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PROPAGAVENDE recebe diretores da FENAVENPRO

15 e 16

O Filiado da FENAVENPRO, em Minas Gerais, recebeu 

na Sede do Sindicato, rua Paracatu, 1.119, centro de 

Belo Horizonte, em 22 de agosto passado, diretores 

e assessores da entidade que realizaram reunião de 

diretoria. O presidente do PROPAGAVENDE e diretor 

da Federação Rúbio Alves de Oliveira comentou: 

“Foi uma honra muito grande para os vendedores 

viajantes e propagandistas mineiros acolher 

em nossa Casa co-irmãos de outros Estados”.

A FENAVENPRO parabeniza uma 
das profissões mais antigas da 
história da humanidade. Temos 

orgulho em representar nacional-
mente este profissional indispen-
sável para o  sucesso comercial 

de qualquer empresa.

1º de outubro | Dia Pan-americano do

Vendedor
Viajante

Delegação da FENAVENPRO 
participa de Congresso Internacional 
de Propagandistas Vendedores

O XVIII Congresso da U.L.A.Vi.M  (Unión Lati noamericana de 
Visitadores Medicos) 2014 aconteceu no 

Complexo Social e Desporti vo da Associácion Agentes 
Propaganda Médica (AAPM), Seccional Chaco e Formosa, 

República Argenti na, no últi mo14 de novembro, onde se 
reuniram cerca de 200 propagandistas provenientes da 

Argenti na, Brasil, Paraguai e Uruguai. Reportagem completa 
edição 2015 do Jornal da FENAVENPRO primeira do ano.

Desejamos a todos os leitores 
e Filiados que contribuíram para 
o sucesso da FENAVENPRO um 
Feliz Natal e um 2015 cheio 
de alegrias e realizações. 
Somos gratos por vocês fazerem 
parte de nossas vidas 

e por colaborarem com o
 sucesso de nossa 

Federação Nacional.

Diretores e funcionários 
da FENAVENPRO
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“Teremos o novo Brasil prometido? Ou vai continuar 
tudo como dantes no Quartel de Abrantes?”
GOVERNO E OPOSIÇÃO SE esmeraram em promessas du-

rante a campanha eleitoral. Não se cuidaram em apresentar 

projetos factíveis dentro de uma análise realista das condi-

ções orçamentárias. Cuidaram, sim, de prometer tudo que 

sensibilizasse a grande massa eleitoral, com manobras elei-

toreiras habilmente preparadas. 

Nem por outra razão, toda a comunicação de cada candidato 

foi orquestrada por exímios publicitários, que montaram cada 

um, a venda de seu 

“produto”, o candida-

to, com o mesmo rigor 

com que anunciam 

cervejas, desodoran-

tes, refrigerantes, etc.

Tanto o candidato da Oposição, senador 

Aécio Neves, e do Governo, Dilma Rous-

seff - reeleita com 55,7 milhões de votos - não são ignorantes na prática políti-

ca. Ambos sabiam muito bem o que os esperava depois de 26 de outubro.

O povo anseia por Educação, Emprego, Honestidade,  Moradia, Saúde, Segurança, e 

Respeito com o dinheiro público. Pois foi isso que eles ofereceram de mãos cheias. 

Conquista do voto 
a qualquer preço
Findo o processo, caímos todos na brutal 

realidade. O déficit comercial aumentou de 

novo, acumulando já 1,8 bilhões de dólares 

no ano. A indústria está amortecida por problemas internos e externos; a agricul-

tura está cambaleante diante de problemas climáticos; os índices de desempenho 

anual começam a aparecer e mostram que o combate à pobreza perdeu força 

apesar de o Governo haver investido  25 bilhões no Programa Bolsa Família. 

Onde crescemos, é no índice de criminalidade e alcançamos a inglória posição 

de oitavo país onde mais se mata no mundo todo. Quando crescemos, é no 

número dos brasileiros miseráveis que não têm recursos para 

evitar a desnutrição. Onde foi parar o Projeto Fome Zero?!

O que queremos da presidente Dilma
O povo tem sede de Justiça... O povo quer as casas pro-

metidas e que ainda não foram construídas; Combate à cor-

rupção, grassando há vários mandatos e que dispara para pa-

raísos fiscais o suado dinheirinho dos impostos que deveriam 

ser aplicados, aqui, nos serviços essenciais para a população; 

e Punição para os corruptos.

O povo quer a longamente prometida Reforma Administra-

tiva e Tributária, para fortalecer as empresas produtivas e 

transferir para a renda a pesada carga de impostos que onera 

o trabalhador. 

O povo quer Educação de base, e Segurança para ver seus filhos alegres e 

despreocupados saindo das escolas e as crianças brincando nos jardins.

O povo não quer muito... Ele quer apenas Respeito e Condições de oferecer a 

seus filhos formação de qualidade, que permita a eles, um dia, erguer o Brasil à 

posição a que temos direito no concerto das nações.

O que povo não quer mais, presidente Dilma, é passar por Decreto, e apren-

der, sim, a ser o cidadão de voto consciente pensado na Constituição.

O que esperamos de Aécio Neves?
O senador não conquistou o Palácio do Planalto, mas recebeu o 

voto de quase metade dos eleitores – e é responsável, pelas pro-

messas feitas durante sua campanha eleitoral.

Dele, o povo também espera cobrar do Senado uma oposição 

produtiva; que lute pelas ideias apresentadas as quais tanto en-

cantaram metade do país; que fi scalize o cumprimento de todas 

as propostas feitas tanto pelo Governo quanto pela Oposição.

“É muito, presidente 
Dilma? O povo 
quer que sejam 
realizadas as promessas 
ouvidas durante 
a campanha eleitoral.”

“O trabalhador está 
cansado, presidente 
Dilma, senadores 
e juízes!”
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E D I T O R I A L

Edson Ribeiro Pinto, presidente da FENAVENPRO 
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O RESULTADO DA ELEIÇÃO 2014 é o ponto de 

partida para um novo governo? Eis a questão... O 

grande desafio de governar um País dividido po-

liticamente, resultado de alianças estapafúrdias. 

Reeleita, com a diferença de apenas três milhões 

de votos de seu adversário, a presidente encontrará 

um caminho mais tortuoso, difícil de trilhar, exigin-

do habilidade, além de capacidade de conciliar para 

contornar obstáculos, eliminar diferenças e ressenti-

mentos que a campanha eleitoral, diga-se de passa-

gem, de baixo nível fomentou.

Certamente, a presidente não contará com o bene-

plácito da Oposição. E a tendência é cada vez mais 

vir a público, escândalos como os da Petrobras e 

em outros setores governamentais.

Que os brasileiros conscientes entendam que os 

debates e as divergências não impeçam o nosso 

desenvolvimento. Que tenhamos otimismo e pro-

cedimentos adequados, para as cobranças em 

benefício de toda a coletividade, e não somente 

de grupos.

Dilma reeleita
por Tania Maria de Oliveira, jornalista e assessora 

de comunicação da FENAVENPRO
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Adicional de 
Periculosidade 
aos trabalhadores 
de motocicletas
ATRAVÉS DA LEI Nº 12.997, de 18 de junho de 

2014, houve por bem em ser acrescentado ao Artigo 

193 da CLT, com a inclusão do § 4o, dispositivo legal 

para considerar perigosas as atividades dos traba-

lhadores que utilizem, habitualmente, motocicletas 

para o pleno exercício de suas funções.

Por seu turno o MTE editou a Portaria nº 1.565/2014, 

de 13/10/2014 (DOU de 14/10/2014), aprovando o 

Anexo 5 da NR nº 16, na qual define as situações 

que geram direito ao adicional de periculosidade 

devido aos profissionais, no percentual equivalente 

a 30% do salário do empregado. Para tal efeito, são 

consideradas perigosas “as atividades laborais com 

utilização de motocicleta ou motoneta no desloca-

mento de trabalhador em vias públicas”.

São detalhadas situações que não geram direito ao 

adicional, como uso deste tipo de veículo em lu-

gares privados, para deslocamento exclusivamente 

no percurso entre residência e local de trabalho ou 

ainda, em atividades que não necessitem de empla-

camento do veículo ou que não exijam Carteira Na-

cional de Habilitação para conduzi –lo.

Também não geram direito aos 30% a mais no 

salário “as atividades com uso de motocicleta ou 

motoneta de forma eventual, assim considerado o 

fortuito, ou o que, sendo habitual, dá-se por tempo 

extremamente reduzido”. 

Ainda segundo a portaria do MTE, é responsabilida-

de do empregador a caracterização ou a descarac-

terização da periculosidade, mediante laudo técnico 

elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de 

segurança do trabalho, invertendo, dessa forma o 

ônus da prova negativa.

Direitos garantidos dos 
vendedores e propagandistas
Dessa forma, temos por indubitável o direito de nos-

sas categorias que utilizam motocicletas e/ou mo-

tonetas, ao recebimento mensal do adicional de 

periculosidade, equivalente a 30% (trinta por cen-

to) do seu salário base, desde o advento da Lei nº 

12.997/2014, conforme estabelece o Art. 2o  da 

mesma, que entrou em vigor a partir da data de sua 

publicação (DOU de 20 de junho de 2014).

Visitas C O L U N A  L E G A L

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

9 de outubro
Coordenador Geral da Unión Latinoamericana 
de Visitadores Medicos (U.L.A.Vi.M)
PARA OS ÚLTIMOS ACERTOS a respeito do XVIII Congresso da U.L.A.Vi.M, 

agendado para os dias 13 e 14 de novembro, em Chaco, província da Argen-

tina, que tem como capital a cidade de Resistencia, esteve no Brasil o coorde-

nador geral da instituição, Armando Pereyra, ao lado de Suzana (à esq.) sua 

esposa. Na ocasião, ele apresentou ao presidente, diretores, assessor jurídico e secretária 

da FENAVENPRO, respectivamente Edson Ribeiro Pinto, Ayrton Rodrigues de Almeida, 

Luiz Fernando Nunes, Hildebrando de Carvalho e Elizabeth Mourão, o balanço da 

instituição, e formalizou o convite à delegação da Federação que irá participar do evento.

