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CNTC luta contra a 
aprovação no 
Congresso Nacional de 
Medidas Provisórias que 
retiram direitos dos 
trabalhadores. FENAVENPRO 
apóia a iniciativa. 

A cobrança de Contribuição 
Assistencial pelos Sindicatos 
é legal? Quem responde 
é o presidente do TST, 
desembargadores e 
ex-procurador do TRT. 
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Filiado da FENAVENPRO 
em Santa Catarina de cara nova  

10 e 11
Diretores da FENAVENPRO e do SINDIVESC, associados e amigos prestigiam 
a inauguração da reforma.

D
AN

IE
L 

TI
N

EL
LI

 M
AR

Q
U

ES
IN

I

3

Congresso Internacional de Propagandistas 
Vendedores defende direitos trabalhistas
A delegação brasileira da FENAVENPRO participou do 18º Congresso da U.L.A.Vi.M (Unión Latinoamericana de 

Visitadores Médicos), realizado no Complexo Social e Desportivo da Associácion Agentes Propaganda Médica 

(AAPM), situado no Domicílio Cervantes, 134, Resistência, Chaco, República Argentina, em 14 de novembro pas-

sado.Mais de 500 propagandistas provenientes da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai aprovaram o documento 

“Declaração de Resistência” , onde entre outros itens consta a defesa dos direitos trabalhistas dos profissionais.
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Coluna Legal

O advogado da FENAVENPRO 
afirma: “Unicidade Sindical 
respeitada mais uma vez”.   

ACESSE

www.fenavenpro.
org.br

e leia outras 
edições do 

Jornal da 
FENAVENPRO
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O que a Ética, a Filosofia e a Sabedoria 
têm a ver com a Operação Lava Jato?
O Brasil está vivendo um perío-

do que poderá ser visto, no futu-

ro, como um dos mais importan-

tes de sua história. No ano em 

que se completam trinta anos da 

Nova República, surgida após um 

longo período ditatorial, o país 

encontra-se imerso em um gran-

de escândalo de corrupção, reve-

lado pela Operação Lava Jato. Se 

considerarmos os números dos 

desvios de verbas que podem ter 

ocorrido na Petrobrás (ainda a 

serem devidamente apurados na 

Justiça), esse esquema superará 

outros casos famosos de corrup-

ção e poderá ser o maior da his-

tória brasileira.

Diante de vultosas quantias 

supostamente desviadas, da 

enorme sofisticação do esquema, da grande quantidade 

de possíveis agentes envolvidos (públicos e privados), o 

brasileiro sente-se revoltado, estarrecido, exausto. Será 

que este país não tomará jeito nunca? Devo ser hones-

to, se a honestidade parece não compensar neste país? 

Nunca verei o dinheiro dos tributos que pago ser reverti-

do, em prol, do bem comum?

Nas horas de crises profundas, devemos nos voltar para 

os sábios. É importante buscar a sabedoria, no sentido pro-

posto pelo sábio da humildade, Francisco de Assis, que 

assim orava: “Senhor, dai-me força para mudar o que pode 

ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser 

mudado, e sabedoria para distinguir uma coisa da outra”.

Em nossa busca por sabedoria, tal-

vez seja bom começar pelo filósofo 

considerado o marco inicial da filoso-

fia ocidental, Sócrates. Ele, que não 

nos deixou nada escrito (tudo que 

dele sabemos chegou por meio de 

seu discípulo, Platão), ainda assim 

deixou um legado importantíssimo 

para a humanidade, ou seja, o próprio 

saber filosófico. Esse saber que nos 

ajuda a pensar quem somos, de onde 

viemos, e para onde vamos.

Para essa empreitada, Sócrates 

deixou um ponto de partida: “conhe-

ce-te a ti mesmo”. Para o grande filó-

sofo, sua sabedoria estava limitada à 

sua própria ignorância, de onde vem 

sua máxima, “só sei que nada sei”. 

Conhecer a si mesmo, portanto, é o 

ponto de partida para o conhecimento 

maior, sobre a vida e sobre o mundo. Conhecendo a nós 

próprios, tomamos posse de nós mesmos, o que é fun-

damental na jornada rumo à virtude, que é a essência 

da ética para Sócrates. Para ele, o homem mau o é 

porque desconhece o bem. O bem pode ser aprendido, e 

por isso é importante o autoconhecimento, pois nos tor-

namos donos de nós mesmos, e podemos nos conduzir 

rumo ao bem. Essa é a ética socrática.

Por mais que seja revoltante assistir a mais um escân-

dalo surgir diante de nossos olhos, vê-lo surgir é um bom 

sinal. É sinal de maturidade da sociedade brasileira. Nun-

ca tivemos um conhecimento tão grande sobre o funcio-

namento da nossa sociedade, da nossa política, da nos-

sa economia. 

A revelação 

de grandes 

esquemas de 

c o r r u p ç ã o , 

ao longo da 

Nova Repú-

blica, nada mais é do que um processo de autoconheci-

mento, de depuração, em que, coletivamente, vemos o 

que é feito na sociedade brasileira. O que parece ser a 

interminável revelação de um escândalo atrás do outro 

é, na verdade, um sinal de que a sociedade brasileira 

está se conhecendo para, em seguida, rumar em dire-

ção à ética socrática, fundada na virtude. Um filósofo 

brasileiro de nosso tempo, Mario Sergio Cortella, disse 

em recente entrevista: “Em 30 anos de democracia, o 

Brasil avançou mais do que em toda a sua história e o 

brasileiro está cada vez mais ciente de seus direitos. A 

novidade não é mais a corrupção, mas a apuração. Não 

é mais a sujeira. É o início da limpeza.”

Não devemos, portanto, agir com ódio, ou indiferença, 

em relação ao que vivemos hoje. Devemos celebrar que 

temos instituições maduras e sólidas, como o Ministério 

Público, a Justiça e a imprensa, que nos permitem che-

gar ao autoconhecimento e, em seguida, à ética, pela 

prática do bem. Estamos, no fundo, conhecendo o mau 

para evitá-lo, praticando o bem. Se não nos conhecer-

mos e não nos domarmos, não chegaremos ao bem. 

Permaneceremos na escuridão. Assim, lembremo-nos 

sempre da oração de Francisco de Assis e da máxima 

de Sócrates: Conheçamo-nos a nós mesmos!

 

Brasil conheça a ti mesmo!

“Pois bem, e o que isso 
tem a ver com a Lava 
Jato? Se o leitor me 
permite, tem tudo a ver”.

Presidente da FENAVENPRO toma 
posse no Conselho Nacional do Sesc
“É uma alegria e uma honra poder fazer parte deste grupo. Meu objetivo é contribuir da me-

lhor forma possível a esta entidade que interfere no dia a dia de milhares de trabalhadores 

do comércio”, afirmou Edson Ribeiro Pinto, representante titular da Nova Central Sindical 

de Trabalhadores no Conselho Nacional do Serviço Social do Comércio.

O presidente da FENAVENPRO tomou posse em cerimônia realizada no auditório do Sesc-

-Rio, rua Santa Luzia, 685, Centro, em 24 de outubro passado.

À esq.: Antonio Oliveira 
Santos (pres.dos 

Conselhos Nacionais do 
Sesc e Senac; Maron 

Emile Abi-Abib (diretor 
geral do Deptº Nacional 

do Sesc); Maria das 
Graças Gonçalves 

Almeida (conselheira 
representante 

do Ministério do 
Trabalho e Emprego); 

Zoroastro Torquato de 
Araujo (conselheiro 

representante do 
INSS) e Edson Ribeiro 

Pinto (conselheiro 
representante da NCST).

