMA os dois representantes da entidade - Nelson Mussolini e Arnaldo Pe-

dace - presentes à reunião foram unânimes em admitir: “Tais instrumentos só têm 

validade no Estado de São Paulo”. Porém, aconselharam: “Àqueles Sindicatos que já 

vêm negociando com a nossa entidade devem continuar, mas, conscientes, caso ocorra 

algum processo, a Justiça e o Ministério Público não irão convalidar as Convenções”.

Mais uma conquista do SindVendas: Câmara de Goiânia 
arquiva Projeto que prejudicava propagandistas
Na luta política incansável contra a aprovação na Câmara Municipal de Goiânia do 

Projeto de Lei 0068 de 25.03.2014 de autoria da vereadora Cida Garcêz (Partido 

Solidaridade/SDD) que justificava - “o trânsito livre de representantes de laboratórios 

farmacêuticos nos consultórios médicos e estabelecimentos de saúde do município 

resultava no atraso dos atendimentos aos pacientes e, consequentemente, no des-

respeito aos direitos destas pessoas” - o SindVendas, com apoio de Iris Rezende 

(ex-prefeito de Goiânia), do presidente do Sindicato das Indústrias Farmacêuticos do 

Estado de Goiás, Marçal Henrique, e de alguns médicos que demonstraram preocu-

pação com a eventual aprovação, o Sindicato conseguiu impedir  a aprovação na 

Câmara da nefasta Proposta. Segundo o Parecer 332/2014 da Procuradoria Jurídica 

da Câmara Municipal de Goiânia, assinado pela consultora jurídica Maria de Fá-

tima Aires Costa, em 27 de maio do corrente ano, “o PL, fere o princípio constitu-

cional, de acordo com o inciso IV, do art. 7º da Lei Complementar 095/1998, pois, o 

conteúdo, já se encontra disciplinado em outros Projetos com tramitação nesta Casa, 

tornando assim, inviável sua apresentação por parte deste Legislativo, motivo pelo 

qual entendemos que seja rejeitado o referido Projeto de Lei”. 
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Alagoas
sindeval.al@gmail.com 

SINDEVAL comemora 31 anos de fundação
PARA COMEMORAR O 31º ANIVERSÁRIO do Sindicato, fundado em 26.05.1983, com a aquisição da Carta 

Sindical, a diretoria do SINDEVAL preparou uma surpresa para os vendedores viajantes e propagandistas de 

Maceió e de Arapiraca.

Surfando na onda da Copa do mundo foram sorteadas diversas camisas da seleção brasileira para os partici-

pantes dos dois eventos.

SINDEVAL fecha 
Acordo Coletivo 2014/2016 
O ACORDO FIRMADO E assinado entre os represen-

tantes dos vendedores e propagandistas do Estado 

de Alagoas e do Sindicato da Indústria de Pro-

dutos Farmacêuticos no Estado de São Paulo 

(SINDUSFARMA) aconteceu na Sede do SINDEVAL 

em 16 de maio passado.

Entre as cláusulas que favoreceram os trabalhadores 

o presidente do SINDEVAL Joaõ Carlos Rosendo des-

tacou: “O índice negociado de 6,8%, a prorrogação 

por mais 60 dias da licença maternidade, totalizan-

do o máximo de 180 dias; e a garantia da atividade 

sindical, por até 20 dias no ano, sem prejuízo na 

remuneração dos sindicalistas”.

Conselho Fiscal do SINDEVAL 
aprova contas da entidade
EM REUNIÃO REALIZADA NA Sede do Sindicato, no 

último 30 de maio, os três membros do Conselho 

Fiscal da entidade  - Reginaldo Portela, Nelito 

Sabino e Aureliano Leite - aprovaram as contas do 

SINDEVAL.

 

O presidente do Conselho afirmou: “Após examinar-

mos minuciosamente o balanço financeiro do SIN-

DEVAL verificamos a lisura e a transparência como 

estão sendo conduzidas as contas. Parabéns a dire-

toria pela excelente administração!” complementou o 

companheiro Nelito.

Diretores do SINDEVAL - Jarbas Braga, João Carlos e Nadil-
son Alves - e Arnaldo Pedace (SINDUSFARMA) encerraram a 
reunião satisfeitos com a negociação.

Os sorteados Sandro Almeida (Lab. A Fórmula ) 
e André Pepes (Lab. Chemobras) entre Eduardo 
Alves (Gerente Soesportes ) parceiro do SINDEVAL 
e o presidente João Carlos.

A comemoração pela passagem dos 31 anos do SINDEVAL 
reuniu vendedores viajantes e propagandistas arapiraquenses, em 
28 de maio passado, no restaurante O Botequim, localizado no 
município. “Adoramos a confraternização e as camisas verdes e 
amarelas” comentaram.

Arapiraca

Maceió
A Sede do SINDEVAL ficou em festa no dia 30 de maio, 

para comemorar os 31 anos do Sindicato. Orgulhoso, 

o presidente da entidade, entre os diretores - Jarbas 

Braga e Nadilson Alves - exibiu para os convidados o 

primeiro livro de associados da então Associação Re-

creativa dos Viajantes no Estado de Alagoas. 

Segundo João Carlos graças ao empenho de ex e atu-

ais companheiros que mantém eficientes administra-

ções o SINDEVAL a cada dia cresce mais: “Presidimos o Sindicato com dignidade e seriedade” concluiu.

Os associados Expedito Navarro (Lab. Mabra), 
Reginaldo Portela (aposentado) e Severino Jasset (Lab. Mille Roux) 
agradeceram as camisas sorteadas a Nadilson Alves, Anésio Castelo 
e João Carlos diretores do SINDEVAL.

Ao final do 
evento os 

convidados 
cantaram 

parabéns e 
saborearam 

um delicioso 
bolo em 

homenagem 
aos 31 anos 

do SINDEVAL.
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Sergipe
sindevese@yahoo.com.br

SINDIVESE repudia ações do MPT 
EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA realizada no auditório do Supermercado GBarbosa Jardins, loca-

lizado no Shopping Jardins, Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, n.° 215, Bairro Jardins, Aracaju/SE, dia 27 

de março passado, o SINDIVESE reuniu-se com cerca de 240 Vendedores e Promotores de Vendas, para 

apreciação das pautas de reivindicações das categorias, como também debater sobre Ação Civil Pública do 

Ministério Público do Trabalho, contra o supermercado Extra, que já está causando enorme prejuízo para 

os trabalhadores.