O momento mais emocionante do encontro foi a entrega do banner com a imagem do 

saudoso companheiro argentino Alberto Irigoyen, falecido em 26 de abril passado. Com 

a voz embargada Armando, sucessor do líder sindical na U.L.A.Vi.M relembrou de alguns 

momentos os quais conviveu com o amigo: “Está sendo muito difícil pra todos nós aceitar-

mos sua perda. Ainda não nos acostumamos viver dentro do Sindicato sem ouvir aquele vozeirão e seus gritos de 

alegria. Sabíamos que ele estava por ali, em alguma parte” desabafou. 

Para o presidente da FENAVENPRO, visivelmente triste e com os olhos lacrimeja-

dos, “o motor da U.L.A.Vi.M” - como Irigoyen era carinhosamente rotulado -  a 

saudade é grande, e um profundo sentimento de pesar, envolveu a todos do Brasil 

que tiveram o privilégio de conhecê-lo: “Há um vazio em nossa alma pela grande 

perda. O amigo e irmão de certa forma compõe a história da Federação e acrescen-

tou mais uma página ao livro de nossas vidas. E o que está no livro não desaparece 

nunca, fica pra sempre...” frisou Edson que recordou fatos marcantes de Congres-

sos anteriores da U.L.A.Vi.M. O sindicalista disse ainda, que a ideia em realizar o Congresso, em Chaco, onde 

reside a família de Irigoyen, é uma bela forma dos congressistas prestarem mais uma homenagem ao amigo. 

O argentino levou para suas bases um “kit” churrasqueira entregue pelos diretores da FENAVENPRO. Sensibi-

lizado, Armando agradeceu o presente e complementou: “Até novembro, em Chaco, onde realizaremos o Con-

gresso e mataremos a saudade de Irigoyen, através de toda a sua família que irá nos recepcionar”, garantiu.
Nota da redação: Leia a reportagem do XVIII Congresso da U.L.A.Vi.M na próxima Edição (nº 64)do Jornal da FEAVENPRO. Aguarde.

FENAVENPRO sempre de portas abertas

21 de julho 

Diretores da CNTC 
Em passagem pelo Rio de Janeiro, onde participaram da reunião de di-

retoria da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, 

o presidente e 1º secretário da entidade – Levi Fernandes Pinto e 

Lourival Figueiredo Melo - a convite do presidente da FENAVENPRO 

e também diretor administrativo do Centro de Eventos e Treinamento (CET) da CNTC, Edson Ribeiro Pinto (3º 

à esquerda), visitaram a Sede da FENAVENPRO, no centro da cidade. Os líderes sindicais foram recepciona-

dos pelos diretores e assessor jurídico da Federação, respectivamente Ayrton Rodrigues de Almeida, Luiz 

Fernando Nunes e Hildebrando de Carvalho.

13 de agosto

Diretor do SINDEVAL
“Fiquei encantado com a estrutura física e organizacional da nossa Federação 

e sensibilizado com a receptividade dos diretores e funcionários da entidade” co-

mentou Jaelson Bernardo de Abreu (4º à esq.) de passagem pelo Rio de Janeiro 

a serviço do Laboratório Roche, onde trabalha.

23 de setembro
Coordenador Corporativo de Relações 
Sindicais da Souza Cruz 

“As relações sindicais entre a Souza Cruz  e os Sindicatos Filiados à FENAVENPRO 

são exemplo de vanguarda de que é possível realizar negociações que respeitem a 

legislação trabalhista e as diretrizes da empresa, mantendo um canal transparente de 

relacionamento, com as entidades sindicais, reconhecendo as mesmas como órgãos 

representativos dos interesses dos colaboradores” afirmou Flavio Nunes coordena-

dor de Relações Trabalhistas e Sindicais entre os diretores da Federação, Luiz 

Fernando Nunes e Ayrton Rodrigues de Almeida.
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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!

Paraíba - João Pessoa
sindiprovendas@sindiprovendas.com.br | www.sindiprovendas.com.br

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

SINVENPRO tem Projeto Social

PARA CONTRIBUIR PELA inclusão social e resgatar a cidadania, o SINVENPRO, ao 

longo do tempo, voluntariamente vem se mobilizando num mutirão de solidarie-

dade. A diretoria do Sindicato, junto à sociedade de Campina Grande se cotiza e 

distribui alimentos e material de limpeza a duas instituições carentes da cidade: a 

Casa da Acolhida São Paulo da Cruz que atende pessoas retiradas das ruas e 

o Instituto São Vicente de Paulo que abriga idosos.

“Acreditamos que ações desse tipo podem minimizar o sofrimento de muita gente 

e contribuir por uma sociedade mais justa e menos desigual” disse Valdir Santana 

presidente do SINVENPRO à reportagem do Jornal da FENAVENPRO. O sindicalista 

acrescentou: “Devido a seriedade do trabalho desenvolvido pelo Sindicato a entidade 

tem se notabilizado e sido reconhecida por àqueles que conhecem o nosso Projeto”.

Para Katiusca, diretora da Casa da Acolhida São Paulo da Cruz “toda ajuda 

é sempre muito bem vinda e a comunidade pode sim colaborar”. Ela agrade-

ceu a Heraldo Limeira e Adailton Cavalcante (diretores do SINVENPRO) 

pela doação. 

A representante do 

Instituto São Vicente 

de Paulo Irmã Daia-

na Bruna recebeu dos 

diretores do SINVEN-

PRO alimentos e ma-

terial de limpeza.

SINDIPROVENDAS inaugura “Auditório Edson Ribeiro Pinto”

PENSANDO EM OFERECER mais conforto aos 

propagandistas, quando visitam a Sede Ad-

ministrativa do  SINDIPROVENDAS, a diretoria 

do Sindicato, inaugurou em 25 de julho passa-

do, o novo Auditório da entidade, com capaci-

dade para 30 pessoas.

Em homenagem ao presidente da FENAVENPRO, o Auditório tem o nome de 

“Edson Ribeiro Pinto”. O espaço amplo, com excelente infraestrutura, e equi-

pado com sistema de ar condicionado possui também modernos equipamentos 

de multimídia - mesa de controle e caixas de som, projetor, tela para projeção e 

microfones  - utilizados em eventos e palestras para a categoria.

Na avaliação de Rivaldo C. Beltrão presidente do SINDIPROVENDAS a reforma do 

ambiente representa mais uma conquista do Sindicato: “Achamos que investir  na en-

tidade só vai trazer benefícios para nossa categoria, portanto não medimos esforços”.

SINDIPROVENDAS promove palestras públicas

OS EVENTOS PREVISTOS para acontecer toda última sexta-feira do mês, no audi-

tório da Sede do SINDIPROVENDAS, vêm mobilizando os propagandistas ven-

dedores de João Pessoa, que chegam até o Sindicato, em busca de orientações 

sobre assuntos de interesse da categoria. 

A primeira palestra “Convenção Coletiva 2014-2016” foi ministrada pelo pre-

sidente e secretário do Sindicato - Rivaldo Beltrão e Hugo Freire– que abor-

daram para os convidados as cláusulas mais polêmicas da Convenção, em vigor, 

celebrada entre SINDIPROVENDAS, SINDUSFARMA (Sindicato da Indústria de 

Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo) e SINFAR(Sindicato da 

Indústria de Produtos Farmacêuticos).

Segundo os líderes sindicais o tema debatido no último 29 de agosto despertou 

curiosidade entre os colegas da indústria farmacêutica: “Todos contribuíram para 

a discussão dos itens abordados e tiraram as suas dúvidas. Consideramos o en-

contro tão proveitoso, que já programamos outros, onde debateremos: Complian-

ce (Ética, Conduta  e Valores ) e o uso do IPAD no dia a dia do propagandista, 

Previdência Privada, etc”. 

Ao término do evento, os participantes agendaram uma próxima reunião, quando 

será elaborado um documento com propostas para futuras mesas de negociações 

com os Sindicatos patronais.

Participaram da inauguração:
Rivaldo C. Beltrão (Merck Serono); Adilson Xavier 

de Souza (Aché); Francisco das Chagas Sarmento 

(Aché); Frederico José G de Azevedo (Aché); Jaime 

Tavares de M Júnior (Aché); Juliana de Souza 

Quirino (Abbott); Paulo de Tarso de Oliveira Silva 

(Sanofi); Valfredo Coelho Filho (Eurofarma); Rogério 

Gurgel Barbosa (Gsk); Valdecy B.de Oliveira (Sa-

nofi); Marcos Alberto P da Silva (Roche); Marcone 

Guimarães da Silva (Biolab); Helmiton de Azevedo 

Barros (Novartis); Hugo Freire M. Junior (Sanofi); 

João Gilberto da S. Coelho(Pfizer); José Luiz Cristo 

de O Sobreira (Libbs); Murilo Wagner S de Oliveira 

(Boehringer) e Tarcísio R. Medeiros (Novartis). 
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Goiás
secretaria@sindvendas.com.br  | www.sindvendas.com.br

Sindicalistas debatem com SINDUSFARMA 
produtos equivalentes (EQ)

A PROPOSTA DE lançamento no 

mercado de produtos denomi-

nados “EQ” (Equivalentes), já 

começou a criar polêmicas. Um 

grupo de dirigentes sindicais e 

de representantes do Sindica-

to da Indústria de Produtos 

Farmacêuticos no Estado de 

São Paulo (SINDUSFARMA) 

- Nelson Mussolini (em pé de 

gravata) / presidente executivo  e 

Arnaldo Pedace (agachado de gravata) / gerente de Relações Sindicais Trabalhistas - se reuniu na Sede da 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), Setor Comercial Norte, Quadra 02, Bloco A, Ed. 