E D I T O R I A L

Edson Ribeiro Pinto, presidente da FENAVENPRO 
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Unicidade Sindical 
respeitada mais uma vez
A UNICIDADE SINDICAL É uma garantia prevista na 

legislação brasileira, na qual um único Sindicato ou 

Federação representa uma dada categoria de traba-

lhadores, como é o nosso caso, e por ela luta pela 

melhoria das condições de trabalho e remuneração.

Digo isso, para demonstrar minha satisfação por mais 

uma vitória recente da FENAVENPRO na Justiça, e o 

consequente reconhecimento pela 8ª Turma do TST, 

ao julgar improcecente o Agravo de Instrumento da 

FENAPROFAR que visava desbloquear o correlato re-

curso de revista. Ressaltando, também, que a FENA-

VENPRO é a única representante legítima da categoria 

dos empregados vendedores viajantes do comér-

cio, propagandistas e propagandistas de produtos 

farmacêuticos em todo o território nacional.

O Art. 8º, Inciso II da Constituição Federal, diz: 

“é vedada a criação de mais de uma organização 

sindical, em qualquer grau, representativa de ca-

tegoria profissional ou econômica, na mesma base 

territorial, que será definida pelos trabalhadores ou 

empregadores interessados, não podendo ser infe-

rior à área de um município”.

FENAVENPRO sai vitoriosa 
quanto a pretenso 
Desmembramento Sindical
PROCESSO: No AIRR-0001973-10.2011.5.02.0006

RELATOR: Desembargador Convocado: João Pedro Silvestrin

AGRAVANTE(S): Federação Nacional dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores 
e Vendedores e Produtos Farmacêuticos-FENAPROFAR
ADVOGADO: Dr. Manaem Siqueira Duarte (OAB: 248893 / SP)

AGRAVADO(S): Federação Nacional dos Empregados Vendedores e Viajantes 
do Comércio, Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de 
Produtos Farmacêuticos - FENAVENPRO

ADVOGADOS: Nivaldo Pessini (OAB 24775/SP) e Leonaldo Silva (OAB 17230/DF) 
Órgão Judicante - 8ª Turma

DECISÃO: “por unanimidade, negar provimento ao Agravo de Instrumento”.

EMENTA: Agravo de Instrumento – Desmembramento Sindical – Requisitos

O Eg. Tribunal Regional, com base nos Estatutos de ambas as Federações, consig-
nou que, além de possuírem abrangência nacional, “abarcam os interesses da ca-
tegoria diferenciada de Propagandistas de Produtos Farmacêuticos”. Registrou 
que a FENAPROFAR foi fundada em 20/7/1996, e a FENAVENPRO, em 19/5/1952.

Assim, em respeito aos princípios da unicidade sindical e da anterioridade, concluiu 
que “deve ser identificado como mais legítimo e representativo o sindicato 
com categoria profissional mais larga e abrangente, além de mais antigo, 
que na hipótese é a FENAVENPRO”.

Entendimento diverso encontra óbice na Súmula nº 126 do TST.

Agravo de Instrumento a que se nega provimento.

C O L U N A  L E G A L

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

A CONFEDERAÇÃO NACIONAL dos Trabalhado-

res no Comércio condena a edição das Medidas 

Provisórias 664 e 665/2014 assinadas pela pre-

sidente Dilma Rousseff, no dia 30 de dezembro, 

“que afetam o pagamento de pensão por morte, seguro-desemprego, auxílio-

-doença e abono salarial”.

As entidades que representam os trabalhadores de todo o país foram surpreendi-

das com a publicação no Diário Oficial da União das duas Medidas Provisórias, 

enviadas ao Congresso Nacional. Elas mudam as regras de ingresso e manuten-

ção em cinco benefícios trabalhistas e previdenciários.

“Nós não vamos aceitar esse golpe aos direitos dos trabalhadores. Foi uma de-

cisão arbitrária do governo que não discutiu a proposta com as entidades que 

representam os trabalhadores. Estão empurrando para o bolso do trabalhador o 

rombo na Previdência, vamos lutar para que essas medidas não sejam aprovadas 

pelo Congresso”, afirma o diretor-secretário da CNTC, Lourival Figueiredo Melo.

A CNTC refuta a tentativa do governo de penalizar o trabalhador. No pagamento do 

seguro-desemprego, por exemplo, entre as mudanças definidas está a triplica-

ção do período de trabalho exigido para que o trabalhador peça pela primeira vez 

o mesmo, ou seja: foi elevado de seis meses para 18 meses o período seguido 

Entenda as MP’s
MP 664/2014 | Minireforma da Previdência Social 
para pensão por morte e auxílio-doença

MP 665/201 | Seguro Desemprego e Abono Salarial

Fonte: Assessoria de imprensa da CNTC

CNTC pede revogação de MP’s que tiram 
direitos dos trabalhadores

de trabalho para que os recursos sejam liberados ao 

contribuinte que acaba de ficar desempregado.

“As novas regras afetam principalmente a nossa ca-

tegoria, que já sofre com a grande rotatividade de mão de obra causada pela 

sazonalidade da atividade e pelo interesse econômico do setor patronal. O traba-

lhador não quer ficar desempregado, ele foi colocado nessa situação por proble-

mas na economia, juros altos, inflação fora de controle, entre outros. O patrão, 

no primeiro momento da crise demite o funcionário, e este, apesar de contribuir 

mensalmente com a Previdência Social, não poderá usufruir dos seus direitos”, 

completa Melo.

Acesse www.cntc.org.br e veja as MP’s completas e o que mudou nos seus direitos. 
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Constribuição Assistencial em Foco

Contribuição 
assistencial: 
É devida mesmo 
por quem não 
é sindicalizado
QUANDO DETERMINADA categoria aprova a contribui-

ção assistencial em Assembléia, o repasse passa a 

ser obrigatório, para todos os trabalhadores, sindicali-

zados, ou não. Foi o que decidiu a 7ª Turma do Tri-

bunal Regional do Trabalho da 1ª Região (RJ) ao 

analisar tentativa do Ministério Público do Trabalho de 

tornar o pagamento facultativo e obrigar que dois Sin-

dicatos do Esta-

do pagassem in-

denização de R$ 

500 mil por dano 

moral coletivo.

A Ação Civil Pú-

blica apontava 

i r r egu la r i dade 

nas cobranças 

feitas por Sindi-

catos da área 

de construção. 

Para o MPT, exi-

gir automatica-

mente contribuição destinada ao custeio de entidade 

sindical equivale a impor filiação compulsória, o que 

violaria a liberdade de associação e de sindicalização.

O juízo de primeira instância rejeitou o argumento, 

com o entendimento de que os benefícios alcançados 

pelas entidades sindicais são estendidos para toda a 

categoria, não sendo concedidos apenas aos filiados. 

O MPT recorreu, mas teve a tese vencida novamente.

Recurso Ordinário – TRT/RO - 0000977-

27.2012.5.01.0225 - ACP – Acórdão -  7ª turma 

O PRESIDENTE DO Tribu-

nal Superior do Traba-

lho, ministro Antonio José 

Barros Levenhagen, de-

fende a retirada de uma 

parte do salário do traba-

lhador brasileiro pelos Sin-

dicatos, mesmo que ele 

não seja filiado, para arcar 

com as despesas da enti-

dade de classe. O ministro 

é a favor de que a contri-

buição assistencial volte 

a ser descontada uma vez 

por ano de todos os traba-

lhadores, independente-

mente da filiação sindical. 

Hoje, a norma do TST só permite 

que a contribuição assistencial 

seja descontada do empregado 

sindicalizado. As informações são 

da Agência Estado.

“Os Sindicatos estão em polvo-

rosa com esse precedente nor-

mativo. Se o acordo vale para 

todos, por que só o sindicalizado contribui e o outro 

trabalhador que vai receber os mesmos benefícios 

não contribui?”, questiona Levenhagen.