De acordo com as últimas informações do presiden-

te do SINDIVESE ao Jornal da FENAVENPRO o MPT 

vem trazendo pânico à categoria: “O Ministério  não 

satisfeito, agora vem investindo com novas ações con-

tra as Redes GBarbosa, que conta com 28 lojas, e 

a rede Bompreço, com nove, e contra os Atacadões, 

aqui no Estado” lamentou Nataniel.

O líder sindical ressaltou ainda que o MPT aplicou mul-

ta de R$ 700.000 ao Supermercado Extra, por achar 

que o mesmo estaria utilizando mão de obra terceiriza-

da. “Mais uma vez, quem saiu prejudicado com a atitude 

foram os promotores de vendas, proibidos de trabalhar 

no estabelecimento que alegou que pode incorrer em desobediência e ser multado. O pior é que só ficamos 

sabendo depois do processo transitado em julgado”.

 

Para o advogado e procurador aposentado de Sergipe, Everton Campos, que na ocasião substituiu os as-

sessores jurídicos do SINDIVESE, caso o Ministério Público não recue em suas decisões arbitrárias as con-

sequências para os trabalhadores serão gravíssimas: “Em minha opinião, sem dúvida, o desemprego é a pior 

delas” afirmou o jurista.

Já o advogado Thiago Cabral representando as Associações dos Distribuidores Atacadistas do Estado 

de Sergipe (ADAS) e a Sergipana de Supermercados (ASES), assim como, os Sindicatos do Comercio 

Atacadista e Distribuidor de Produtos Industrializados do Estado de Sergipe (SINCADISE) e o dos 

Representantes Comerciais e das Empresas de Representação Comercial no Estado de Sergipe (SI-

RECOMSE) no uso da palavra disse que a classe patronal se coloca a disposição do SINDIVESE para juntos 

irem ao MPT em busca de soluções para a questão em debate.

Segundo o presidente do SINDIVESE a categoria já foi convocada para se unir em prol do Abaixo Assinado, 

coletando 768 assinaturas, que já foi encaminhado ao MPT, com pedido de audiência, cuja mesma já está 

marcada para o dia 15.07.2014: “A nossa intenção é mostrar as autoridades competentes que o trabalho dos 

Promotores de Vendas é legal” considerou Nataniel.

Nota da redação: Até o fechamento desta edição a audiência ainda não havia sido realizada.

Presidente do SINPROFAR 
visita FENAVENPRO
EM PASSAGEM PELA CIDADE do Rio de Janeiro para 

consulta jurídica com o advogado da FENAVENPRO 

Hildebrando Carvalho o presidente do Filiado da Fe-

deração no Estado do Pará, Álvaro Nascimento (à 

esquerda) acompanhado da esposa Cléa Nascimen-

to, visitou a Sede da entidade nacional.

Na ocasião, o casal foi recepcionado pelos diretores 

Ayrton de Almeida e Luiz Fernando Nunes, pela 

secretária Elizabeth Mourão e demais funcionários. 

Diretores da FENAVENPRO 
se reúnem em Praia Grande
POR OCASIÃO DA CERIMÔNIA de posse da diretoria elei-

ta do SINDVEND-SP os diretores da FENAVENPRO rea-

lizaram a reunião do mês de maio, no dia 23, na Colônia 

de Férias do Sindicato, em Praia Grande, litoral santista.

Além de debaterem diversos assuntos de interesse dos 

- vendedores viajantes e propagandistas - catego-

rias diferenciadas que representam em todo o territó-

rio nacional, o presidente da FENAVENPRO e também 

reeleito presidente do Sindicato dos Vendedores 

de São Paulo, Edson Ribeiro Pinto, agradeceu a 

presença dos companheiros e afirmou: “Podem ter a 

certeza que para nossos diretores e funcionários, a 

presença da Federação, aqui, nesta Casa, é motivo de 

muita alegria para todos nós!”.

sinprofar@propagandista.com 
www.propagandista.com

Componentes da mesa para o debate sobre a 
Ação Civil Pública: Nataniel Vaz Costa e 

Everton de Castro respectivamente presidente e advogado 
SINDIVESE e Thiago Cabral (advogado patronal).
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A PROMESSA É DO presidente eleito Rúbio 

Alves de Oliveira e da nova diretoria que 

vai administrar o Sindicato dos Emprega-

dos Vendedores e Viajantes do Comér-

cio, Propagandistas, Propagandistas-

-Vendedores e Vendedores de Produtos 

Farmacêuticos no Estado de Minas Ge-

rais durante o quadriênio 2014/2018.

Otimista, o líder sindical ressaltou que à 

frente do PROPAGAVENDE pelos próximos 

quatro anos pretende enfrentar com muita 

garra os obstáculos que, por ventura, surgi-

rem no caminho: “Tivemos uma troca natu-

ral de alguns diretores, mas temos certeza que daqui pra frente, com uma equipe 

nova, as coisas só têm a melhorar”, declarou Rúbio.

A cerimônia de posse sim-

bólica, aconteceu na acon-

chegante e confortável Sede 

Social do PROPAGAVENDE, 

localizada na rua Paraca-

tu, nº 1.119, bairro Santo 

Agostinho, em Belo Hori-

zonte, no dia quatro de fe-

vereiro passado.

Na ocasião, o presidente do 

Sindicato (à direita) ouviu 

do diretor Raimundo Gon-

zaga S. G. Batista palavras de incenti-

vo: “Sabemos que a luta é árdua, mas 

com fé em Deus e muito trabalho con-

seguiremos atingir nossos objetivos”. 

Rúbio agradeceu e desejou sucesso 

a todos os companheiros nessa nova 

gestão.

Após assinarem o termo de posse e re-

ceberem as credenciais diante de sindi-

calistas, familiares e amigos membros 

da diretoria e do conselho fiscal do 

PROPAGAVENDE comentaram: “Esta-

mos otimistas... O importante é a união 

de todos nós”. 