Corporate Center, Sala 301, em Brasília, no último 12 de fevereiro, para debater o assunto.

Segundo o presidente do SindVendas, Paulo Guardalupe (2º à 

esq.), acompanhado de Joaquim Machado (à dir.) assessor jurídico 

do Sindicato “com a possibilidade de  aprovação da Anvisa o pro-

duto de marca “EQ” poderá substituir os medicamentos de referên-

cia, prescritos pelos médicos, como já acontece com os genéricos”. 

Guardalupe receia que a medida provoque demissão entre os pro-

pagandistas: “Tal fato já está acontecendo, a exemplo das rescisões 

ocorridas na Pfizer”. 

Mussolini aconselhou 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 “equivalentes” cheguem ao mer-

cado ainda este ano, pois a maior parte do setor já apresentou os estudos exigidos pelo órgão regularizador.

Convenções Coletivas de Trabalho
Indagados pelas lideranças sindicais sobre a validade das CCT’s firmadas com o SINDUSFARMA os dois re-

presentantes da entidade - Nelson Mussolini e Arnaldo Pedace - presentes à reunião foram unânimes em 

admitir: “Tais instrumentos só têm validade no Estado de São Paulo”. Porém, aconselharam: “Àqueles Sindi-

catos 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 Gar-

cêz (Partido Solidaridade / SDD) que justificava - “o 

trânsito livre de representantes de laboratórios farma-

cêuticos nos consultórios médicos e estabelecimentos 

de saúde do município resultava no atraso dos atendi-

mentos 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 mé-

dicos que demonstraram preocupação com a eventual 

aprovação, o Sindicato conseguiu impedir  a aprova-

ção na Câmara da nefasta Proposta. 

Segundo o Parecer 332/2014 da Procuradoria Jurídica 

da Câmara Municipal de Goiânia, assinado pela con-

sultora jurídica Maria de Fátima Aires Costa, em 27 

de maio do corrente ano, “o PL, fere o princípio cons-

titucional, de acordo com o inciso IV, do art. 7º da Lei 

Complementar 095/1998, pois, o conteúdo, já se en-

contra disciplinado em outros Projetos com tramitação 

nesta Casa, tornando assim, inviável sua apresentação 

por parte deste Legislativo, motivo pelo qual entende-

mos que seja rejeitado o referido Projeto de Lei”. 

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 ou-

tros Filiados da FENAVENPRO”.  

SindVendas realiza Torneio de Futebol 2014

O TORNEIO ANUAL ENTRE times de futebol de propagandistas vendedores que 

residem na cidade de Goiânia é realizado pelo SindVendas e acontece na Sede 

Campestre do Sindicato. Este ano o evento reuniu 10 equipes de atletas e 

aconteceu de 1º de agosto a seis de setembro último.

Por uma falha na revisão das matérias do Filiado de Goiás, publicadas na Edição anterior (nº 62) / pág. 6 / o último parágrafo – 
O presidente do SindVendas, Paulo Guardalupe... -  inserido em Sindicalistas debatem..., pertence na verdade a matéria 
Mais uma conquista do SindVendas... As matérias com as devidas correções estão sendo republicadas. Confira:

E R R A T A

O artilheiro do 
Torneio Paulo 
Vitor Siqueira (à 
direita) explodiu 
a rede do adver-
sário marcando 
10 gols. Ele suou 
a camisa do Lab. 
Uci-Farma.Equipe Astra vice campeã do Torneio. O capitão do time Christian Dieck (Lab. 

AstraZeneca) recebe o troféu de Paulo Guardalupe presidente do SindVendas.
Equipe Supera campeã do Torneio. O atleta Maycoll Silva 
(Lab. Supera Farma), exibe o troféu. 

Os profissionais da indústria farmacêutica que curtem o esporte apelaram a 

diretoria do SindVendas: “Queremos que esse Torneio aconteça sempre, pois é 

uma maneira de reunir os colegas e suas famílias”.
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Diretores do SINDEVAL 
visitam SECA de Arapiraca

ENGAJADOS NA LUTA sindical os diretores do SIN-

DEVAL – Francisco José da Silva, Jarbas da Sil-

va Braga e João Carlos Rosendo – em passagem 

por Arapiraca, no dia 24 de julho passado, visitaram 

a Sede Social do Sindicato dos Empregados no 

Comércio, localizado à rua Monsenhor Macedo, 89, 

centro da cidade. Na ocasião, os sindicalistas foram 

recepcionados por Jose Carlos C. Cavalcante (ca-

misa listrada) presidente do SECA.

O objetivo do encontro foi comentado por Rosendo 

presidente do SINDEVAL: “Além de informar aos co-

legas de Arapiraca nossas atividades junto às catego-

rias de vendedores viajantes e promotores de Maceió 

tivemos a oportunidade de conhecer melhor a reali-

dade dos profissionais arapiraquenses”.

SINDEVAL parceiro social 
da AAPC – Arapiraca
“CONTRIBUIR COM A AS-

SOCIAÇÃO de Assistência 

e Prevenção do Câncer 

como sempre é muito 

gratificante, pois encon-

tramos confiança e força 

pra tocar nossas vidas”. O 

desabafo é do presidente do SINDEVAL João Carlos Ro-

sendo à direita de Aurélia Fernandes diretora da AAPC e 

de André Pepes (Lab. Chemobras) associado do Sindicato. 

A AAPC é uma ONG que apóia pacientes com câncer, 

realizando atendimentos diversos a centenas de pes-

soas de baixa renda em tratamento na rede pública. 

“Além do trabalho incansável de pessoas tão dedi-

cadas e conscientes, a medicação também é funda-

mental” disse Rosendo.

SINDEVAL recebe presidente 
do SERVIPROFARO
O PRESIDENTE DO FI-

LIADO da FENAVEN-

PRO, em Rondônia, 

Antônio de Oliveira 

(camiseta preta) e 

sua esposa Lindenal-

va, foram recepcionados na Sede do SINDEVAL pelo 

presidente, diretor e secretária do Sindicato: João 

Carlos (à direita), Nadilson e Jane.

Notícias dos Filiados da FENAVENPRO  
Rondônia

serviprofaro@terra.com.br

Alagoas
sindeval.al@gmail.com 

SERVIPROFARO passa a representar somente Vendedores Viajantes do Comércio

A PARTIR DO ACORDO com despacho publicado no 

D.O.U. nº 177, de 12.09.2013, pág. 115, Seção 1, 

da Secretaria de Relações do Trabalho e Assembléia 

Geral Extraordinária, realizada em 15.12.2013, 

edital publicado no D.O.U. de 9.10.2013 e Jornal 

Estadão, edição do dia 11.10.2013, o nome do 

SERVIPROFARO passará a ser Sindicato dos Em-

pregados Vendedores Viajantes do Comércio no Es-

tado de Rondônia e não mais Sindicato dos Em-

pregados Vendedores e Viajantes do Comércio, 

Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e 

Vendedores de Produtos Farmacêuticos no Es-

tado de Rondônia, estabelecido à rua Elias Go-

rayeb, nº 3178, Bairro Liberdade, em Porto Velho.

A informação é de Antônio de Oliveira presidente 

do SERVIPROFARO. O sindicalista enviou à FENA-

VENPRO o novo Estatuto da entidade, onde cons-

ta a sua representação legal na base territorial do 

Estado de Rondônia da categoria diferenciada dos 

vendedores viajantes do comércio abrangendo: promotores; demonstradores; assessores, assistentes e 

auxiliares de vendas; vendedores externos, de serviços de consórcio, de carne, de plano de saúde; vendedores 

motoristas, técnico e de produtos químicos, agropecuários, sanitários, cosméticos; inspetores, supervisores, 

chefe e gerente de vendas.

Benefícios para as categorias
Oliveira disse ainda que a saída dos propagandistas da representação do SERVIPROFARO só veio a favorecer 

as categorias acima mencionadas: “Passamos a ter melhores condições de representar os trabalhadores dife-

renciados pela Lei 3.207, de 18.10.1957, tanto nas condições econômicas quanto nas sociais”.

O sindicalista ressaltou, que após a promulgação da Lei 12.997 de 18.06.2014, publicada no D.O.U. de 

20.06.2014 / Seção 1 / pag. 04, que acrescentou o § 4º ao Art. 193 da CLT “são também consideradas 

perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta”. Por conta da legislação em vigor, Oliveira assinalou 

que a classe, por utilizar o veículo para serviços laborativos externos, tem direito a percepção do adicional de 

periculosidade: “Direito este que o SERVIPROFARO já está em campo, junto as Distribuidoras de Bebidas do 

Estado de Rondônia, para que as mesmas efetuem o pagamento do referido adicional”. 

Oliveira garantiu: “Em nome da FENAVENPRO agiremos da mesma forma com as empresas dos Estados do 

Acre e Roraima”. 

FENAVENPRO fecha Acordo Coletivo no Acre e Roraima

EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA de Sindicato representativo de Vendedores Viajantes ou Pracistas nos Es-

tados do Acre e Roraima - 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 SERVIPROFARO, em Rondônia, Antonio de Oliveira, autorizado pela FENAVENPRO como 

seu Procurador legítimo, firmou junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, três Acordos Coletivos com três 

Distribuidoras de Bebidas, nas cidades de Rio Branco, capital do Acre, e Boa Vista, em Roraima.

São elas: Brasil Norte de Bebidas Ltda.já registrado; Indústria e Comércio de Bebidas MDM Ltda e CRBS S/A 

(AMBEV). O sindicalista agradeceu à FENAVENPRO a confiança por ter delegado a ele poderes nas negociações e 

acrescentou: “Se for da vontade de nossa Mater continuarei desenvolvendo este trabalho no ano de 2015”.
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Minas Gerais
sindicato@propagavende.com.br |www.propagavende.com.br | Reportagem e fotos: Tania Maria de Oliveira, jornalista e assessora de comunicação da FENAVENPRO

OS DIRETORES DAS duas entidades relembraram com entusiasmo, a história do 

Sindicato de Minas Gerais: “Em 7.12.1949, um grupo de idealistas fundou 

a Associação Profissional dos Empregados Vendedores e Viajantes do Comér-

cio. Três anos depois, em 

17.11.1952, já registrado 

Sindicato de Vendedores 

e Viajantes do Comércio e 

Propagandistas, Propagan-

distas-Vendedores de Pro-

dutos Farmacêuticos, rece-

beu da Federação o Diploma 

de 4º fundador da entidade”.