Para o presidente do TST, os Sindicatos entram na 

negociação, conseguem vantagens para toda a cate-

goria, mas só recebem a contribuição que serve para a 

“A aprovação do 
repasse em Assembléia 
Geral vincula 
a minoria. Afi rmo 
que limitar a 
efi cácia de cláusulas 
negociadas violaria o 
artigo 611 da 
Consolidação das 
Leis do Trabalho”.

FONTE E FOTO: ASSESSORIA DE IMPRENSA DO TRT-RJ/1ª REGIÃO

Desembargadora 
Sayonara 
Grillo 
da Silva, 
relatora do caso: 
A decisão foi por 
maioria 
de votos. 

ALDO DIAS/WWW.JUSTOCANTINS.COM.BR

Presidente do TST defende 
taxa sindical obrigatória

Contribuição assistencial gera polêmica
O normativo anterior do TST permitia que a contribuição assistencial fosse descontada de todos 

os trabalhadores, com exceção daqueles que redigiam um termo pedindo para não pagar. Para 

Levenhagen, o órgão da cúpula da Justiça do Trabalho deve retomar a discussão para, provavel-

mente, voltar à orientação que vigorava antes, embora seja um tema “difícil”. Para isso, ele teria 

de pedir à comissão de jurisprudência do TST, que reúne três ministros, um posicionamento sobre o 

tema, que depois seria levado ao plenário, que reúne todos os ministros.

Ele afirma que os Sindicatos precisam muito desses recursos para a manutenção das entidades, que 

também desenvolvem outros projetos. “Muitos Sindicatos oferecem aos seus integrantes benefícios 

que o Estado deveria promover e não fornece”, diz, citando como exemplos, assistência médica, odon-

tológica, entre outros.

No Ministério Público do Trabalho, o entendimento predominante é que deve se manter a jurispru-

dência atual — descontar a contribuição assistencial apenas dos sindicalizados — em parte por cau-

sa da atuação das entidades. “Falta transparência aos Sindicatos. Todo mundo presta contas no país, 

menos essas entidades. Algumas não dão satisfação nem mesmo às categorias que representam”, 

sentencia o procurador Regional do Trabalho Francisco Gérson Marques de Lima, presidente da 

Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical.

O ministro Barros Levenhagen 
é a favor de que a contribuição 
assistencial volte a ser descon-
tada uma vez por ano de todos 
os trabalhadores, independen-
temente da fi liação sindical.

manutenção da entidade 

daqueles que são sindi-

calizados. “Os Sindicatos 

não deixam de ter razão 

e isso acaba desmotivan-

do na hora das negocia-

ções”, afirma.

Atualmente, como o im-

posto sindical — descon-

tado no contracheque de 

março é equivalente à re-

muneração de um dia de 

trabalho —, a contribui-

ção assistencial também 

está prevista na Constitui-

ção e na Consolidação 

das Leis do Trabalho, mas não 

há definição legal sobre o valor e 

a forma como ela é descontada 

do salário do trabalhador.

A legislação diz que esses fa-

tores devem ser definidos por 

meio de Acordo ou Convenção 

coletiva, mas há casos em que 

Sindicatos conseguiram arrecadar até 20% do salá-

rio-base de um mês por ano de cada um dos filiados. 

Ou seja, a contribuição tem muito mais impacto no 

caixa das entidades do que o imposto sindical. O Mi-

nistério do Trabalho não faz levantamento do valor 

total da contribuição sindical nem de como é feita a 

distribuição entre as entidades.
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NOTA DA REDAÇÃO: Os artigos publicados e selecionados por Hildebrando Barbosa 
de Carvalho, assessor jurídico da FENAVENPRO - foram autorizados por seus respectivos autores.

Sindicato pode cobrar Contribuição 
Assistencial de não-associados

É CONVICÇÃO DA 3ª Turma do Tribunal do Trabalho 

do Rio Grande do Sul que a convenção coletiva de uma 

categoria pode prever a contribuição de não sindica-

lizados. Isso porque a Assembléia Geral que autoriza a 

edição da convenção é dirigida a toda a categoria e dá 

a oportunidade de manifestação contrária à cobrança.

O Ministério Público do Trabalho ingressou com Ação 

Civil Pública questionando o instrumento coletivo do 

Sindicato dos Empregados em Transporte Rodoviário 

de Carga Seca do Estado do Rio Grande do Sul (Sine-

carga). Tendo a 7ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 

concedido a antecipação de tutela pedida pelo MPT, 

recorreu a entidade.

Segundo o desembargador Ricardo Carvalho Fraga, 

relator do Recurso ordinário, a instituição e cobrança da 

contribuição assistencial encontra respaldo tanto na Consolidação das Leis do 

Trabalho quanto na Constituição Federal. O magistrado avalia que o desconto 

pode abranger toda a categoria, já que toda ela é beneficiada com as conquistas 

do Sindicato. “Solução diversa sugeriria a restrição da atuação do sindicato aos 

associados, o que não se afigura adequado”, acrescentou.

Cabe recurso da decisão. (Processo 00031-2008-007-04-00-9 RO)

Sindicatos devem receber 
contribuição de todos
os membros da categoria
por Raimundo Simão de Melo, advogado e consultor jurídico na área sindical, procurador Regional do Tra-

balho aposentado, mestre e doutor em Direito pela PUC/SP e professor de Direito e de Processo do Trabalho.

OS SINDICATOS SÃO instituições sociais importantes num Estado Democrático de Direito 

e nas relações de trabalho e, para bem cumprir o seu papel, precisam de dinheiro para 

financiar as lutas e organizar os trabalhadores. Esse dinheiro deve sair do bolso de todos 

os membros da categoria, por meio de decisões legítimas e democráticas das Assembléias.

A Constituição da República, em seus artigos 5º, XX e 8º, V, assegura o direito de livre 

associação e sindicalização. É ofensiva a essa modalidade de liberdade cláusula constante 

de Acordo, Convenção Coletiva ou Sentença Normativa estabelecendo contribuição em fa-

vor de entidade sindical a título de taxa para custeio do sistema confederativo, assistencial, 

revigoramento ou fortalecimento sindical e outras da mesma espécie, obrigando trabalhado-

res não sindicalizados. Sendo nulas as estipulações que inobservem tal restrição, tornam-se 

passíveis de evolução os valores irregularmente descontados.

É possível a cobrança de contribuição assistencial/negocial dos trabalhadores, filiados, ou 

não, aprovada em Assembléia Geral, convocada para este fim, com ampla divulgação, garantida 

a participação de sócios e não sócios, realizada em local e horário que facilitem a presença dos 

trabalhadores, desde que assegurado o direito de oposição, manifestado perante o Sindicato 
por qualquer meio eficaz de comunicação, observados os princípios da proporcionalidade e ra-

zoabilidade, inclusive quanto ao prazo para o exercício da oposição e ao valor da contribuição.

A orientação do MPT, para o momento, foi ponderada e acertada, embora, pessoalmente 

sempre entendi que qualquer oposição às decisões tomadas nas Assembléias sindicais, in-

clusive sobre o custeio sindical, deve ser apresentada nela, onde e quando se decide sobre 

os benefícios  reivindicados para toda a categoria, como também a forma de custeio da 

campanha salarial e outras questões internas. Isso que é constitucional, porque é direito de 

todos, inclusive dos trabalhadores, reunirem-se pacificamente em Assembléias para decidi-

rem as questões que envolvam a categoria (Constituição Federal, artigos 5°, XVI e 7°, XXVI). 

Se as mesmas valem para aprovar as reivindicações e os Acordos Coletivos de trabalho e 

para autorizar os Sindicatos a negociarem, por que só não valem para a aprovação do cus-

teio sindical? Convenhamos isso não tem a menor lógica e não se sustenta juridicamente. 