Ao término do processo eleitoral rea-

lizado no último seis de dezembro co-

legas de profissão se reuniram num 

barzinho próximo ao PROPAGAVENDE, 

onde desfrutaram momentos alegres e 

descontraídos.

Cerimônias de Posse dos Filiados da FENAVENPRO
Minas Gerais | 04.02.2014 a 04.02. 2018

“Novos projetos para o PROPAGAVENDE estão 
sendo analisados. Esperamos tirá-los do papel para, 
em breve, colocá-los em prática”.

Pará - Vendedor Viajante | 07.03.2014 a 06.03.2018

“Unidos seremos fortes e imbatíveis!”.

AFIRMOU A PRESIDENTE reeleita do Sindica-

to dos Empregados Vendedores e Viajan-

tes do Comércio no Estado do Pará, Núbia 

de Souza Costa Alexandre, que junto à nova 

diretoria, tomou posse em sete de março pas-

sado, para cumprir mandato de quatro anos. 

Num discurso emocionante Núbia Alexan-

dre fez alguns agradecimentos, destacando: 

“A categoria que orgulhosamente represen-

tamos no Pará, aos convidados que, aqui, 

compareceram, e as manifestações de soli-

dariedade e congratulações dos colegas diri-

gentes sindicais”.

 

Dois reconhecimentos especiais da sindicalis-

ta também chamaram a atenção dos convidados: a colaboração incansável dos 

companheiros do Sindicato e louvor a Deus pela proteção e auxílio. Para Núbia 

Alexandre eles têm sido fundamentais no bom desempenho do Sindicato: “En-

frentamos muitas lutas no nosso dia a dia e sempre saímos vitoriosos”.

Ao finalizar Núbia Alexandre convidou a todos para uma caminhada rumo ao 

progresso, em busca de uma sociedade mais justa e fraterna. Em troca, recebeu 

manifestações de apreço e carinho.

A solenidade aconteceu durante o 5º  Congresso da categoria, realizado no auditório 

da Sede Social do SINDE-

VEV, Av. Marquês de Herval, 

2422, bairro Pedreira, em Be-

lém, capital do Pará.

Núbia Alexandre entre os 

componentes da mesa – Van-

do Alves, Clodomir Vieira e 

Rosivaldo Batista, respecti-

vamente secretário, diretor e 

assessor jurídico do SINDEVEV - conclamou 

aos diretores e associados que juntos e unidos 

prossigam na luta, pois “vem muito trabalho 

pela frente”. Disse também que espera con-

tinuar merecendo o apoio dos companheiros: 

“Acho, que, só, assim, venceremos os obstá-

culos e alcançaremos novas e maiores con-

quistas na jornada que hoje iniciamos”. 

Membros eleitos da diretoria efetiva e con-

selho fiscal do SINDEVEV: 

“Com objetivo de unir essa 

grande força e organizar essa 

laboriosa e incansável classe 

- vendedores viajantes do 

comércio paraenses - temos 

encontrado soluções capazes 

para grandes transformações 

em nosso Estado”.
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Cerimônias de Posse dos Filiados da FENAVENPRO
São Paulo - vendedores viajantes | 21.05.2014 a 21.05.2018

“O que vale na vida não é o ponto de partida e sim, a caminhada. 
Caminhando e semeando, no fi m terás o que colher.”

COM A FRASE DA POETISA Cora Co-

ralina o presidente reeleito do Sin-

dicato dos Empregados Vendedo-

res e Viajantes do Comércio no 

Estado de São Paulo, Edson Ri-

beiro Pinto, iniciou seu discurso na 

cerimônia de posse realizada em 24 

de maio passado no salão de festas 

da Colônia de Férias do SINDVEND, 

Av. dos Sindicatos, 1083, em Praia 

Grande, litoral santista.

O líder sindical afirmou aos com-

ponentes da mesa e aos cerca de 

200 convidados que o fato da dire-

toria ter sido eleita em Chapa úni-

ca demonstrou que os associados 

ficaram satisfeitos com a gestão 

do quadriênio passado: “Muito nos 

envaidece e nos torna devedorores da imensa confiança depositada pelo grande 

número de votantes que compareceu ao Sindicato no dia da votação”.

Com sentimento de realização do dever cumprido Edson ressaltou a boa recepção 

também por parte dos funcionários do SINDVEND ao reconduzi-lo à presidência. 

Ele relembrou ainda alguns fatos que marcaram a trajetória do Sindicato, desde 

a primeira eleição, até os dias de hoje. Entre eles citou: “Lutamos na Constituinte, 

em 1988; atuamos exaustivamente no Congresso Nacional junto aos parlamen-

tares; prestamos à categoria assistência administrativa e assessoria jurídica na 

nossa Sede Social; em épocas de Acordo e Convenções Coletivas batalhamos com 

os Sindicatos patronais por manter as conquistas nos direitos trabalhistas obtidos 

e os benefícios dignos ao vendedor viajante; a nossa Colônia de Férias, em Praia 

Grande, funcionando a todo vapor, para oferecer conforto e lazer aos associados 

e familiares; e, ainda, o NUCLAVE – Núcleo de Aperfeiçoamento de Vendas, com 

cursos para o profissional de vendas”.

Ao abrir a solenidade o mestre de cerimônia 

Luiz Fernando Nunes diretor da FENAVENPRO 

deu boas vindas aos convidados e desejou su-

cesso para diretoria eleita nesta nova gestão. A 

seguir fez a composição da mesa:

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

Componentes da mesa: 
Carlos Simoni Giacoboni (pres.SIVEVI-RS e dir. 

FENAVENPRO); Luiz Ricardo Sanchez (representan-
te do vice presidente da República Michel Temer); 

Valdemar Cardoso de Andrade ( Sindicato Nacional 
da Indústria de Trefilação e Laminação de Metais 

Ferrosos – SICETEL); Nivaldo Pessini e Alexandre 
Pazero (assessores jurídicos doSINDVEND).

Após a entrega das credenciais pelos componentes da mesa à diretoria empossa-

da, os convidados cantaram o Hino Nacional e do Vendedor Viajante. Ao decla-

rar encerrada a sessão solene Edson agradeceu a dedicação de todos os mem-

bros da diretoria do SINDVEND e o apoio e esforço dos funcionários. O presidente 

reeleito complementou que ainda existe muita coisa a fazer, mas esperançoso 

afirmou: “Jamais esmoreceremos na busca e concretização de nossos objetivos”.