Ao lado de diretores do PROPAGAVENDE o presidente, diretores, assessor jurídico e secretária da 
FENAVENPRO: Edson Ribeiro Pinto, Paulo Guardalupe de Siqueira, Rúbio Alves de Oliveira, João Carlos 
Ferreira Rosendo, Hildebrando Barbosa de Carvalho e Elizabeth Mourão Pereira posaram para foto, 
antes de iniciarem a reunião, realizada  na Sede Social do Sindicato, em 22 de agosto passado.

PROPAGAVENDE reúne diretores do Sindicato e da FENAVENPRO

Visitantes elogiam estrutura do PROPAGAVENDE

A SEDE SOCIAL DO PROPAGAVENDE localizada na rua Paracatu, 1.119, em San-

to Agostinho, Belo Horizonte, deixou diretores e assessores da FENAVENPRO 

surpresos com a estrutura funcional e organizacional do Sindicato. Os anfitriões 

apresentaram aos visitantes as dependências da entidade:

Funcionários do PROPAGAVENDE

OS SINDICALISTAS MANTÊM a 

aconchegante “Praça do Vende-

dor“ que fica em frente à Sede do 

PROPAGAVENDE e leva o nome 

do saudoso companheiro Giovanni 

Greco. O sindicalista presidiu a en-

tidade no período da extensão das 

categorias diferenciadas e foi 2º 

vice-presidente da FENAVENPRO. 

NOTA DA REDAÇÃO: POR MOTIVOS PESSOAIS LUIZ FERNANDO NUNES E ZELSON ARAGÃO DA SILVA NÃO PUDE-
RAM COMPARECER À REUNIÃO. OS DIRETORES DA FENAVENPRO JUSTIFICARAM A AUSÊNCIA COM ANTECEDÊNCIA.

Ao dar início à reunião Rúbio de Oliveira presidente do 

PROPAGAVENDE e também diretor da FENAVENPRO dis-

se à plenária: “É com enorme prazer que recebemos os 

companheiros da Federação em nosso Sindicato sempre 

de portas abertas para os co-irmãos de todo Brasil”.

Em seguida, Rúbio solicitou ao diretor do Sindicato Bal-

tazar Alves Botelho (à direita), que junto aos demais 

companheiros, prestassem uma homenagem em forma 

de oração aos ex-presidentes do PROPAGAVENDE.

Prosseguindo, o presidente da FENAVENPRO Edson 

Ribeiro Pinto ressaltou: “O Sindicato de Minas Gerais 

tem uma importância fundamental para a Federação 

porque foi um de seus fundadores. Esta página da nossa 

história, jamais pode ser esquecida”. 

O sindicalista destacou também a dedicação ao PRO-

PAGAVENDE de alguns companheiros presentes na 

platéia, entre eles os diretores Enaldo e Baltazar e re-

lembrou de outros que fizeram parte do sucesso desta 

trajetória: “Que saudade dos amigos guerreiros Milton 

Zschaber e Giovanni Greco que tanto nos ajudaram nesta árdua luta sindical”!

Finalizando, Edson agradeceu aos diretores do PROPAGAVENDE pela oportunida-

de em realizar a reunião da FENAVENPRO 

na Sede do Filiado e lamentou a crise que 

enfrenta o sindicalismo brasileiro: “A criação 

desenfreada de Sindicatos só enfraquece o 

trabalhador, deixando-o cada vez mais vul-

nerável perante as empresas”.

Albioni Tamietti (advogado)Júlio Martinho Roberto Ramos, Andréia Sales 
e Sandra Maria

A mesa foi composta por diretores, presidente e secretária da 
FENAVENPRO. À esq.: Reginaldo Allemand  Damião, Edson 
Ribeiro Pinto, Ayrton Rodrigues de Almeida e Elizabeth Mourão..
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MAIS DE 200 PESSOAS compareceram à festa de premiação dos Profissionais 

do Ano SINPROVERJ 2014, que aconteceu, como de costume, na Sede Cam-

pestre do Sindicato, em Piabetá, distrito de Magé-RJ. O evento serviu também 

para comemorar o Dia do Propagandista.

O número de convidados aumentou, e foi possível observar que caiu a média de ida-

de, em relação às edições anteriores: “Talvez, seja o reflexo da campanha que o Sin-

dicato iniciou este ano, para renovar o quadro de associados” disse Luiz Edmundo 

Quintanilha (Bozó) presidente da entidade.

Como sempre, o caráter informal da festa 

se repetiu, com música ao vivo e almoço 

à base de churrasco. A descontração do-

minou o ambiente festivo, que se traduziu 

na criançada aproveitando os brinquedos; 

no campo; com a turma do futebol suan-

do a camisa; e à beira da churrasqueira, 

onde os convidados também se divertiam 

em conversas bem-humoradas.

O ponto alto da festa foi à distribuição dos 

prêmios aos 13 vencedores escolhidos 

pelos próprios colegas propagandistas, 

em votação democrática nas urnas do SINPRO-

VERJ. Elas correram regiões da capital fluminense, 

Baixada e Re-

gião Serrana. 

Finalizando a 

festa o sorteio 

de uma TV de 

plasma ofere-

cida pela FENAVENPRO, representada na ocasião 

por Luiz Fernando Nunes um de seus diretores.

14 de julho - Dia do Propagandista

SINPROVERJ | Rio de Janeiro

Como em todos os anos, o Jornal da FENAVENPRO 

divulga os eventos comemorativos à data, realizados 

por nossos Filiados representantes desta categoria 

diferenciada. Em 2014 não poderia ser diferente... 

É uma forma que encontramos de reconhecimento a 

este valoroso profi ssional que vem mudando a história 

da promoção médica no Brasil. Portanto, parabeniza-

mos a todos os colegas pela passagem do 14 de julho.

Almoço confraterniza 
propagandistas do 
SINVENPRO, SEPROVES, 
SINDVEN e SindVendas
NUMA FORMA DE congraçamento e união desta laboriosa categoria, que sabe 

fazer a diferença junto à classe médica, Filiados da FENAVENPRO em Campina 

Grande (PB), Espírito Santo, Itabuna (BA) e Goiás, ofereceram almoço festivo 

para os profissionais da indústria farmacêutica. Confira os eventos:

A HOMENAGEM AOS propagandistas da Paraíba pela passagem do 14 de ju-

lho – feriado no Estado –este ano teve um sentido especial: a categoria também 

comemorou os 50 anos do SINVENPRO fundado em 23.06.1964. O evento, 

amplamente divulgado por toda a mídia, aconteceu no agradável e confortável  

bar e restaurante do Baixinho, que ofereceu 

aos convidados um cardápio saboroso da 

culinária paraibana.

Segundo diretores do SINVENPRO a data é 

um marco histórico para o Sindicato: “Não 

só pelo que a entidade representa no Es-

tado da Paraíba, como também pela luta e 

dedicação em prol da categoria” afirmaram. 

Para eles, tanto os membros da diretoria, 

quanto os associados, ambos têm significativa contribuição para a criação e so-

lidificação da entidade, que, hoje, se orgulha de ter sua Sede própria, com exce-

lente estrutura para os visitantes.

Na ocasião, o diretor social do SINVENPRO Adailton Cavalcante, em breves palavras, 

frisou: “Todos nós vivenciamos no Sindicato momentos muito importantes. Trabalhamos 

incansavelmente  para resgatar a entidade e colocá-la no seu devido lugar, ou seja, 

próxima aos propagandistas, até, então, distanciados de sua Casa” lamentou.

Adaílton ressaltou que graças à administração atual do SINVENPRO tendo à 

frente o presidente Valdir Santana, o Sindicato tomou outra dimensão: “Hoje 

estamos presente onde se faz necessário. Seja no campo social ou nas lutas polí-

ticas e trabalhistas, mas sempre em defesa do trabalhador” acrescentou.

O sindicalista reconheceu a importância da homenagem prestada pelo SINVEN-

PRO  aos propagandistas e parabeni-

zou os colegas que para ele “são o orgu-

lho da nossa entidade”  finalizou.

O destaque especial da confraternização, 

sem dúvida, foram as representantes da 

indústria farmacêutica, esbanjando com-

petência, elegância e simpatia.

SINVENPRO | Campina Grande

Premiação aos profi ssionais 
cariocas de 2014 
Texto e fotos de Mauricio Azevedo, assessor de imprensa do SINPROVERJ
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SINDVEN | Sul e Sudoeste da Bahia SEPROVES | Espírito Santo

ALÉM DO FESTIVO almoço de confraternização numa 

churrascaria em Itabuna, com direito a música ao vivo 

e distribuição de brindes para os aniversariantes do 

mês, o ponto alto das comemorações pela passagem 

do 14 de julho, no município do sul do Estado da 

Bahia, foi uma abrangente campanha de comunica-

ção preparada pelo SINDVEN .

Neste momento de constante transformação por que 

passa a propaganda médica a diretoria do Sindicato 

achou oportuno organizar uma programação no sentido 

de auxiliar e melhorar a vida dos propagandistas-ven-

dedores. O presidente do Sindicato, José Raimundo 

Mariá Dias (6º à esq. de chapéu), comentou o objetivo 

do evento: “Através da campanha fornecemos informa-

ções práticas aos nossos colegas representantes para 

que eles possam aplicá-las no dia a dia. Cada vez mais 

nos deparamos com novas tecnologias e conceitos”.