Desta forma, a contribuição assistencial é instituto que não contém eiva de inconstitucio-

nalidade ou ilegalidade, ao contrário do que consta no PN 119 do TST, porque, ademais, 

é de se ressaltar que todas  conquistas da decisão normativa ou da negociação coletiva 

beneficiam todos os integrantes da categoria profissional, não se configurando qualquer 

hostilidade ao princípio da legalidade ou da livre associação o estabelecimento da forma de 

custeio dos Sindicatos por todos aqueles que pertencem às categorias.

A aplicação do aludido PN, ao contrário, demonstrou, na prática, o que  muitos nunca qui-

serem aceitar, a sua inconstitucionalidade, porque ao contrário da assertiva de que cobrar 

referida taxa dos não sócios era uma forma de obrigá-los a serem sócios do Sindicato, o que 

está acontecendo é que muitos trabalhadores estão dando baixa no Sindicato porque são 

eles, na forma da orientação do PN 119, que têm que arcar com o sustento do Sindicato 

e, os outros, não sócios, que não pagam nada,  recebem os mesmos benefícios! Então, 

perguntam os trabalhadores filiados aos Sindicatos: para que ser sócios, se todos recebem 

os mesmos direitos  conquistados pelo Sindicato sem nada pagar?

Entrevista do presidente do TST

Por isto o ministro Antônio de Barros Levenhagen, defendeu que os Sindicatos têm o 

direito de receber uma taxa do salário do trabalhador, mesmo que ele não seja filiado, para 

arcar com as despesas da entidade de classe, colocando em votação proposta de alteração do 

PN 119 e o cancelamento da Orientação Jurisprudencial 17 da Seção de Dissídios Coletivos, 

que tratam da contribuição para entidades sindicais. A proposta foi aceita por 12 votos contra 

11. O Regimento Interno do TST, porém, exige, para a aprovação, revisão ou cancelamento 

de súmula ou de precedente normativo, a aprovação da maioria absoluta, ou seja, 14 votos.

Como se vê, a maioria dos ministros responsáveis pela elaboração e reforma da jurisprudên-

cia do TST passou a entender que a orientação do PN 119, como está, não mais se sustenta no 

cenário jurídico-constitucional brasileiro, porque, como penso, ofende a Constituição Federal em 

vários dispositivos, especialmente o inciso I do artigo 8°, que veda a intervenção e interferência 

indevida do Estado na organização sindical, que é o que está acontecendo, quando o Estado 

não aceita as decisões soberanas das assembléias sindicais, ou as aceitam apenas em parte. 

Espera-se que em breve a questão volte à apreciação pelo TST e que seja encontrada uma 

solução consensuada para a questão do custeio sindical  entre o movimento sindical e o Estado 

brasileiro (Ministério Público do Trabalho e Justiça do Trabalho), pelo menos por ora, porque a 

questão precisa ser resolvida de forma definitiva por uma Lei aprovada pelo Congresso Nacional.FONTE: TEXTOS E FOTOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO TRT-RS

“O tema continua sendo atual inclusive no Tribunal 

Superior do Trabalho que no ano passado discutiu 

proposta de 15 de um total de 27 ministros no sentido 

de editar uma Súmula reconhecendo o direito dos 

Sindicatos cobrarem essas contribuições. A matéria foi 

aprovada por 12 x11, não se transformando em Súmu-

la por ausência de quórum com maioria absoluta, pre-

visto no regimento interno do TST” segundo informa-

ções de Gilberto Souza dos Santos atual 

desembargador  integrante da 3ª Turma do TRT do 

Rio Grande do Sul, através da Assessoria de Imprensa do Tribunal.

De acordo com o desembargador a nova Súmula vinculante (PSV 95) 

diz respeito à contribuição confederativa prevista no Art. 8º da Consti-

tuição, para manutenção do sistema confederativo (Sindicato, Federação 

e Confederação), aprovada em Assembléia Geral e não vinculada a outro 

evento: “Os recursos são distribuídos para as três instâncias sindicais. 

Temos diferenciado a confederativa da assistencial, também aprovada em 

Assembléia, mas estabelecida no contexto da negociação coletiva, em 

convenção coletiva ou acordo coletivo, em proveito apenas do Sindicato, 

com base no Art. 513, e, da CLT”.

Em relação à contribuição assistencial, Gilberto Santos complemen-

tou: “O STF já decidiu em incidente de repercussão geral que não se tra-

ta de questão constitucional, competindo ao TST decidir essas questões 

em última instância”.

O desembargador concluiu: “Creio que a Súmula vinculante, que 

reproduz o texto da Súmula 645 do STF não afeta a discussão sobre a 

legalidade da contribuição assistencial”.

Desembargador  Ricardo Carvalho 
Fraga, Relator do Recurso.
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Primeira edição de 2015 do Jornal da FENAVENPRO. 

Nas páginas que seguem, dedicadas aos Sindicatos que 

compõem a família FENAVENPRO, toda a divulgação do 

trabalho realizado por sindicalistas combativos e guer-

reiros,  junto às categorias que representam em seus 

respectivos Estados. Vale lembrar, prezado Filiado,  que 

este  é o seu veículo de comunicação, e, que, através 

dele, você alcança milhares de pessoas por este mundo 

afora. Colabore, Participe, Incentive os 
co-irmãos! Acesse www.fenavenpro.org.br e envie 

o Jornal da FENAVENPRO para sua mala direta. 

Boa leitura! 

Pernambuco | Caruaru
sinprocape@bol.com.br| www.sinprocape.com.br

SINPROCAPE debate Dissídio Coletivo 2015
REPRESENTANTES DO SINPROCAPE realizaram 

no auditório do Sindicato, em 13 de fevereiro do 

corrente ano, uma Assembléia com propagandis-

tas  - vendedores de Caruaru, para discutir pro-

postas da categoria encaminhadas ao Sindusfar-

ma (Sindicato da Indústria Farmacêutica).

Entre as reivindicações discutidas o presidente 

do SINPROCAPE, Ricardo Bezerra dos Santos, 

citou: “Achamos relevante que os Laboratórios  

aumentem o tíquete  restaurante e cumpram a  

Cláusula  31  da  Convenção  Coletiva, ou seja, 

quando o companheiro for a eventos médicos ou 

jantares profissionais, fora do horário comercial , 

mas autorizado pelo empregador, as empresas, como compensação, devem conce-

der as horas equivalentes ao trabalho efetivamente prestado”.

SINDEVAL discute com Ambev Lei de motociclistas
PREOCUPADOS COM O adicional de periculosidade para trabalhadores que se 

utilizam de motocicleta no exercício de suas funções representantes do SINDEVAL 

vem realizando reuniões simultâneas com a AMBEV (Companhia de Bebidas 

das Américas) para debaterem a Lei 12.997/2014 que trata do assunto.

Os encontros têm sido realizados no Centro de Distribuição Direta (CDD) da 

AMBEV, localizada na Avenida Comendador Gustavo Paiva, 3230, bairro Man-

gabeiras, em Maceió. 

III Copa dos propagandistas agita Caruaru
 O  TERCEIRO TORNEIO  de  Futebol entre 

os Times Azul e Verde, já virou tradição 

entre os propagandistas de Caruaru. O 

jogo realizado pelo SINPROCAPE  acon-

teceu no campo do Clube Atlético do Por-

to (conhecido popularmente como Porto) 

e contribuiu para unir mais a categoria.

Mais  de  quarenta  participantes torce-

ram pelo seu time de coração e entrega-

ram o Troféu ao Time Verde, campeão que 

suou a camisa.

SINDEVAL parceiro do “Projeto Música em Movimento”
O PROJETO NÃO GOVERNAMENTAL é estruturado com ver-

ba adquirida na Alemanha por doadores e benfeitores da 

causa social. Ele é mantido pelo Grupo São Tiago de Ara-

piraca que acredita e investe na criança e no adolescente 

com o propósito de estimular, fomentar e tornar real uma 

educação profissional e artística para todos sem distinção. 