Ao entregar a credencial ao presidente ree-

leito do SINDIVEND Edson Ribeiro Pinto 

sua esposa Izolda Ribeiro Pinto emocio-

nada disse: “É com muito orgulho e com 

muita responsabilidade que lhe entrego 

esta credencial, que sei que significa a con-

tinuidade de uma tarefa desempenhada 

com amor e idealismo”.

Nova diretoria eleita do SINDVEND 
para o quadriênio 2014-2018
Foto 4335

Juramento feito pelos diretores eleitos do SINDVEND: “Prometo, solenemente, 

cumprir a Constituição Federal, as Leis vigentes no País, os Poderes constituídos, 

respeitar o Estatuto da entidade, bem como, representar e defender com dignida-

de a categoria diferenciada dos vendedores viajantes”. 
Membros da diretoria: À esq.: Guilherme Rodolpho Ertner, Maria Neide Cardoso de Carvalho, Walter 
Cápua, Sérgio Roberto Siliprandi, Renato Barbosa Neto, Mauro Lopes, Jorge Evangelista Lima, Roberto 
Nascimento, Edson Ribeiro Pinto, Jorge Zósimo dos Santos, Sérgio Auricchio, Cláudio Menegassi, Osmar 
Alves Penteado, Décio de Lima, Hélio Manfredini, Romeu de Souza Franco e Roberto Shigueru Tanaka.
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O presidente da mesa Carlos Simoni 
Giacoboni também presidente do Sin-

dicato dos Vendedores Viajantes do RS e 

vice da FENAVENPRO salientou a imensa 

satisfação em ter presidido a apuração dos 

votos, durante a eleição no SINDVEND, 

ocorrida do dia 1º a 10 de abril do corrente 

ano, assim como presidir a honrosa mesa 

no decorrer da solenidade: “Na realidade 

quem deveria estar aqui seria o desembar-

gador Mario Chaves, que por problemas de 

saúde ficou impossibilitado de comparecer, 

mas mandou um forte abraço a todos”. 

O sindicalista afirmou também que mesmo a eleição ter sido com Chapa Única 

foi testemunha do número imenso de associados presentes ao Sindicato no dia 

da votação, e dos ausentes que votaram por correspondência. Giacoboni des-

tacou ainda o grande apreço dos companheiros pelo presidente Edson Ribeiro 

Pinto e pela diretoria eleita, concluindo: “Desejo muitas felicidades a todos os 

companheiros e disposição nos próximos quatro anos que irão enfrentar”. 

Citações dos componentes da mesa

Luiz Ricardo Sanchez  representando o 

vice presidente da República, Michel Temer, ao 

cumprimentar os convidados os deixou bem a 

vontade: “Eu não vim aqui, desempenhar esta 

função. Eu vim, representando um ex-funcioná-

rio do Sindicato dos Vendedores Viajantes. Eu 

vim, em nome de Michel Temer ex-advogado do 

Sindicato, amigo do doutor Nivaldo, amigo de 

tantos outros que estão aqui nesta festa. Por-

tanto, não vou conversar assunto político”. 

Sanches complementou que Temer lamentou não 

poder comparecer a solenidade e justificou sua au-

sência: “O doutor Michel está na África do Sul, mas 

mandou um forte abraço aos vendedores viajantes. 

Todos sabem da felicidade que ele sente quando aqui 

vem e da satisfação em ver o que foi construído com 

tanta luta. Talvez, a maioria desconheça que esta 

obra é também produto do trabalho do doutor Michel 

lá no Congresso Nacional” reconheceu. 

Sanches elogiou a atuação poltico-sindical do pre-

sidente Edson: “Nas questões relativas à defesa do 

trabalhador no Congresso ele sempre está presente 

e sabe muito bem que as coisas lá não se dão em 

linha de frente nem a luz dos holofotes. A maioria 

das questões é resolvida com muita negociação e o Edson sabe muito bem como fazer 

na área que lhe compete do Sindicato. Por isso, é representante nacional; por isso, tem 

trânsito na América Latina; por isso, que vocês estão bem representados”. 

Bem humorado Sanches se despediu agradecendo a acolhida e relembrando um 

episódio: “Uma vez, conversando com a dona Tochiko (secretária do presidente 

Edson) no telefone resolvi citar um pedacinho do Hino do Viajante “enquanto 

houver madrugada haverá um viajante”.  Aí, ela perguntou: O senhor já sabe essa 

música? Eu respondi: Estou tentando... Vai que um dia eu perca meu emprego 

vou brincar de cantar”. 

Representando os funcionários do SIND-

VEND, o assessor jurídico do Sindicato, Ni-
valdo Pessini, ressaltou que a história 

da entidade poderia ser contada antes de 

Edson Ribeiro Pinto “que parecia um clu-

be fechado” e depois, com a chegada do 

mesmo, onde “houve uma mudança radical 

tanto política quanto administrativa”.

Pessini comentou que Edson é um ho-

mem talhado para dirigir uma entidade 

sindical: “Costumo dizer, que, entre ele 

e os líderes sindicais os quais conheço 

há uma distância quilométrica porque ele 

tem a facilidade de enxergar minúcias e 

detalhes. Até nas negociações, levanta questões que, nós, advogados, às ve-

zes, não percebemos”.

O advogado ressaltou também a figura humana do presidente: “Para, nós, fun-

cionários e colegas, o Edson, além de chefe é nosso amigo, uma pessoa que nos 

apóia em tudo por tudo. Nestes meus 40 anos de vida sindical, com ele pra mais 

de 20, tem sido assim, coisa muito rara entre empresas, principalmente entre 

dirigentes de entidades sindicais”, frisou. 

Para homenagear o amigo em nome dos colegas do SINDVEND  Pessini citou um 

trecho da música “Quando eu me chamar saudade” de Nelson Cavaquinho: “Se 

alguém quiser fazer por mim que faça agora. Me dê as flores em vida, o carinho, a 

mão amiga,para aliviar meus ais. Depois que eu me chamar saudade não preciso 

de vaidade. Quero preces e nada mais...”