Na opinião de Mariá apesar das facilidades do mundo mo-

derno, a atuação do propagan-

dista é ainda fundamental para 

a boa relação entre a indústria, 

médicos e pacientes: “Mesmo 

com toda a evolução tecnoló-

gica continuamos insubstituí-

veis” afirmou o sindicalista.

PARA NÃO FUGIR a tradição, a Sede Campestre do SEPROVES, em Vila Velha, 

no Dia do Propagandista, ficou em festa para receber cerca de 300 pessoas, a 

maioria propagandistas capixabas, acompanhados de amigos e familiares.

Os convidados, embalados pelo repertório eclético do músico e DJ Edson saborearam 

um gostoso churrasco regado ao molho vinagrete, feijão tropeiro, arroz e farofa. Para 

deixar a mesa mais saborosa, a BRF – Sadia e 

Perdigão ofereceu  frios variados e a Coca-Cola 

e Ambev doaram as cervejas e refrigerantes. 

Complementando o cardápio frutas de época.

Na opinião do presidente do SEPROVES 

Reginaldo Allemand Damião (de boné) 

este tipo de confraternização proporciona aos colegas da indústria farmacêutica 

momentos descontraídos e relaxantes: “Como os encontros são rápidos em nos-

sos Setores de trabalho é sempre muito prazeroso jogar uma conversinha fora e 

botar os papos em dia, aqui, na Sede, um ambiente agradável e saudável”. 

O sindicalista disse ainda que  a Sede Cam-

pestre do SEPROVES foi muito elogiada pela 

categoria: “Todos foram unânimes quanto à 

avaliação: Nota mil para o local, desde o 

campo de futebol, os vestiários, a lancho-

nete, o parque aquático, enfim, na realida-

de nos empenhamos em oferecer sempre 

o melhor para os frequentadores” concluiu Reginaldo. O homenageado deste ano 

foi o propagandista aposentado Aristides pelo desempenho e dedicação à indústria 

farmacêutica por 35 anos. Mesmo afastado de suas atividades, o companheiro, ao 

lado de Amaro e Fernando (SINDIPROES), Reginaldo, Aristides, Valber, Nelis e 

Ronaldo, ainda mantém laços de amizade com muitos colegas da profissão.

MAIS UM ANO DE festa em Goiânia pela passagem do Dia do 

Propagandista. O Filiado da FENAVENPRO no Estado de Goiás 

realizou um almoço de confraternização para mais de 300 propa-

gandistas-vendedores que se reuniram na APCEF (Associação 

do Pessoal da Caixa Econômica Federal - Sede GO), situada no 

Setor Nobre da capital, o Bueno, um dos principais bairros de Goiâ-

nia. O evento, com direito a sorteio de brindes, teve o patrocínio da 

Medcomerce – Drogaria e Distribuição de Medicamentos.

Na ocasião, o presidente do SindVendas, Paulo Guarda-

lupe de Siqueira, agradeceu a presença dos colegas e co-

mentou estar feliz com o sucesso do evento: “É muito gratificante perceber que 

SindVendas | Goiás
o trabalho desenvolvido pela diretoria do Sindicato está repercutindo de forma 

positiva junto à categoria”.

Sorteado com a Batedeira: 
Fernando Henrique Lacerda (Lab. Cristália).

Felizes os propagandistas Ralf Nunes 
(Lab. Galderma) e Leandro de Castro (Lab. 
GSK) levaram para casa a TV LED SLIM 32’.Os 
brindes foram entregues por Fernando Abreu 
e  Guerino Neto, respectivamente  gerente e 
diretor executivo da  Medcomerce.

Contemplado com o Rádio Portátil: 
Fábio Dias (Lab. Janssen-Cilag).
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Rodízio de pizzas confraterniza propagandistas de Maceió e Arapiraca

Presidente do SINDEVAL entrevistado na TV Pajuçara

OS PROPAGANDISTAS DE Maceió e Arapiraca passaram 14 de julho, em festa, com muitas homenagens realizadas 

pelo SINDEVAL. Iniciando o dia, em grande estilo, o presidente do Sindicato, João Carlos Rosendo, participou do 

programa - Feito Pra Você -  transmitido pela TV Pajuçara (Canal 11). Durante a entrevista, a apresentadora Fabíola 

Aguiar conversou por cerca de seis minutos com Rosendo, atuando na área da propaganda médica desde 1982. Entre 

os assuntos abordados pela jornalista o sindicalista destacou os direitos trabalhistas da categoria regidos pela CLT e os 

requisitos necessários para exercer a profissão que segundo ele é “muito gratificante”.

O propagandista disse ainda que a categoria é treinada para levar ao médico informações técnico científicas e novas 

substâncias para prevenção da cura de algumas patologias. Rosendo concluiu: “O último levantamento que realizamos 

apontou que no Brasil somos 14 mil profissionais, sendo 40%  do sexo feminino”. Comentário comemorado pela jor-

nalista. Acesse http://tnh1.ne10.uol.com.br/video/feito-pra-voce/2014/07/14/116744/dia-do-propagandista e assista o 

vídeo com a entrevista na íntegra.

SINDIPROVENDAS | João Pessoa

14 de julho - Dia do Propagandista

Coffee break marca homenagem 
do PROPAGAVENDE

O PROPAGAVENDE COM apoio de parceiros 

do Sindicato ofereceu aos propagandistas-

-vendedores mineiros o já tradicional co-

ffee break. O evento aconteceu na Clínica 

Vida Nova (bairro Venda Nova), sob a coor-

denação de Sérgio Gomes e participação 

dos diretores da entidade sindical. 

Para o presidente do PROPAGAVENDE, Rú-

bio Alves de Oliveira, é um orgulho muito 

grande para o Sindicato homenagear a ca-

tegoria pela passagem de mais um 14 de 

julho: “Parabenizo, em nome de toda a nos-

sa diretoria, estes incansáveis profissionais da indústria farmacêutica”.

PROPAGAVENDE | Minas Gerais

SINDEVAL | Alagoas

EM MACEIÓ, O TRADICIONAL 

encontro anual realizado pelo 

SINDEVAL, aconteceu na Pi-

zzaria Armazém Guimarães, 

restaurante conhecido na ci-

dade por oferecer deliciosas 

massas. 

Durante o evento, cerca de 

130 propagandistas e convi-

dados participaram da distribuição de diversos brindes, entre eles dois vouchers  

para desfrutar final de semana no Hotel Ponta Verde na Praia do Francês um dos 

lugares mais visitados de Alagoas e do 

nordeste brasileiro. 
Entre o presidente e 
a diretora social do 
Sindicato, respectiva-
mente João Carlos e 
Isolde Melo, o asso-
ciado do SINDEVAL 
Hermes (Lab. EMS) 
irá desfrutar das águas 
cristalinas da Praia do 
Francês.

O propagandista 
Cezar do Lab. 
Supera Farma 
recebe o brinde 
do vereador José 
Eduardo Accioly 
Canuto (à esq.).

Em ARAPIRACA, principal cidade do 
interior de Alagoas, a confraternização dos 
propagandistas foi realizada na Pizzaria 
1000 Graus, onde aproximadamente 30 
pessoas, além de saborearem pizzas da 
melhor qualidade participaram do sorteio 
de brindes oferecidos pelo SINDEVAL.

Sorteados com final de semana no Hotel Ponta 
Verde na Praia do Francês: Santelmo (Rede 
de Farmácia Santiago) e os associados do SIN-
DEVAL Alisson (Lab. LIBBS) e esposa e João 
Paulo (Lab. Eurofarma) recebendo o brinde do 
médico Elvin Pinar amigo da categoria.

O associado Marcos (Lab. A Formula) 
um dos contemplados no sorteio.
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SINDIVESC abraçando o Estado de Santa Catarina
Com o apoio do SINDIVESC o Dia 

do Propagandista-Vendedor e o 

aniversário de 55 anos do Sindi-

cato fundado em 11.06.1959 fo-

ram comemorados em quase todas 

as cidades do Estado de SC, entre 

elas Blumenau, Chapecó, Criciú-

ma, Joinville, Lages, Florianópo-

lis e Tubarão. 

Segundo diretores da entidade as confraternizações contaram com a presença maciça da catego-

ria: “Cerca de 80% dos colegas compareceram aos eventos. Sem dúvida todos foram um grande 

sucesso!” festejaram. Confira momentos marcantes registrados pelo SINDIVESC:

SINDVESC | Santa Catarina

Joinville

Criciúma

Blumenau

Os diretores do SINDIVESC agradeceram a recepti-
vidade dos REPSVALE (representantes da indústria 
farmacêutica de Blumenau) e destacaram: “Nosso 
abraço carinhoso ao amigo Angelo Duarte (Lab. Aché 
– à esq.) incansável na organização da festa”.

O saboroso buffet de feijoada servido 
a 150 pessoas, sendo 75 propagandistas, 
aconteceu  nas dependências da Sede da 
Associação Cultural e Esportiva Cremer 
(ACECREMER) espaço de lazer com muito 
verde, situado no centro de Blumenau. 

Peter 
Bragui 
Scain e 
Anderson 
Barbosa 
(Biolab) 
e família

A sortuda 
Janaina Vieira 
(Lab.Libbs)
 levou pra casa 
a TV Led 32”.

O clima frio no mês de julho na cidade de Criciúma contribuiu para que os propagandistas do sul de Florianópolis 
saboreassem o costelaço servido no Sítio São Simão local paradisíaco com muito verde ao redor.

Em nome dos propa-
gandistas criciumen-
ses Elio Pansera 
agradeceu a diretoria 
do SINDIVESC pela 
realização do evento 
e aos companheiros  
Casagrande, Welin-
ton e Kal pelo empe-
nho na organização. 

No sorteio de brindes o contemplado Keketo 
(Lab. EMS) que vibrou com a TV Sony 32’ 

A torcida organizada vibrou com a entrega do prêmio mais cobiçado da festa: 
a TV Led da Sony entregue para Franco do Lab. Geyer (ao lado do menino).