Entre os mais de 100 alunos espalhados pelos cinco bairros onde são atendidos 

e beneficiados, o presidente do SINDEVAL, João Carlos Rosendo, destaca o 

coro Infanto-juvenil “Pequenos Tons”: “São 55 crianças pertencentes aos bairros 

Brisa do Lago e Jardim das Paineiras orientadas pelos regentes, cantores e com-

positores Marcos Sena e Malba”.

O projeto fechou 2014 com o primeiro CD contendo músicas populares interpre-

tadas por pequenos talentos trabalhados e harmonizados para se tornarem as vo-

zes de seus bairros e harmonizarem suas vidas. Quem tiver interesse em adquirir 

o CD por apenas R$ 5 ou ajudar a ONG anote os contatos: DDD (82) 9313-0444 

/ 8156-5453 e 9988-1065 / e-mail: mmovimento@outlook.com Se preferir fale 

com o SINDEVAL: (82)3336-3247. O Sindicato agradece.

Em 5 de fevereiro passado, 
sindicalistas, além de solicita-
rem à Ambev esclarecimentos 

sobre  a suspensão do adicional 
de periculosidade devido aos 

motociclistas, debateram tam-
bém algumas cláusulas econô-
micas do Acordo Coletivo,  já 
que a negociação da categoria 

está próxima.

No último  21 de janeiro participaram 
da reunião os diretores e advogada do 
SINDEVAL respectivamente 
João Carlos F. Rosendo, Nadilson 
A. de Lima, Jarbas da S. Braga e 
Eliane da S. Lira e a gerente, gerente 
comercial, coordenadora e analista do 
Setor Gente e Gestão da AMBEV: 
Georgia  Freitas, Lincon Castro, 
Jeiza Moraes e Iviane Pita.
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por Mauricio Azevedo, jornalista e assessor de imprensa SINPROVERJ

SINPROVERJ em defesa da categoria promove Campanha  nas salas de espera
UMA SITUAÇÃO TÍPICA de sala de espera em consultórios, clínicas e hos-

pitais se tornou polêmica recentemente: intolerância com os propagan-

distas. A razão alegada “é que esses profissionais estariam atrasando o 

atendimento médico a pacientes”.

O assunto avançou em algumas cidades do país, ano passado, como o site 

do SINPROVERJ divulgou. Em Goiânia-GO, Uberlândia-MG e Londrina-PR 

as manifestações de impaciência tiveram consequências maiores. Câmara 

de Vereadores, legislando para tolher o raio de ação desses profissionais e 

programas sensacionalistas de TV colocando-os na berlinda.

No Rio de Janeiro, o SINPROVERJ decidiu tomar a dianteira e encomendou 

10 banners para dar início à campanha de conscientização em estabeleci-

mentos de saúde. No texto, o Sindicato esclarece que não quer disputar com 

os pacientes a agenda do médico, além de lembrar que o propagandista é por-

tador de novidades científicas para os prescritores de medicamentos de última 

geração. A mensagem do SINPROVERJ se encerra estimulando o equilíbrio de 

seus representados, a confiança no bom senso dos médicos, e o agradecimento e compreensão dos pacientes.

SINDEVAL recebe visita 
de co-irmão do Piauí
DE FÉRIAS, EM MACEIÓ, junto com a família, o 

vice-presidente do SEVVPROPI e também delega-

do representante da FENAVENPRO na CNTC, José 

Ribamar Almeida Pessoa, visitou a Sede Social 

do SINDEVAL.

Na ocasião, os diretores do Sindicato - João Car-

los, Nadilson e, Jaelson – à direita da foto, deram 

boas vindas ao companheiro Pessoa que agrade-

ceu a receptividade e elogiou a administração da 

entidade: “Parabéns aos colegas de Alagoas que 

vêm conduzindo o Filiado da FENAVENPRO com 

muita eficiência”.

SINDEVAL realiza 
confraternização em 
homenagem ao Dia da Mulher
NA TARDE DO DIA seis de março o SINDEVAL pro-

moveu confraternização em homenagem ao Dia In-

ternacional da Mulher, comemorado em 8 de mar-

ço. O evento  realizado no Restaurante Sá Menina, 

reuniu cerca de 25 mulheres propagandistas de 

Maceió. Representando o SINDEVAL Isolde  Melo 

diretora social do Sindicato.

SINPROVERJ, em nome da NCST, protesta contra índice de 9%
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA do Rio de Janeiro aprovou, em março, o reajuste de 9% no Piso Regional do Esta-

do para 2015. O índice é superior aos 7,5% que constava na mensagem original do governador Luiz Fernando 

Pezão, mas desagradou ao presidente do SINPROVERJ, Luiz Edmundo Barros, que representa a Nova Central 

Sindical dos Trabalhadores no Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda (CETERJ)

“A bancada trabalhista do CETERJ, integrada pelas Centrais sindicais, conseguiu reverter uma situação que se 

encaminhava para pior. Mas é lamentável, que o Rio de Janeiro, cujo marketing anuncia ganhos consolidados 

com a indústria do petróleo, não tenha chegado ao reajuste dos pisos de São Paulo, de 10%, ou do Rio Gran-

de do Sul, de 16%” protestou Luiz Edmundo.

Além da NCST, à qual o SINPROVERJ é filiado, as Centrais CGTB, CTB, CUT e UGT, fazem parte da bancada tra-

balhista do CETERJ, Fórum tripartite composto ainda por empresários e governo do Estado. Numa reunião em fe-

vereiro, os sindicalistas haviam conseguido que o Governador Pezão recuasse no índice inicial, de apenas 7,5%.

Piso Regional 2015 

À esq.: O presidente 
do SINPROVERJ Luiz 
Edmundo representou 
a NCST em reunião 
do Governador do Rio 
de Janeiro Pezão (ca-
beceira) com Centrais 
sindicais.

A nova peça foi apresentada em primeira mão à categoria, em 
fevereiro do corrente ano, durante  almoço que os propagandistas 
de Madureira (Zona Norte) fizeram para comemorar o aniversário 
de colegas. Presente ao encontro, o diretor do Sindicato André 
Lavatori comenta a receptividade entre a classe. “O projeto de 
conscientização teve uma adesão positiva junto à categoria, que 
elogiou a iniciativa do SINPROVERJ”.

O banner também fez sucesso entre os propagandistas 
de Itaipava na Região Serrana do Rio.

O presidente e o diretor do SINPROVERJ, 
Luiz Edmundo Barros e Marcelo Carlos, 
exibem o banner da campanha na Sede 
Social do Sindicato.
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contato@sindicatodosvendedoresrj.com.br 

www.sindicatodosvendedoresrj.com.br

Médico do VENRIO 
homenageado pelo Cremerj
O CONSELHO REGIONAL de Medicina do Estado do 

Rio de Janeiro promoveu solenidade, em 4 de de-

zembro passado, para prestar justa homenagem aos 

médicos jubilados e inscritos no Conselho, com 50 

anos ou mais de formados, e que atuam no Rio.

Dentre os homenageados, o cirurgião cardiovascular 

e pesquisador Walter Labanca Arantes, membro da 

Câmara Técnica de Transplantes do Cremerj e médico 

do VENRIO, desde 1975. Emocionado, em entrevista 

ao Jornal da FENAVENPRO, o cientista pernambu-

cano nascido na Paraíba e que foi diretor geral do 

Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro no 

RJ e superintendente do Rio Transplantes, contou um 

pouco de sua história de vida: “Considero-me uma 

pessoa de muita sorte. Após minha residência mé-

dica no Inca, em 1967, ganhei uma bolsa de estu-

dos do Governo da França e um posto de cirurgião 

cardiovascular na Universidade de Strasbourg dirigido 

pelo professor René Fontaine e René Kieny. Em se-

guida me transferi pra Universidade de Paris, onde 

trabalhei com os professores Charles Dubost e Alain 

Carpentier que desenvolveu o primeiro coração intei-

ramente artificial, completo e definitivo. O país era na 

época referência em cirurgia vascular” lembrou.