Finalizando o advogado acrescentou que todos os funcionários se orgulham em 

ter o presidente Edson não só como chefe, mas, também, principalmente como 

amigo: “Pra nós é uma alegria muito grande conviver com esta figura humana ex-

traordinária e tão rica pessoalmente, administrativamente e politicamente. Muito 

obrigado”!

O representante do Sindicato Nacional da In-

dústria de Trefilação e Laminação de Metais 

Ferrosos (SICETEL), Valdemar Cardoso de 
Andrade, responsável hoje pela negociação, 

com 22 mil empresas no Estado de São Paulo, dis-

se se sentir muito feliz em participar de uma mesa, 

com pessoas tão ilustres, dando posse à diretoria 

do SINDVEND: “Agradeço este honroso convite e 

desejo sucesso a todos. Continuem dirigindo este 

Sindicato ilibado e íntegro. Confesso que tenho um 

enorme prazer de estar todo ano conversando com 

vocês e tentando sempre o melhor ajuste”. 

O líder sindical parabenizou a todos os direto-

res, inclusive àqueles que não fazem mais parte da diretoria, mas que prestaram 

relevantes serviços à entidade. Em nome de Izolda Ribeiro Pinto, esposa do pre-

sidente Edson, Valdemar cumprimentou as mulheres presentes e assinalou: “Vo-

cês estão cada vez mais atuantes em todos os segmentos da sociedade. Vamos 

comemorar que hoje é dia de festa!”.
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RS - Propagandistas Vendedores |

 26.04.2014 a 26.04.2018

“Quando falamos da importância 
do SINPROVERGS para os propagandistas 
gaúchos não podemos esquecer o legado deixado ao 
Sindicato quando assumimos”.

Cerimônias de Posse dos Filiados da Fenavenpro

O RECONHECIMENTO SINCERO, durante o discurso de posse, é de Silvio Luiz 

Nassur Ferreira, presidente eleito do Sindicato dos Propagandistas, Propa-

gandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos no Estado 

do Rio Grande do Sul. O jantar comemorativo, realizado no Centro de Eventos 

do Hotel Holiday Inn, situado na Avenida Carlos Gomes, 565, bairro Bela Vista, 

em Porto Alegre, no dia 26 de abril passado, reuniu cerca de 60 pessoas entre 

membros da categoria, amigos e familiares.

Compuseram a mesa os co-

-irmãos Filiados à FENAVEN-

PRO de Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul: Zelson Ara-

gão da Silva (SINDIVESC) 

e Carlos Simoni Giacoboni 

(SIVEVI) - e os assessores ju-

rídicos do SINPROVERGS - Luiz Carlos Trindade Lima, Thiago Pinto Lima e 

Álvaro Otávio Ribeiro da Silva.

Após receber a credencial de sua esposa Cely 

Ferreira o sindicalista ressaltou o trabalho que 

vem sendo desenvolvido no SINPROVERGS, des-

de 2011, quando assumiu a presidência e ressal-

tou algumas conquistas obtidas para a categoria: 

“Nestes três últimos anos de gestão investimos na 

Sede do Sindicato, tornando-a mais aproveitável e 

confortável. Com as reformas os Laboratórios rea-

lizam eventos e reuniões. Além disso, Silvio com-

plementou: “Patrocinamos e promovemos Torneios de futebol, encontro anual dos 

aposentados e o tradicional Dia do Propagandista, com show de artistas gaúchos: 

“Enfim, estamos sempre pensando 

em oferecer o melhor aos colegas do 

Rio Grande do Sul”.

Quanto aos projetos da nova dire-

toria para o próximo quadriênio o 

sindicalista apontou: “Pretendemos 

dar uma nova cara ao Sindicato, re-

alizando eventos sociais com maior 

participação da mulher, cursos de 

especialização em propaganda médica 

e buscar mais benefícios para a catego-

ria na Convenção Coletiva, aprimorando 

as condições de trabalho”.
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O mais jovem componente da mesa 

Alexandre Pazero é um dos assessores 

jurídicos do SINDVEND. O advogado entrou 

para o Sindicato aos 27 anos “e lá se vão 

mais de duas décadas atuando no Jurídico da 

entidade. Já estou beirando os cinquentinha” 

festejou Pazero.

Pazero ao falar sobre Edson e dos valores 

herdados do presidente reeleito do SIND-

VEND  e do mestre Nivaldo Pessini não pou-

pou elogios e lembrou de algumas passagens 

rápidas. Entre elas citou: “Eu tinha aquela 

coisa de menino intempestivo, de querer tra-

balhar e mostrar serviço. Sem dúvida, que determinadas atitudes minhas exalta-

das emperravam e prejudicavam o andamento das negociações. Aí, que parale-

lamente entrava aquele jeito maneiro e sensato, aquela forma menos furiosa do 

presidente pra me acalmar”, complementou.

O advogado não esqueceu também de mencionar as orientações transmitidas por 

Edson para que o seu trabalho jurídico evoluísse de forma positiva ao longo do 

tempo: “Numa dessas negociações o presidente via que eu me exaltava e estava 

prejudicando o trabalho. Ele me chamou num canto e sensatamente me passou 

alguns traquejos da vida do vendedor, do sistema de negociação que eu poderia 

adequar na minha profissão. A partir daí fui evoluindo, aprendendo e adquirindo 

um pouquinho de experiência nestes 20 e tantos anos de estrada. As portas a 

cada dia vão se abrindo e eu só tenho a agradecer ao chefe que se tornou um 

grande amigo...”

Quanto aos diretores Pazero disse ter muitos amigos e que sempre recebeu 

ajuda de todos sem exceção. O advogado lhes desejou felicidades na nova jor-

nada e finalizou: “Time que está ganhando não se mexe, mas às vezes precisa 

de algumas alterações. O Tanaka é muito bem vindo e conhece Sindicato como 

ninguém. Parabéns!”. 

Ao terminar a cerimônia em grande estilo o restaurante da Colônia de Férias do 

SINDVEND, ornamentado com esculturas de alimentos, recebeu os convidados 

que saborearam um gostoso Buffet preparado pela competente equipe da cozinha 

sob a “batuta” da eficientíssima Giovana Amado, coordenadora da Colônia.