No rastro das festas juninas o SINDIVESC aproveitou para homenagear os colegas 
que se divertiram a valer na Associação Beneficente dos Empregados da Celesc de Joinville.
Num clima agradável e descontraído cerca de 80 convidados saborearam guloseimas típicas 
da época, além de participaram do sorteio de brindes.

Florianópolis

Simone Moredo e Solange Steffens e A festa com música ao vivo teve direito a distribuição de 
brindes da melhor qualidade. O ganhador do 1º prêmio da Loteria Federal Carlos Alberto Correa exibe 
a chave da moto 0km. Ao seu lado Oscar Baggio ex-diretor do SINDIVESC

Uma deliciosa feijoada servida no amplo salão 
do Centro de Eventos Brand, em Florianópolis, 
celebrou a união entre os profissionais catarinenses. 

O presidente do SINDIVESC Zelson Aragão 
agradeceu a presença de todos e parabeni-
zou a categoria pelas festividades realizadas 
em todo o Estado de Santa Catarina.
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Mato Grosso do Sul e Mato Grosso |  

13.09.2014 a 12.09.2018

“Algumas pessoas sonham com o sucesso, outras 
levantam cedo e batalham para alcançá-lo”.

Cerimônias de Posse dos Filiados da Fenavenpro
Paraná | 01.08.2014 a 31.07.2018

“Como sindicalistas estamos trabalhando
cada vez mais para melhorar as condições 
de trabalho de nossos associados”.

CITANDO A FRASE DO empresário Eike Batista, 

o presidente reeleito do Sindicato dos Empre-

gados Vendedores Viajantes do Comércio, 

Propagandistas, Propagandistas-Vendedores 

e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do 

Estado de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, 

Elias Rosa de Moraes, pelo sétimo  mandato 

consecutivo, deu início a solenidade de posse.

O sindicalista em seu discurso ressaltou que a 

reeleição lhe dá a certeza, mais uma vez, de 

que pode contar com o apoio das categorias que o SINDIVENDAS representa: 

“Com a força da representatividade no Estado de Mato Grosso do Sul conti-

nuaremos na luta por melhores condições de trabalho, e por uma sociedade 

mais justa e igualitária”. 

Elias disse ainda, que  a nova diretoria do Sindicato pretende nos próximos qua-

tro anos, com muita garra, concretizar os projetos em andamento e, mais do que 

isso, agregar e fortalecer os laços sindicais no Estado.

AFIRMOU WILSON DA FONSECA presidente eleito 

do Sindicato dos Empregados Vendedores e 

Viajantes do Comércio, Propagandistas, Pro-

pagandistas-Vendedores e Vendedores de 

Produtos Farmacêuticos no Estado Paraná, 

durante a cerimônia de posse realizada na Sede 

Social do SINVENPAR, no dia 1º de agosto do 

corrente ano.

A solenidade contou com a presença, além da 

assessoria jurídica, de autoridades locais, fami-

liares, amigos e funcionários do Sindicato. 

Otimista, o sindicalista acrescentou: “Espero 

conduzir o mandato voltado para a união das categorias as quais representamos 

aqui, no Estado do Paraná – propagandistas e vendedores viajantes”.

As eleições do SINVENPAR para o mandato 2014/2018 aconteceram nos dias 

9 e 10 de junho passado, na Secretaria do Sindicato, e transcorreram de forma 

democrática e pacífica. 

Após a entrega das credenciais e lido o juramento: “Prometemos respeitar o exercício do mandato, 
a Constituição Federal, as Leis vigentes e o Estatuto da entidade”, os diretores eleitos 
e conselheiros - efetivos e suplentes - do SINDIVENDAS posaram para a foto oficial.

O jantar de posse 
aconteceu na 
Sede Campestre 
do SINDIVENDAS, 
localizada no 
bairro Chácara dos 
Poderes, Campo 
Grande, Mato 
Grosso do Sul, em 
13 de setembro 
passado, e contou 
com cerca de 300 
convidados.

Prestigiaram os com-
panheiros sulmato-

-grossenses co-irmãos 
Filiados à FENAVENPRO: 
À esq.: Paulo Guardalu-
pe de Siqueira (Goiás) e 
Rubio Alves de Oliveira 

(Minas Gerais) entre 
Arnaldo Pedace gerente 

de Relações Sindicais 
do SINDUSFARMA e o 

presidente e diretor ree-
leitos do SINDIVENDAS, 

respectivamente Elias 
Rosa e Valdemar 

Alves Correa.
A nova diretoria eleita para o próximo biênio está empenhada em oferecer
o melhor para os colegas de profissão.

Parabenizamos a FENAVENPRO pelos 62 anos 

de intensa luta em defesa dos direitos do trabalhador 

brasileiro especialmente vendedores viajantes e 

propagandistas de produtos farmacêuticos. Parabéns!
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Maranhão | SINPROVEMA (Propagandistas e Vendedores): 
Edgelson Lemos de Souza e Ricardo Ferreira Macêdo 

Ceará | SINPROVENCE (Propagandistas e Vendedores): 
José de Jesus Damasceno

Piauí | SEVVPROPI (Propagandistas e Vendedores): 
José Ribamar Almeida Pessoa

Paraíba | SINDIPROVENDAS João Pessoa (Propagandis-
tas): Rivaldo Cavalcanti Beltrão e Francisco Sarmento 
SINVENPRO Campina Grande (Propagandistas - exceto João 
Pessoa) e Vendedores): Valdir Santana da Silva

Pernambuco | SINVEPRO (Propagandistas e Vendedores): 
Alexandre Toscano, Marcelo Fernandes Pereira e 
Valdir Lima 

Alagoas | SINDEVAL (Propagandistas e Vendedores): 
Jaelson Bernardo de Abreu, João Carlos Rosendo 
e Nadilson Alves de Lima

Bahia | SEVEVIPRO (Vendedores Viajantes): 
Marcos Antônio Sousa Pereira

Sul e Sudoeste BA | SINDVEN: Agenor Borges 
de Carvalho Netto e José Raimundo Mariá Dias

Minas Gerais | PROPAGAVENDE (Propagandistas e Vendedo-
res): Kefren Rafael Rocha e Rúbio Alves de Oliveira

São Paulo | SINDVEND (Vendedores Viajantes): Jorge 
Evangelista Lima, Jorge Zósimo dos Santos e Ro-
meu Franco Filho

Espírito Santo | SEPROVES  (Propagandistas e Vendedores 
Viajantes): Nilson Cardoso Silva e Reginaldo A. Damião

Rio de Janeiro | VENRIO (Vendedores Viajantes): José Soa-
res Filho e Sebastião Cordeiro de Lima
SINPROVERJ (Propagandistas): Edison Borba

Paraná | SINVENPAR (Propagandistas e Vendedores Viajan-

tes): Aparecido Pedroso de Moraes, Reinaldo Litcha 
e Wilson da Fonseca
Santa Catarina | SINDIVESC (Propagandistas e Vendedores 

Viajantes): Antonio Carlos Fabiani Polmann e Zelson 
Aragão da Silva
Rio Grande do Sul | SIVEVI (Vendedores Viajantes): Carlos 
Simoni Giacoboni e Adão Severo Pinto
SINPROVERGS (Propagandistas Vendedores): Silvio Luiz 
Nassur Ferreira

Pará | SINDEVEV (Vendedores Viajantes): Núbia de Souza 
Alexandre e Vando Alves M. Palheta

SINPROFAR (Propagandistas): Álvaro Nascimento Filho, 
Astrogildo T.de Brito Filho e Thiago Carlos Dias 

Rondônia | SERVIPROFARO (Vendedores Viajantes): 

Antonio de Oliveira

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul | SINDIVENDAS (Propagan-
distas e Vendedores): Elias Rosa de Moraes e Valdemar 
Alves Correa

Goiás | SindVendas (Propagandistas e Vendedores): Eurípedes 
Donizetti Campos e Paulo Guardalupe de Siqueira 

Distrito Federal | Brasília | SEMPREVIAJAVEND (Propagan-
distas e Vendedores): Maria Aparecida A. Lopes

26 Filiados da FENAVENPRO representam Vendedores Viajantes do Comércio e Propagandistas, 
Propagandistas-Vendedores em todas as Regiões do Brasil. Confira:

Nota da redação 

Ausências justificadas: 

Ricardo Bezerra dos San-

tos (Pernambuco/Caruaru/

SINPROCAPE) e Nataniel 

Vaz Costa (Sergipe/

SINDIVESE).

120a Reunião de Conselho de Representantes da FENAVENPRO



14 

120a Reunião de Conselho de Representantes da FENAVENPRO

O EVENTO QUE REUNIU delegados representantes de 24 Filiados da FENAVENPRO 

aconteceu na Colônia de Férias do Sindicato dos Empregados Vendedores 

Viajantes do Comércio no Estado de São Paulo (SINDVEND-SP), em Praia 

Grande, litoral santista, no dia 30 de outubro passado.

Na abertura da reunião o presidente da 

FENAVENPRO, Edson Ribeiro Pinto, 

entre os diretores da entidade (Rio de 

Janeiro) que compuseram a mesa – 

Luiz Fernando Nunes (SINPROVERJ) 

e Ayrton Rodrigues de Almeida 

(VENRIO) – deu boas vindas aos conselheiros, destacando a presença dos delega-

dos estreantes: Reinaldo Litcha (SINVENPAR-Paraná) e Vando Alves Martins 

Palheta (SINDEVEV-Pará).

O líder sindical disse ainda que para ele e toda diretoria do SINDVEND-SP, entidade 

a qual também preside “era uma alegria recepcionar a todos os conselheiros na 

Colônia de Férias do Sindicato” e registrou a presença dos seguintes companheiros: 

Agenor B. de Carvalho Netto (SINDVEN-Sul e Sudoeste Bahia), Alexandre R. 