O diretor do departamento de Cirurgia Cardíaca do 

Colégio Brasileiro de Cirurgiões e do Hospital Federal 

da Lagoa do Ministério da Saúde, Walter Arantes, 

atualmente está ligado ao Hôpital Europeen Georges 

Pompidou (HEGP) da Universidade de Paris, dirigido 

por Carpentier. O cardiologista afirmou que junto à 

Câmara Técnica do Cremerj e do conselheiro Pablo 

Vazques, está providenciando a vinda do professor 

Carpentier ao Brasil, para divulgar o método revolu-

cionário no país: “Essa nova proeza médica, 100% 

francesa, dá nova esperança a quem sofre de proble-

mas cardíacos” garantiu o cientista.

Rondônia
serviprofaro@terra.com.br

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

SERVIPROFARO na mira das categorias diferenciadas
O PRESIDENTE DO FILIADO da FENAVENPRO, em Rondônia, e também membro da Executiva Nacional da 

União Geral dos Trabalhadores, Antonio de Oliveira, irá participar do 3º Congresso da Central Sindical que 

será realizado, em São Paulo, no mês de junho. 

Como delegado votante da UGT o sindicalista comentou uma das principais propostas que será debatida no 

evento: “Vamos propor a criação da Secretaria Nacional das Categorias Profissionais Diferenciadas 

Brasileiras, para que possamos ter voz e voto no Congresso Nacional, junto aos parlamentares que preten-

dem acabar com este segmento, do qual, nós, vendedores viajantes fazemos parte”.

Oliveira informou também que já deu início na renovação dos Acordos Coletivos de Trabalho nos Estados do 

Acre e Roraima.

SINDIPROVENDAS se reúne com secretária Municipal 
de Saúde de João Pessoa
O OBJETIVO DO ENCONTRO entre sindicalistas e a odontóloga, Mônica Rocha, realizado na sede da Secre-

taria de Saúde do Município, no último 17 de março, segundo o presidente do SINDIPROVENDAS, Rivaldo 

Beltrão, foi tentar solucionar um impasse que vem prejudicando muito os propagandistas de João Pessoa: 

“Trata-se do cerceamento por parte das Unidades Municipais de Saúde (PSFs, UPAs e Unidades Hospitalares) 

ao acesso de colegas nesses locais”.

Na ocasião, Rivaldo lembrou à secretária, sobre a necessidade da categoria ter acesso irrestrito às Unidades 

de Saúde, na medida em que qualquer tipo de restrição representa coibir o direito de o profissional transitar 

na sua área de trabalho: “Além disso o direito do médico em receber nossa visita, haja vista, que somos uma 

categoria diferenciada e devidamente reconhecida por Lei” ponderou.

Outra preocupação do SINDIPROVENDAS comentada durante a reunião: “Muitos colegas que visitam es-

tas Unidades estão sendo penalizados no atingimento de suas metas e vendas” lamentaram.

A secretária de Saúde, de acordo com Rivaldo, mesmo assinalando a normatização do SUS, em que médicos 

de serviços de saúde públicos, devem prescrever os medicamentos da farmácia básica padronizada, mostrou-

-se interessada e sensibilizada, diante dos argumentos expostos pelos representantes da categoria: “Para 

podermos solucionar definitivamente este impasse façam um estudo quantitativo de visita a estas Unidades 

de Saúde” finalizou. 

Na reunião intermediada pelo vereador Bruno Farias (PPS-PB) de acordo com os sindicalistas “tem se mostra-

do bastante sensível aos anseios da categoria” compareceram, além do presidente do SINDIPROVENDAS os 

diretores: Francisco Sarmento, Hugo  Freire e Tarcísio Rodrigues.

O homenageado entre o ex-presidente do Cremerj Sidnei Ferreira 
e o atual presidente do Conselho Pablo Vasques
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SINDIPROVENDAS promove jantar dançante
O EVENTO DE FINAL de ano embalado com música, ao vivo, aconteceu na aprazí-

vel sede da Associação da Caixa Econômica Federal, na Praia de Cabo Branco, em 

João Pessoa, e reuniu cerca de 70 propagandistas, familiares e amigos.

O presidente do Sindicato, Rivaldo Cavalcanti 

Beltrão (2º à esq.), destaca o principal objeti-

vo da confraternização anual: “Com certeza é o 

reencontro de toda a nossa categoria. Matamos 

a saudade de antigos e novos colegas de pro-

fissão que, por conta de viagens a trabalho. na 

maioria das vezes, quase não se encontram”.

Diversos brindes foram sorteados entre os con-

vidados, tais como: cestas de Natal; churras-

queira elétrica; ferro de engomar; garrafa de 

whisky Ballatines 12 anos; headphone; jogo de 

taças para vinho; kit churrasco; liquidificador; 

secador de cabelo e  vale compras das Lojas 

Boticário e Rutra.

Confraternizações 2014 dos Filiados da FENAVENPRO

EM MACEIÓ PROPAGANDISTAS, vendedo-

res viajantes, familiares e amigos se reuni-

ram na Churrascaria Espetos do Picuí, um 

dos mais movimentados restaurantes da 

cidade, onde é servida uma comida deli-

ciosa e variedade de carnes. 

Mantendo a tradição o SINDEVAL sor-

teou diversos brindes. Um dos contem-

plados – Rodrigo Ferro (Lab. Aché)  

agradeceu o presente a João Carlos e 

Isolde Melo respec/tivamente presiden-

te e diretora do Sindicato.

Em Arapiraca a confraternização aconte-

ceu no espaço de eventos Tuta Fest e con-

tou com aproximadamente 70 pessoas. 

Os diretores do SINDEVAL, João Carlos, 

Jarbas, Ernani e Milton – presentes no 

evento,  agradeceram a presença da ca-

tegoria e de colaboradores do Sindicato. 

SINDEVAL realiza Natal 
Solidário 2014
ANUALMENTE O SINDEVAL distribui 

brinquedos e cestas básicas para co-

munidades carentes. Em 2014 famí-

lias do Povoado de Riacho Velho, 

em Marechal Deodoro, Zona Rural de 

Maceió, foram às beneficiadas.

“Com o apoio e participação de di-

retores e associados do Sindicato 

conseguimos  fazer muita gente feliz, 

pois acreditamos que a solidariedade 

transforma o mundo” afirmou João 

Carlos o presidente da entidade que 

ajudou na distribuição dos donativos.

SINDEVAL motivado pela fé
ATENDENDO AS MAIS variadas crenças religiosas dos vendedores-viajantes e 

propagandistas alagoanos o SINDEVAL promoveu no final do ano passado em 

Maceió Missa e Culto de Ação de Graças e uma Reunião Espírita.

O presidente do SINDEVAL, João Carlos, comentou o objetivo do Sindicato com 

a realização dos eventos: “Já que a fé significa confiança, crença e credibilidade,  

achamos que desta forma ficaremos protegidos no nosso dia a dia”.

Reunião Espírita na Federação 
Espírita de Alagoas, no centro 
da capital.

Missa de Ação de Graças 
na Igreja de São José, 
em Prado.

Culto de Ação de Graças na 
Igreja Verbo da Vida, no Farol.

Prestigiaram o evento: À esq.: Tiago (Farmácia São 
Tiago), Alisson (Lab. Libbs), João Carlos (SINDEVAL), 
Eduardo (Só Esporte) e Diego (Lab. Chemobras).

SINDEVAL confraterniza em Alagoas e Arapiraca

O  ÚLTIMO ENCONTRO do ano de propagandis-

tas e vendedores viajantes de Caruaru acon-

teceu  no  Boi  e  Brasa uma das melhores redes 

de churrascaria do Recife.