O presidente do SINPROVERGS, Silvio Luiz, entre 
os diretores da FENAVENPRO, representando o 

presidente Edson Ribeiro Pinto – Zelson Aragão 
e Carlos Giacoboni  - e João Manoel Gonçalves 
e Renato Luiz P. Monteiro ambos do (SIVEVI). Os 
amigos desejaram ao líder sindical e a toda a sua 

diretoria sucesso no novo mandato.

A diretoria eleita 
do SINPROVERGS 
garantiu: “Assu-
miremos nossos 
compromissos com 
a categoria que 
representamos 
no Estado do Rio 
Grande do Sul”.
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Santa Catarina | 22.11.2013 a 22.11.2017

“A nossa reeleição é o refl exo do trabalho que 
o SINDIVESC realiza junto às categorias que 
representamos em todo o Estado”.

PALAVRAS EMOCIONADAS E agradecidas de 

Zelson Aragão da Silva presidente reeleito 

do Sindicato dos Empregados Vendedores 

e Viajantes do Comércio, Propagandistas, 

Propagandistas-Vendedores e Vendedores 

de Produtos Farmacêuticos do Estado de 

Santa Catarina em seu discurso de posse. 

A cerimônia realizada em 23 de novembro 

do ano passado, na “Sede Campestre do 

SINDIVESC Izolda Nemoyane Ribeiro Pinto”, 

aconteceu de forma simples, mas representa-

tiva, e contou com a presença de vendedores 

viajantes e propagandistas, funcionários e familiares. 

Na ocasião, o líder sindical parabenizou a toda diretoria do SINDIVESC pelo ex-

celente desempenho no quadriênio passado e destacou: “Temos muito ainda a 

conquistar, pois o sindicalismo é constante e dinâmico”. Zelson lembrou com cari-

nho dos funcionários do Sindicato: “Agradeço a Marilize, Zenaide e Daniel pelo 

excelente trabalho desenvolvido não só durante o processo eleitoral como também 

no dia a dia do Sindicato e ao advogado Álvaro Otávio Ribeiro da Silva nosso 

assessor jurídico pelo empenho e competência nas Ações movidas pela entidade”.

O sindicalista disse ainda que na gestão anterior o foco da diretoria foi estruturar 

e modernizar a Sede Social e Campestre, além de atualizar  os inúmeros serviços 

em prol das categorias que o Sindicato representa. Zelson destacou também um 

projeto que vêm por aí: “Neste novo mandato pretendemos oferecer para as ci-

dades do interior do Estado, 

entre elas Blumenau, Chape-

có, Criciúma Joinville, Lages 

e Tubarão um suporte mais 

efetivo, ou seja, focar o tra-

balho em nossos escritórios 

(delegacias) regionais”. 

O apoio dos colegas 

de profissão destas cidades de acordo com a nova diretoria é fundamen-

tal para o desenvolvimento e fortalecimento do SINDIVESC: “Aguardem 

que nos próximos quatro anos teremos muitas conquistas para categoria”. 

Após a solenidade o SINDIVESC ofereceu aos convidados um almoço de con-

fraternização. O encontro harmonioso embalado pelo som do propagandista Ro-

berto Golini e do saxofonista Adilson Amorim “Tito” contou com a participação 

especial de Edson Luiz Gonçalves, diretor do Sindicato.

Pernambuco - Recife | 22.01.2014 a 22.01.2018

“É com alegria e responsabilidade que reassumo 
a presidência do SINVEPRO representante legítimo de 
duas categorias extremamente importantes 
para o progresso da Nação”. 

O DESABAFO É DE Marcelo Fernandes Pereira pre-

sidente reeleito do Sindicato dos Empregados Ven-

dedores e Viajantes do Comércio, Propagandis-

tas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores 

de Produtos Farmacêuticos no Estado de Per-

nambuco. O  líder sindical em seu discurso de posse 

fez alguns agradecimentos:“Aos associados pelo voto 

de confiança depositado nas urnas; aos diretores pela 

colaboração e confiança; aos incansáveis funcioná-

rios da entidade pela dedicação e empenho no traba-

lho; e a esposa e filhos pelo apoio e paciência”.

O sindicalista destacou as mudanças ocorridas no 

SINVEPRO, tanto na área sócio-econômica, quanto 

na jurídica. Marcelo falou também sobre a expectativa da nova Sede Campestre 

adquirida no final do ano e sobre o próximo projeto: “Aquisição de uma área para 

estacionamento perto da Sede Social”.

Marcelo comentou ainda sobre a credibilidade do Sindicato diante dos vende-

dores viajantes e propagandistas: “A prova do fato é o aumento no número de 

associados”. Concluindo afirmou: “ Não permitirei que diretor do SINVEPRO use a 

estabilidade de dirigente sindical como cabide de emprego”.

A comemoração contou com a presença de 160 convidados, entre associados, amigos 

e familiares. Compuseram a mesa: Os co-irmãos Rivaldo Marques (SINDIPROVENDAS-

-Paraíba); João Carlos Rosendo (SINDEVAL); Reginaldo Damião (SEPROVES) e Valdir 

Santana (SINVENPRO-Campina Grande). O presidente da FENAVENPRO, Edson Ribei-

ro Pinto e os diretores do SINVEPRO, Ronaldo Ebrahim e Alexandre Toscano.

A solenidade aconteceu na aconchegante, confortável e moderna Sede Social 

do SINVEPRO, em 21 de fevereiro passado. O prédio reformado para receber os 

visitantes fica na rua Barão de São Borja, 183, centro de Recife.

O SINVEPRO quebrou paradigmas e inseriu à nova diretoria duas mulheres e um  

gerente de Contas. Os eleitos para o quadriênio 2014/2018 firmaram compro-

misso com os colegas de profissão.
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“Até sempre 
Beto!!!” 
Para redigir um elogio formal, 

só seria necessário um nome, 

uma descrição de sua trajetó-

ria, alguma frase alegórica e, 

finalmente, um fechamento.

Mas, trata-se do Beto!!! E, 

para mim, é impossível me 

adequar a parâmetros for-

mais porque ele fez da infor-

malidade um modo de vida, 

e o seu modo era amizade, 

lealdade, solidariedade, 

sensibilidade, alegria, traba-

lho, amor pela sua família, 

tudo isso junto, e seu in-

confundível vozeirão que re-

tumbava sem filtro diante de 

qualquer circunstância.