Toscano de Brito e Valdir R. de Lima (SINVEPRO-Pernambuco), Aparecido P. de 

Morais e Wilson da Fonseca (SINVENPAR-Paraná), Francisco da C. Sarmento 

(SINDIPROVENDAS-Paraíba), Nadilson A. de Lima (SINDEVAL-Alagoas), Ricardo F. 

Macedo (SINPROVEMA-Maranhão), Thiago Carlos de S. Dias (assessor jurídico do 

(SINPROFAR-Pará), Valdemar A.Correa (SINDIVENDAS-MT e MS).

Edson assinalou o empenho dos seguintes Filiados na 

defesa dos trabalhadores, especialmente vendedores 

viajantes e propagandistas, em seus locais de repre-

sentatividade, e que passam honrosamente a integrar a 

história da FENAVENPRO: Álvaro N. Filho (PA); Antonio 

de Oliveira (Rondônia); Edgelson L. de Souza (Mara-

nhão); Genival Matos Soares (PI); Jaelson Nadilson A 

de Lima e João Carlos Rosendo (Alagoas); José de J. P. 

Damasceno (Ceará); José Raimuindo Mariá (Sul e Su-

doeste BA); Marcelo F. Pereira (Pernambuco); Ricardo 

B. dos Santos (Caruaru-PE); Rivaldo C. Beltrão (Paraí-

ba); Valdir Santana (Campina Grande/PB) e Hildebrando 

de Carvalho (assessor jurídico da FENAVENPRO). Em se-

guida Edson convocou o presidente do SINPROVERGS, Silvio Luiz Nassur 

Ferreira, para ler o texto “Eu Aprendi...” (William Shakespeare).

Após o presidente da 

FENAVENPRO, cumprir as for-

malidades exigidas no Estatuto 

da entidade, Edson pediu um 

minuto de silêncio à plenária 

em homenagem aos compa-

nheiros falecidos. Mantendo 

a tradição, os delegados re-

presentantes cantaram o Hino 

Nacional (Letra: Joaquim Osó-

rio Duque Estrada e Música: 

Francisco Manuel da Silva) e o 

Hino do Viajante (Letra e Mú-

sica: Maestro Nelson Ferreira).

Dando prosseguimento à Reunião, 

o 1º secretário da FENAVENPRO, 

Ayrton Rodrigues de Almeida, leu 

os Editais das Assembléia Ordinária 

e Extraordinária, respectivamente 

publicados nos DOU nº158 / Se-

ção 3/ Pág. 153, em 19.08.2014 

e nº 159 / Seção 3 / Pág. 160, em 

20.08. 2014. 

O delegado representante do 

SEPROVES (Filiado do Espírito San-

to), Nilson Cardoso Silva, após dar 

boas vindas aos companheiros con-

selheiros leu a Ata de Reunião do 

CR-119/2013 de 31.10.2013 e o 

Relatório de atividades  e a presta-

ção de contas do Exercício 2013 e a 

previsão orçamentária para o exercí-

cio 2015 acompanhada do respec-

tivo parecer do Conselho Fiscal. Os 

documentos foram votados e apro-

vados por unanimidade pelo Egré-

gio Conselho de Representantes.
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QUEM RESPONDE DE forma resumida é o palestran-

te Dante Barini Filho especializado em SPED Social 

ou E-social e gerente do Depto Alliance da Alterdata 

Software. O professor ministrou uma palestra sobre 

o tema, durante a 120ª Reunião de Conselho de 

Representantes da FENAVENPRO, realizada, em 

Praia Grande, no dia 31 de outubro passado.

Para uma plenária formada de líderes sindicais Barini 

abordou durante quatro horas o conteúdo programá-

tico do E-social e disse que o ambicioso Projeto já é 

uma realidade: “O Projeto envolve a Receita Federal, 

o Ministério do Trabalho, o INSS e a Caixa Econômi-

ca Federal e tem como premissa a consolidação das 

obrigações acessórias da Área trabalhista em uma 

única entrega. O E-Social reunirá e dará quitação a 

diversas obrigações que atualmente são enviadas em 

momentos e formas distintas.”

Está inclusa no Projeto a entrega de todas as de-

clarações, resumos para recolhimento de tributos 

oriundos da relação trabalhista e previdenciária, bem 

como informações relevantes acerca do contrato de 

trabalho: “A centralização trará ganhos tanto para 

quem envia − através da redução da burocracia en-

volvida − quanto para o Fisco. Para o Governo, a 

entrega única facilitará em muito a busca e crítica 

de irregularidades, tais como prazos desrespeitados, 

erros de cálculo e declarações inconsistentes.”

Segundo Barini será exercido também maior contro-

le sobre a saúde e segurança do trabalhador, bem 

como os afastamentos e doenças laborais que de-

verão ser declarados quase de maneira instantânea 

quando a empresa tomar conhecimento de tal fato.

“As empresas precisam estar atentas e organizadas 

para cumprir os prazos exigidos, principalmente no 

que for relacionado aos RET – Registros de Eventos 

Trabalhistas, que nada mais é do que a comunicação 

do empregador sobre alterações relevantes na rela-

ção trabalhista. Estes Registros deverão ser entre-

gues assim que o evento ocorrer, sob risco de multa 

pela falta de comunicação no prazo adequado” aler-

tou o palestrante aos sindicalistas. 

FONTE: WWW.ALTERDATA.COM.BR

P A  L  E  S  T  R  AH  O  M  E  N  A  G  E  N  S

R  E  U  N  I  Ã  O

H  O  N  R  A   A  O   M  É  R  I  T  O

“Por reconhecimento ao incansável 

trabalho em prol dos trabalhadores e 

do sindicalismo” receberam este ano o 

Certificado de Honra ao Mérito o di-

retor da FENAVENPRO Luiz Fernando 

Nunes (RJ) e o presidente do SINPRO-

FAR (PA) Álvaro Nascimento Filho. A 

indicação dos delegados representan-

tes - Luiz Edmundo Quintanilha de 

Barros (RJ) e Astrogildo Torres (PA) 

– foi aprovada pela plenária durante a 

Reunião do Conselho em 2013.

Conselho Fiscal da FENAVENPRO atesta lisura da entidade

O ENCONTRO ENTRE DIRETORES e membros do Conse-

lho Fiscal aconteceu durante a 120ª Reunião de Con-

selho de Representantes, na Colônia de Férias do 

SINDVEND, em Praia Grande, litoral santista, no dia 29 

de outubro de 2014. 

Na ocasião, os conselheiros José Soares de Souza Filho 

(presidente), Álvaro Nascimento Filho (secretário) e Nú-

bia de Souza C. Alexandre (relatora),  assessorados pelo 

contabilista da FENAVENPRO, Jorge Leal, examinaram 

o Relatório da diretoria, os Mapas contábeis e o balanço 

financeiro do exercício 2013, assim como a previsão orça-

mentária para 2015. Após conferirem a documentação aprovaram-na para todos os fins de direito.

SINDEVAL, SINDIPROVENDAS e SINVEPRO homenageiam FENAVENPRO

O PRESIDENTE DA FENAVENPRO, Edson Pinto, representando a diretoria da entidade, agradeceu os presen-

tes recebidos pelos dois Filiados da Federação. 

Na região nordeste do Brasil, 
a Rede ainda é muito utilizada 
para dormir em substitui-
ção à cama, sendo também 
tradicionalmente utilizada para 
descanso em casas de praia. 
O presidente e diretor 
do SINVENPRO - 
Marcelo Fernandes 
e Alexandre Toscano – 
não esqueceram 
as raízes, deixando como 
presente para FENAVENPRO 
duas Redes confeccionadas 
por artistas da região.

Os diretores do SINDEVAL, 
Jaelson e Nadilson, em 
nome do Sindicato, ofertaram 
à FENAVENPRO, uma 
Rabeca, instrumento de corda 
friccionada com arco 
equivalente ao violino e um CD 
de Nelson da Rabeca 
(Joaquim Gomes / 
12.03.1929), rabequista 
respeitado, acordeonista e 
compositor brasileiro, 
natural de Alagoas.

O presidente Edson exibe a 
Jangada artesanal 

entregue pelo presidente e 
diretor do SINDIPROVEN-

DAS– Rivaldo e Francisco 
Sarmento – que ressaltaram: 

“O objeto simboliza 
o litoral de João Pessoa 

banhado de jangadas colori-
das e o belíssimo por do sol 

da Praia do Jacaré. Quem 
conhece jamais esquece”.

O que é o E-social?
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120a Reunião de Conselho de Representantes da FENAVENPRO
P  A  L  A  V  R  A   L  I  V  R  E  :  A  S  S  U  N  T  O  S   G  E  R  A  I  S

Na palavra livre, os dirigentes sindicais 
agradeceram o apoio da FENAVENPRO 
em suas atividades sindicais e debateram pro-
postas e sugestões sobre diversos assuntos de 
interesse dos vendedores viajantes e
 propagandistas – categorias que representam 
nos seus Estados de origem. Confira:

Antonio de Oliveira, Rondônia 

“Com referencia ao Art. 522 da CLT, antes da reforma da 
Sumula 369/item II, só garantia estabilidade para sete 
diretores efetivos, não contemplando os sete suplentes. 
Desta forma não havia condições de formar a diretoria do 
Sindicato. Após o pleno do TST se reunir com as principais 
Centrais Sindicais, entre elas a UGT, para apreciar as Súmu-
las, foi alterada a 369 no seu item II, garantindo assim a 
estabilidade para os sete suplentes. 

Ressalto que o Item IV da Sumula 369 vem prejudicando 
os companheiros membros da diretoria, referente à esta-
bilidade provisória, tanto de diretores efetivos como de 
suplentes. Sugiro que a FENAVENPRO e CNTC busquem 
junto ao TST a alteração do mesmo,  quando a empresa 
encerrar suas atividades no Brasil”.