“A nossa despedida de 2014 aconteceu em 

grande estilo e com direito a sorteio de vários 

brindes entre os associados” destacaram Ricar-

do Bezerra, Arinaldo (advogado) Romildo Júnior 

e Augusto Neto respectivamente presidente, as-

sessor jurídico e diretores do SINPROCAPE.

Representantes do Sindicato agradeceram  a  pre-

sença no evento dos companheiros da propaganda 

médica, amigos e familiares. Entre eles destacaram:

SINPROCAPE reuniu mais de 100 convidados

Diretor e sócio do SINPROCAPE:   
Aderval Fernandes  e José  Walter

Ex-diretor do SINPROCAPE Fran-
cisco Vital entre Augusto 
e Ricardo  vice e presidente 
do Sindicato.

Ex-diretor e diretor do SINPROCAPE:
Luiz Gonzaga Lira e Pedro Tiago
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Notícias dos Filiados da FENAVENPRO

SINDIVESC inaugura reforma da Sede Social
Reportagem por Tania Maria de Oliveira, jornalista/assessora de comunicação FENAVENPRO

O evento comemorado em grande estilo, em 27 de fevereiro passado, contou com 

a presença de diretores e assessores da FENAVENPRO e ex-diretores e funcioná-

rios do SINDIVESC. Após a comemoração os convidados saborearam um gostoso 

churrasco preparado carinhosamente pelos diretores do Sindicato. 
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conforto aos associados e 

visitantes que procuram o 

SINDIVESC a diretoria do 

Sindicato investiu durante 

quatro anos em obras de 

toda a estrutura da Sede 

Social. Além da implanta-

ção do sistema interno de 

comunicação, através de 

ramais, e moderna clima-

tização, o espaço passou 

por reformas na cozinha, 

nas salas da presidência 

e da homologação e no 

banheiro masculino. “Sem 

contar a aquisição de 

uma moderna máquina 

de café e o fechamento 

da área da churrasqueira, 

onde promovemos nossos 

eventos e reuniões” 

comentaram os diretores 

da entidade.

Homenagem

O destaque da confrater-

nização foi a homenagem 

prestada pelo SINDI-

VESC a Oscar Baggio, 

em reconhecimento à 

iniciativa do ex-presidente 

do Sindicato, ao adquirir, em 21.03.1984, 

a atual Sede Social que passa a levar o seu nome.

Emocionado, Zelson 

Aragão, presidente do 

SINDIVESC, ao lado do 

homenageado, relem-

brou um pouco da histó-

ria do Sindicato: “No ano 

de 1959, Sebastião Pin-

to, representante comer-

cial, junto com outros 

companheiros, resolve-

ram fundar o Sindicato 

da categoria, em Santa 

Catarina, com a intenção de estender a representatividade também para os 

vendedores – viajantes catarinenses, na época, representados pelo Sindicato 

do Pararana. Tempos depois, com muita luta, conseguiram através do Mi-

nistério do Trabalho, a transferência do Sindicato,  para a cidade de Lages, 

passando a se chamar Sindicato dos Empregados  Vendedores e Viajantes  

do Comercio do Estado de Santa Catarina”.

Zelson comentou que por volta dos anos 60 Sebastião de representante 

comercial passou a comerciante, em Bagé. A partir deste período, alguns 

representantes, entre eles Oscar Baggio, Gessi Macedo, Neudes Dias (Pim-

pão), Deodato Gil, Rubens Geraldo Dal Grande e Naur Migliori decidiram levar 

o Sindicato que funcionava ,em Lages, para Florianópolis.

Para conseguirem pagar as despesas do Sindicato tais como aluguel da sala, 

máquina de escrever e material de escritório os sindicalistas com muito es-

forço passaram a cobrar o imposto sindical da categoria: “A entidade  na 

época presidida por Naur Migliori pediu auxílio a nossa Federação e comprou 

uma sala  no Edificio Comasa no centro da cidade de Florianópolis” acres-

centou Zelson.

O sindicalista lembrou ainda que a partir do golpe de 64 o movimento sindical 

no país vivia sob a ditadura militar, portanto: “Por sermos dirigentes sindicais 

eramos taxados de comunistas e subversivos e nossos direitos cassados”. 

A partir de 1980, o companheiro Baggio, eleito presidente do SINDIVESC, con-

seguiu no Ministério do Trabalho a extensão sindical, abrangendo a categoria dos 

propagandistas e propagandistas- vendedores de produtos farmacêuticos.

“Junto com os ex-diretores Assis Faria e o saudoso José Cordeiro e a 

valiosa contribuição financeira da FENAVENPRO, compramos esta Sede 

Social, fundada em 11.06.1959, que, hoje, orgulhosamente resgata-
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A ESTRUTURA DA aprazível área de lazer do 

SINDIVESC, que leva o nome da esposa do presidente da FENAVENPRO, “Izolda N. Ribeiro Pinto”, com 

7.500m2, localizada em Rio Vermelho, distrito de Florianópolis, próximo à praia dos Ingleses, é de botar inveja 

a qualquer hotel cinco estrelas.  O associado e convidado desfruta de três cabanas com dois apartamentos 

cada e um apartamento maior com dois quartos, recentemente climatizados e equipados com TV a cabo; 

portão eletrônico; cerca elétrica de segurança; playground; duas piscinas (adulto e infantil) fechadas de vidro; 

salão de jogos completo; salão de eventos para cerca de 200 pessoas; cozinha completa e churrasqueira. 

Durante a inauguração da reforma da Sede Social do SINDIVESC (vide página anterior) a diretoria da enti-

dade convidou diretores e assessores da FENAVENPRO para um encontro de confraternização na Sede Cam-

pestre do Sindicato. O almoço foi preparado pelos companheiros catarinenses que botaram a mão na massa 

e. serviram aos convidados deliciosas ostras gratinadas e churrasco de carnes variadas.

mos a sua história” concluiu Zelson.

Após descerrar a placa Oscar Baggio posou 

para reportagem do Jornal da FENAVENPRO 

entre o presidente da Federação Edson Pin-

to, o companheiro de lutas sindicais Assis Fa-

rias - também homenageado - e Zelson presi-

dente do SINDIVESC. O abraço afetuoso entre 

os dois combativos sindicalistas catarinenses 

demonstra que “a união faz a força”.

As funcionárias do SINDIVESC, Zenaide Floriano e 
Marilize Arbugeri – demonstraram reconhecimento 
pelo trabalho desenvolvido por Baggio em prol das cate-
gorias que o SINDIVESC representa em Santa Catarina.

Diretores da FENAVENPRO realizam  
no SINDIVESC 1ª reunião de 2015 

A CONVITE DO SINDIVESC para inauguração da reforma da 

Sede Social do Sindicato, diretores da FENAVENPRO, reali-

zaram no “Auditório José da Silva Cordeiro”, em 27 de fevereiro 

passado, a primeira reunião bimestral do ano da Federação 

Nacional. Na ocasião, os sindicalistas debateram assuntos de 

interesse das categorias que representam em todo o território 

nacional - vendedores viajantes do comércio e propagandistas 

de produtos farmacêuticos – entre eles novas filiações à 

FENAVENPRO de Sindicatos da Região Nordeste e Acordos 

Coletivos que beneficiem a classe trabalhadora. Para o presiden-

te da FENAVENPRO a reunião foi bastante produtiva e os as-

suntos abordados de extrema importância. Em nome dos com-

panheiros Edson Ribeiro Pinto elogiou o novo visual do Filiado 

de Santa Catarina e agradeceu a receptividade de diretores e funcionários do SINDIVESC.