O Beto possuía uma inco-

mensurável capacidade de 

trabalho, e isto criava uma 

certa adesão para nós, que 

compartilhávamos a vida 

com ele, e se tornava agra-

dável a sua forma de ser, 

pois nós relaxávamos e nos 

Mulher

UNI Américas solidária 
à classe trabalhadora 
de todo o mundo
por Deborah Lima | deborah.lima@uniglobalunion.org

UNI AMÉRICAS ENVIA saudações de solidariedade, 

agradecendo pela sua luta incansável por melhores 

condições de trabalho, dignidade e respeito em todos 

os cantos da nossa América unida. UNI Américas 

está empenhada em continuar a romper barreiras, 

para seguir construindo poder estratégico, e redobrar 

a luta pelos interesses da classe trabalhadora, ba-

tendo o tambor ante as empresas e os governos em 

defesa dos nossos direitos fundamentais.

Sua luta é a nossa luta, a de todos, e de cada um 

dos trabalhadores afiliados em seus Sindicatos. Não 

vamos baixar os braços até alcançar nossos objetivos 

comuns: o direito à sindicalização e à negociação co-

letiva, a luta contra qualquer tipo de discriminação, e 

a defesa da justiça e da democracia em nossa região. 

Neste 1º de maio, queremos renovar com vocês o 

nosso compromisso por Sindicatos fortes e democrá-

ticos em toda a região, especialmente naqueles luga-

res onde as empresas impõem medo e desamparo. 

Sabemos que, em todos os cantos do continente, os 

trabalhadores se preparam para esta celebração. 

Tradutora: Vera Ramalho

Ao tomarmos conhecimento do falecimento 

do amigo, companheiro, irmão e líder, Alber-

to Irigoyen, um sentimento de profundo pesar 

nos envolveu. Há um vazio em nossa alma pela 

grande perda. Dedicado à causa trabalhista em 

seu País e nos que compõe a U.L.A.Vi.M, sua 

ausência será sentida por todos nós. 

Beto, como carinhosamente era chamado 

por todos nós, deixa-nos, pelo seu caráter, 

obstinação em bem servir a causa, que des-

de cedo abraçou, uma lição de vida e comprometimento com o verdadeiro sindicalismo! 

Nosso pesar à família e a todos vocês, companheiros. Descanse em Paz, amigo, o seu lugar está 

reservado na Casa do Senhor. 

Edson Ribeiro Pinto, presidente da FENAVENPRO

sentíamos confiantes. Hoje, ante a sua re-

pentina e inesperada partida, estamos não 

só profundamente tristes, mas quase sem 

saber o que dizer fazer… ou escrever, como 

em meu caso.

Definitivamente, será muito difícil para sua fa-

mília e seus amigos pensar ou organizar nossas 

vidas cotidianas sem a presença de nosso que-

rido Beto. Foi louvável o seu obstinado espírito 

de luta, que o levou a ser um grande militan-

te sindical com uma vasta trajetória que vale a 

pena lembrar; foi secretário-geral da Seccional 

Chaco – Formosa; integrante do Secretariado 

da Asociácion Agentes de Propaganda Médica 

(A.A.P.M da R.A.); membro fundador e inte-

grante do Secretariado da Federación Argentina 

Agentes de Propaganda Médica (F.A.A.PRO.ME).

Em âmbito internacional, foi membro fundador 

e integrante da diretoria da Unión Latinoame-

ricana de Visitadores Médicos (U.L.A.Vi.M), e 

Unión Network International (UNI AMERICAS).

Beto, querido, em nome de todos os teus com-

panheiros, rogo para que o Senhor te tenha em 

sua Santa Glória e, do mais profundo do meu 

coração te digo, ATÉ SEMPRE!!!

Salvador Humberto Turi Agliano 

 presidente da U.L.A.Vi.M

Conferência 
Mundial 
de Mulheres 

dias 4 e 5 de dezembro 2014 e 

4º  Congresso Mundial da UNI, 

de 7 a 10 de dezembro, na 

Cidade do Cabo, África do Sul. 

Convidado especial: 

Luiz Inácio Lula da Silva, 

ex-presidente do Brasil.

Homenagem Póstuma

Alberto Ernani Irigoyen - 29/06/1944 – 26/04/2014

“O motor da U.L.A.Vi.M”
O propagandista argentino foi um dos fundadores e secretário tesoureiro da Unión Latino Americana de 

Visitadores Médicos. Exerceu também o cargo de secretário de Imprensa da F.A.A.Pro.Me (Federacion 

Argentina de Agentes de Propaganda Medica). Irigoyen sempre foi muito estimado e respeitado por 

todos os integrantes das entidades internacionais e por companheiros que desfrutaram de seu convívio alegre 

e descontraído. O companheiro Irigoyen lutou incansavelmente pelos direitos trabalhistas dos colegas da 

industria farmacéutica e por condições dignas de trabalho nas empresas. 
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O sindicalismo deve participar do processo eleitoral?

O MOVIMENTO SINDICAL, como um dos mais importantes agentes políti-

cos e sociais do país, tem a obrigação de participar ativamente do proces-

so eleitoral, afinal de contas estão em disputa projetos de governo e de 

poder que afetam positiva ou negativamente seus representados.

Não pode nem deve se omitir desse debate, sob pena de negligenciar a 

defesa dos interesses dos assalariados – trabalhadores do setor privado, 

servidores públicos e aposentados e pensionistas – e dos direitos trabalhis-

tas, sindicais e previdenciários da classe trabalhadora, entre outros.

Aliás, uma das missões da organização sindical é exatamente a politi-

zação – de forma constante e sempre visando à consciência política – da 

classe trabalhadora. Deve, todavia, ter o cuidado de não partidarizar o movi-

mento, porque, além de dividir os trabalhadores, a entidade sindical que age 

orientada exclusivamente por partido político pode perder sua capacidade 

classista na ação sindical e até afugentar os trabalhadores da entidade.