José Ribamar Pessoa, Piauí 

“A Lei 12.997, de 18.06.2014, que trata das situações de 
trabalho, com utilização de motocicleta, gera o direito ao 
adicional de periculosidade, correspondente a 30% do salário 
do moto-boy. Acredito que a aplicação da Lei trará dificuldade 
ao empregador, vez, que, o ônus do percentual, pode acarretar 
demissão ou alguns desvios de enquadramento.

Outro ponto, a Instrução Normativa 16 do MTE, de 15.10. 
2013 em seu Art. 6º/ Parágrafo 4º/ Inciso III remete as Fe-
derações e/ ou Confederações a prerrogativa de negociar as 
Convenções e /ou Acordos Coletivos em nome das entidades a 
elas filiadas, desde que autorizadas por aquelas. Ou seja, como 
a FENAVENPRO tem base territorial nacional, e grande parte de 
nossos Filiados propagandistas não tem patronal em suas bases 
e que o mediador não aceita registro de negociações de bases 
diferentes, poderia a Federação negociar com Sindusfarma o 
que este negocia com o Sindicato de São Paulo. Acho que, as-
sim, estaria prestando mais um relevante serviço aos co-irmãos 
e oficializaria o que exige a legislação pertinente ao registro de 
Convenções e Acordos Coletivos. Esta negociação, certamente 
resolveria o problema de pelo menos seis a oito Filiados.”

Jaelson B.de Abreu, Alagoas 
“Sugiro aos companheiros que incluam nas próximas 
Convenções e Acordos Coletivos uma cláusula que firme 
um prazo para Homologação igual ao prazo previsto para 
pagamento das verbas rescisórias no Art. 477, da CLT. 
Quanto ao Art. 62, também da CLT os profissionais que 
atuam externamente não estão sujeitos a controle de 
jornada de trabalho, devido a natureza de sua atividade 
e impossibilidade de controle por parte da empresa. Mas, 
ao contrário do que determina a Lei, a Eurofarma está 
tentando estabelecer um certo controle, inclusive alterando 
o Contrato de trabalho por meio de um Termo Aditivo. Nós, 
do SINDEVAL, aconselhamos não assinarem esse Termo, 
inclusive porque para haver um acordo de compensação 
de horas é necessário que haja a participação e/ou conhe-
cimento do Sindicato obreiro”.

Rivaldo C. Beltrão, Paraíba-João Pessoa 

“O SINDIPROVENDAS alerta que alguns Laboratórios, por 
exemplo, o VALEANT, que demitiu quase todos os propagandis-
tas no Brasil, ficando apenas, com 12, vem se comportando de 
forma arbitrária, com colegas da propaganda médica, utilizando 

propagandas Multicanal, ou seja, por meios de e-mails, 
telefones, etc, substituindo assim, a relação corpo a corpo do 
profissional com o médico. Vale lembrar que o Novartis, já 
tem uma divisão de linha que utiliza este meio de promoção. 
Consideramos uma grande falta de respeito a classe dos pro-
pagandistas, assim como a toda classe médica. Fica, aqui, 
o repúdio do SINDIPROVENDAS a todos os Laboratórios que 
utilizam essa modalidade de propaganda” .

Marcos Antônio de S. Pereira,
Bahia – Vendedores Viajantes 

“Com parecer favorável do Depto. Jurídico do SEVEVIPRO 
e sem nenhum tipo de restrição da FENAVENPRO  quanto 
ao Banco de Horas (possibilidade admissível de compen-
sação de horas, vigente a partir da Lei 9.601/1998), já 
assinamos vários Acordos Coletivos incluindo o benefício”.

Valdir Santana da Silva, 
Paraíba - Campina Grande 

“Considero a Súmula 369 perversa para os trabalha-
dores, principalmente para as categorias diferenciadas, 
pois atualmente vemos fechamento de setor por parte da 
indústria farmacêutica, invocando a referida Súmula, para 
demitir companheiros sindicalistas e não interrompendo a 
comercialização de seus produtos naquela região, para em 
seguida reabrir aquele Setor, após dois anos. 

Aproveito para informar que o SINVENPRO comemorou 
50 anos, dia 23 de junho, e o prazer de ter a nossa 
sala de reuniões o nome do nosso presidente Edson 
Ribeiro Pinto. Finalizando, passo aos companheiros um 
CD que exibe uma pesquisa do dia a dia do propagan-
dista de medicamentos, realizada pelo companheiro 
Hildon Reinaldo Ferreira, representante do Laboratório 
Takeda. Enviamos cópia para o Sindusfarma.” 

Marcelo Fernandes Pereira, Pernambuco

“Saúdo as mulheres pelo Outubro Rosa, cumprimento os co-
-irmãos e agradeço aos companheiros João Carlos, Reginal-
do, Rivaldo e Valdir pela presença, em Recife, por ocasião 
da posse da nossa diretoria. Solicito a FENAVENPRO que 
olhe com carinho a questão do Acordo Coletivo com o Sindus-
farma. Acho que juntos iríamos nos fortalecer mais e, caso, 
se necessário, até poderíamos fazer mudanças estatutárias. 
Apesar  das dificuldades enfrentadas pelo SINVEPRO durante 
o ano movemos várias Ações no Ministério do Trabalho e 
na Procuradoria, em defesa da categoria, denunciando as 
empresas Aché, Cristalia, EMS, Hapvida, Libbs e Valient. 
O apoio da Federação foi fundamental para a aquisição do 
Clube de Campo do Sindicato, em  Olinda, bem localizado, 
mais seguro, fácil acesso e melhor estrutura. Fica, aqui, o 
meu convite aos companheiros para uma visita”.

Edison Borba, RJ – Propagandistas 

“Agradeço ao SINDVEND, na pessoa do presidente Edson, 
o carinho recebido na Colônia, durante esta proveitosa 
Reunião de Conselho. Aproveito a oportunidade para 
justificar a minha ausência nos dois últimos encontros que 
por motivos pessoais não pude comparecer. Parabenizo o 
amigo Luiz Fernando ex-presidente do SINPROVERJ que 
recebeu dos colegas delegados representantes do Conse-
lho o Certificado de Honra ao Mérito.”

José Raimundo Mariá Dias, 
Sul e Sudoeste da BA 

“Saúdo a mesa em nome do presidente da 
FENAVENPRO, Edson R.Pinto e a todos os companhei-
ros presentes.Destaco a importância da reciclagem da 
nova diretoria do SINDVEN e a necessidade de qualifi-

cação dos companheiros no que tange a homologação. 
Partindo dessa premissa, investimos em um Curso sobre 
o assunto e em cálculos trabalhistas no qual participou o 
Agenor Borges nosso secretário, aqui, presente.

Agradeço a Federação pelo apoio a tramitação dos 
nossos processos, em Brasília, e também ao secretário 
desta entidade, Ayrton de Almeida, que entregou em 
mãos um documento para que a FENAVENPRO apoiasse 
Ranieri Del Pomo de Oliveira, associado do SINDVEN”.

Álvaro Nascimento Filho, 
Pará – propagandistas
 
“Após denúncia do SINPROFAR na Curadoria do Traba-
lho do Pará, contra o Laboratório Aché/Biosintética, 
em razão do mesmo não realizar as homologações de 
seus empregados, em nosso Sindicato, o Ministério 
Público ajuizou Ação Civil Pública, contra a empresa, 
com pedido de antecipação de tutela.

O pedido foi acatado pelo Juiz da 2ª  Vara do Trabalho 
de Belém, determinando que as homologações sejam 
realizadas no SINPROFAR sob pena de multa ao Labo-
ratório de R$ 20 mil, por empregado, sem prejuízo de 
indenização de R$ 1milhão a título de dano moral.”

Antonio Carlos F. Polmann, 
Santa Catarina

“Nós, do SINDIVESC, para homologar Convenções Co-
letivas de Trabalho, no Sistema Mediador do MTE já 
passamos pelo mesmo problema de alguns companhei-
ros Brasil afora. Os Sindicatos fecham suas negociações 
com o Sindusfarma, que tem sua base territorial, somen-
te em SP, portanto o Sistema não aceita a homologação.

Há três anos fizemos uma pesquisa dentro de Santa 
Catarina, para tentar encontrar um Sindicato Patronal que 
pudesse validar a nossa negociação com o Sindusfarma e 
homologar no Sistema Mediador. Encontramos em Joinville 
o Sindicato da Indústria Química e Farmacêutica do Estado 
de SC (SINQFAR) o qual passou a representar a Indústria 
Farmacêutica dentro do Estado, e consequentemente, 
assinar nossas Convenções Coletivas de Trabalho perante o 
MTE. Hoje, já alcançamos alguns avanços nas Convenções, 
comparado ao que acontecia na negociação com o Sindus-
farma. Acreditamos que nossa experiência possa contribuir 
com companheiros de outros Estados, caso encontrem 
um Sindicato Patronal em seus territóriosVale lembrar que 
representantes do SINDIVESC viajam por todas as regiões 
onde já existem Delegacias Regionais, com objetivo de 
divulgar nossas conquistas e projetos e unir  ainda mais a 
categoria em torno do Sindicato”.

Astrogildo Torres de B. Filho,
Pará – Propagandistas

“Nós, do SINPROFAR, não aprovamos as fundações 
de Cooperativas, em Belém. Já solicitamos ao assessor 
jurídico da FENAVENPRO que nos oriente em algumas 
dúvidas sobre o assunto. Renovamos o convite a Fede-
ração que esteja representada na posse da nova dire-
toria do Sindicato no próximo dia cinco de dezembro.”

José de Jesus P. Damasceno, Ceará
“A Reunião de Conselho da Federação é um momento 
precioso, onde podemos nos manifestar democraticamen-
te com objetividade e criatividade. Acho que, nós, Filiados, 
devemos cada vez mais criar autonomia, lembrando 
que a FENAVENPRO oferece apoio jurídico. Quanto as 
Cooperativas elas não têm papel jurídico e a criação de 
Sindicatos pilantras é só para garantir emprego. Lamen-
tavelmente o sindicalismo brasileiro está podre”.