O setor patronal e o mercado financeiro apóiam candidatos identifica-

dos com seus pleitos inclusive com financiamento de campanha. E entre 

os pleitos deles estão a flexibilização ou precarização de direitos, a redução 

de direitos previdenciários e a fragilização do movimento sindical.

Frente a esse quadro, por que os Sindicatos de trabalhadores e ser-

vidores não deveriam apoiar candidatos? É verdade que a legislação 

proíbe doação de campanha por entidade de classe, mas o apoio não 

se limita às doações. Existem várias formas de apoiar e defender os 

candidatos pró-trabalhadores.

Se, em circunstâncias normais, os trabalhadores e suas entidades deveriam apoiar e fazer campanha para 

candidatos identificados ou oriundos do movimento sindical, por que deixariam de fazê-lo numa eleição em 

que a investida neoliberal sobre seus direitos estão prenunciados?

As entidades sindicais, que são instituições eminentemente políticas e de formação social, tem que parti-

cipar do processo eleitoral sim. Elas, embora devam priorizar o atendimento das demandas, pleitos e reivindi-

cações de seus associados, devem atuar em favor de políticas públicas e do processo democrático, que vão 

além da luta meramente corporativa no local de trabalho.

Nunca é demais lembrar que as lideranças sindicais e suas entidades lutam contra algo (ação reativa) ou a 

favor de algo (ação propositiva) e o fazem em várias dimensões e instâncias nas quais temas de interesse da 

classe trabalhadora estejam em debate ou dependam de deliberação.

Nesse sentido, o processo eleitoral é fundamental porque é nele que, simultaneamente, se elegem os repre-

sentantes e se definem os projetos e programas de governo. Ou seja, é o momento da legitimação de propostas 

e programas ou diretrizes a serem implementadas pelos futuros legisladores e governantes e não podemos, por 

omissão, permitir que propostas contra os interesses dos trabalhadores sejam referendadas pelas urnas.

Logo, a participação dos trabalhadores, dos militantes e dirigentes sindicais no processo eleitoral, mais do 

que um dever cívico e moral, é uma necessidade para exigir compromisso programático dos candidatos com as 

causas sociais de interesse da classe trabalhadora, no período de campanha, e prestação de contas, quando 

do exercício do mandato. A política de recuperação do salário mínimo, por exemplo, só terá perspectivas de 

renovação a partir de 2016, se estiver explicitada no programa eleitoral do próximo ou próxima presidente da 

República, assim como a redução da jornada e a mudança do Fator Previdenciário.

Por tudo isto, a participação no processo eleitoral do movimento sindical, de forma suprapartidária e com 

unidade de ação em torno dos temas comuns, será não apenas uma necessidade e uma tarefa fundamental, 

como uma questão de sobrevivência política do movimento.

P O N T O  D E  V I S T A 

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

do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap)

O P I N I Ã O 

por Tania Maria de Oliveira, jornalista e 

assessora de comunicação da FENAVENPRO

O que fizeram 
com o Brasil?

MILHÕES DE BRASILEIROS amanheceram tristes 

na quarta-feira do dia 9 de julho de 2014 pelo 

fracasso total de uma terça-feira que ficará eter-

namente gravada na história do nosso País: a 

derrota acachapante do Brasil para a Alemanha. 

Tristes, também estamos todos, nós, por tan-

tas obras inacabadas, por tanto dinheiro jogado 

fora, por estádios que acumularão dívidas. Como 

legado, ficamos apenas com a conta astronô-

mica das obras superfaturadas, mas a vida tem 

que continuar...

Acabou a euforia, agora vamos cuidar da econo-

mia e fazer este País voltar a andar para frente. 

Chega de emoção e choradeira! Em outubro te-

remos novas seleções em campo e, na política, 

não existe técnico, nem camisetas verde e ama-

rela, nem ídolos, nem concentração. 

Esperamos que o time vencedor preencha os 

requisitos que faltaram à seleção brasileira: au-

tocontrole, organização e precisão nos passes e 

que se lembre dos aposentados, dos professores 

e de tantas outras classes que desfilam as suas 

tristezas nas arquibancadas da vida. 

Que sejamos um só coração a gritar por nos-

sos legítimos direitos e fazer sorrir outra vez 

este País que chorou no fim da festa marcada 

pela humilhação!

“As entidades sindi-
cais, que são institui-
ções eminentemente 
políticas e de forma-
ção social, tem que 
participar do processo 
eleitoral sim”.
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Brasil terá 
141 milhões 
de eleitores aptos 
a votar em outubro
O presidente do Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE), ministro Marco Au-

rélio Mello, anunciou em maio que 

houve crescimento de 4,43% no 

número de eleitores aptos a votar 

nas eleições de outubro. De acordo 

com balanço parcial divulgado pelo 

ministro, o pleito deste ano contará 

com 141,8 milhões de eleitores. 

Em 2010, foram 135,8 milhões, 

o que representa aumento de seis 

milhões de eleitores.

FONTE: JORNAL DO BRASIL E DIAP

Mulher nas eleições
Um estudo da ONG Transparência 

Brasil mostra que as mulheres con-

tinuam com participação inexpressiva 

na política. O levantamento aponta 

que elas são 9% na Câmara, 13% 

no Senado e, em média, 13% nas 

Assembléias Legislativas.

Voto feminino 
comemora 82 anos
Em 24 de fevereiro passado o Brasil 

comemorou 82 anos da conquista 

do voto feminino. O direito das mu-

lheres de escolher seus representan-

tes foi garantido em 1932, por meio 

do Decreto 21.076, do Código elei-

toral provisório, após intensa cam-

panha nacional. A primeira mulher a 

garantir este direito foi a professora 

Celina Guimarães Viana, em Mos-

soró/RN, onde nasceu.

Disque-eleitor
Assessoria de Informações ao 

Cidadão foi criada com o objetivo 

de esclarecer ao eleitor as dúvidas 

relacionadas a eleições. Entre em 

contato com o Tribunal Regional 

Eleitoral (TRE) de seu Estado, por 

telefone ou por e-mail, ou acesse 

o site 

www.tse.jus.br/eleicoes/

eleicoes-2014  e consulte a lista 

para encontrar o contato mais 

próximo de você.

Calendário Eleitoral do 2º semestre 
relacionado ao pleito de 5 de outubro

Registros