O presidente do SINDIVESC e também diretor da FENAVENPRO, Zelson Aragão, retri-

buiu os agradecimentos aos companheiros e complementou: “Estes últimos anos foram 

de muita luta, para, nós, do Sindicato, mas, graças a Deus, as obras da Sede Social e 

Campestre foram concluídas. Missão cumprida!” concluiu o líder sindical.

NOTA DA REDAÇÃO: Participaram da reunião Hildebrando de Carvalho e Elizabeth Mourão, 
respectivamente assessor jurídico e secretária da FENAVENPRO.

Sede Campestre do 
SINDIVESC: Refúgio 
dos profi ssionais 
catarinenses
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MINAS GERAIS  |  sindicato@propagavende.com.br

PROPAGAVENDE promove 
encontro entre a categoria
O EVENTO QUE ACONTECEU na aprazível Chácara Santa Maria, bairro Santa Amé-

lia, em Belo Horizonte, reuniu cerca de 300 vendedores-viajantes, familiares 

e amigos. O PROPAGAVENDE ofereceu aos 

convidados um delicioso almoço acompa-

nhado de cervejinha gelada e refrigerante.

Segundo o presidente do Sindicato, Rúbio 

Alves de Oliveira, à esq. dos diretores Antonio 

Carlos Brandão e Fernando Magno Aman-

téa a comemoração do 1º de outubro, já virou 

tradição entre a categoria mineira: “Pra nós, do 

PROPAGAVENDE, é muito prazeroso promover 

este encontro todos os anos. O vendedor viajan-

te é uma das profissões mais antigas da história 

da humanidade” disse orgulhoso o profissional 

da área”.

Cerimônia de Posse
PARÁ | 01.12.2014 a 01.12.2018

“Fui eleito pelos companheiros propagandis-
tas para assumir mais um mandato à frente 
do SINPROFAR. Junto com os demais diretores 
enfrentaremos futuros desafi os e realizaremos 
novos projetos. A união faz a força!”

Afirmou Álvaro Nascimento Filho presidente reeleito para 

dirigir o Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas-

-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos no 

Estado do Pará nos próximos quatro anos. Em seu discurso de 

posse o sindicalista lembrou está à frente do SINPROFAR há 

27 anos o que demonstra sua capacidade administrativa: “A cada dia que passa nosso 

Sindicato fica mais consolidado, aqui, na Região, e, com maior credibilidade, perante 

a categoria paraense que orgulhosamente representamos no Estado” complementou. 

Após a cerimônia de posse que transcorreu num 

clima agradável e harmonioso o SINPROFAR 

ofereceu um jantar dançante a cerca de 150 

pessoas que se divertiram ao som da Banda In-

cantus. A festa aconteceu no salão de festas 

do condomínio Torre de Saverne, Av. Governador 

Magalhães Barata, 231, bairro Nazaré, Belém, 

em 5 de dezembro passado

Entre os convidados destacamos dois presi-

dentes de Filiados à FENAVENPRO, situados 

na Região Nordeste, representando na oca-

sião, Edson Ribeiro Pinto, dirigente máximo da 

nossa Federação: À direita João Carlos Ro-

sendo (SINDEVAL) e Edgelson L.de Souza  

(SINPROVEMA) segundo à esquerda. 

Os co-irmãos de Alagoas e do Maranhão, ao 

lado de Álvaro Nascimento e Astrogildo de 

Brito Filho, respectivamente presidente e di-

retor do  SINPROFAR enfatizaram: “É muito 

importante a presença da nossa Federação 

em eventos dessa natureza. Além de nos 

sentirmos prestigiados percebemos a alegria 

dos membros da entidade” desabafaram.

Os sindicalistas frisaram ainda: “Parabenizamos os companheiros eleitos e dese-

jamos boa sorte no mandato que se inicia. Que este espírito de companheirismo, 

presteza e solidariedade os acompanhe até 2018”.

1o de outubro 

Dia Pan Americano 
do Vendedor Viajante

Nova diretoria eleita para cumprir o mandato de 2014 a 2018.

Reconhecendo a importância dessa notável 
profi ssão, a FENAVENPRO parabeniza a todos 
os Vendedores Viajantes pelo seu Dia. 
Sabem por quê? Não há sucesso empresarial 
sem a parceria desses extraordinários 
profi ssionais, que não medem esforços
para aproximar empresa e clientes.

Profi ssão regulamentada
Lei nº 3.207 de autoria do ex-deputado federal gaúcho 

Fernando Ferrari (morto em 25.05.1963) e sancionada pelo 

então presidente Juscelino Kubitscheck em 18.07.1957
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A COORDENADORIA DA MULHER da Confederação Nacional dos Trabalhado-

res no Comércio realizou no auditório da Sede da entidade, em Brasília, sua 

primeira reunião do ano, onde as representantes do órgão definiram as principais 

ações para 2015.

Dentre os desafios da Coordenadoria, criada em 2012, estão promover a conscien-

tização das mulheres e das trabalhadoras do comércio e serviços do nosso país no 

meio sindical, combater e denunciar a discriminação ou a violência contra as mulhe-

res no mercado de trabalho e ampliar a participação da mulher nos cargos decisórios 

do meio sindical e nos cargos públi-

cos em todas as instâncias.

A representante da FENAVENPRO 

na reunião, Nubia Alexandre, pre-

sidente do Sindicato dos Vende-

dores e Viajantes do Comércio 

no Estado do Pará, agradeceu a 

indicação e o apoio do presiden-

te da Federação, Edson Ribeiro 

Pinto, na realização das propostas 

e destacou as deliberações apro-

vadas no encontro: “Aprovamos a 

realização do curso de capacita-

ção das dirigentes sindicais, pre-

visto para acontecer, em agosto, 

na CNTC, além de oficinas, em 

parceria, com as Federações nos 

Estados”.

Fonte: CNTC

8 de março | Dia Internacional da Mulher

RIO DE JANEIRO – VENDEDORES VIAJANTES 
contato@sindicatodosvendedoresrj.com.br

Reportagem e fotos por Tania Maria de Oliveira, jornalista/assessora de comunicação FE-

NAVENPRO

CERCA DE 500 PESSOAS entre associados, dependentes, funcionários, familiares 

e amigos do Sindicato lotaram a área de lazer dos vendedores viajantes cariocas, 

em Santo Aleixo, município de Magé, para comemorar o 1º de outubro.

Mais um ano em que os parcei-

ros comerciais do VENRIO (Per-

digão e Sadia) ofereceram diver-

sos aperitivos degustados pelos 

convidados da festa.

Os diretores do VENRIO nunca 

se esquecem da criançada que 

se diverte a valer com diversos 

brinquedos distribuídos pelas 

recreadoras.O conjunto familiar 

formado por Euzébio, Rejane e 

o filho está sempre presente nos 

eventos do VENRIO e o churrasco 

sempre fica mais animado com a 

presença dos músicos.

O presidente do VENRIO, José 

Soares, auxiliado pelos direto-

res Cordeiro, Ayrton e Samuel 

deu início ao momento mais 

esperado pelos participantes: 

O sorteio de brindes oferecidos 

por colaboradores do VENRIO 

(Ambev, RJ Refrescos (Coca-

-Cola) e Souza Cruz.

Missa em Ação 
de Graças
Mantendo a tradição a diretoria do VENRIO mandou 

rezar missa de Ação de Graças em homenagem ao 

vendedor-viajante, no dia 1º de outubro, na Igreja 

Nossa Senhora da Conceição, no centro do Rio. O frei 

Ariel Ribeiro da Costa com suas palavras otimistas 

emocionou aos fiéis. 

FO
TO

S
 R

AU
L 

LÊ
N

N
O

N
/C

N
TC

Componentes da mesa: À esq. Edson Ribeiro Pinto (presidente FENAVENPRO e diretor adjunto do CET/
CNTC); Maria Bernadete Lira Lieuthier (diretora de Assuntos Culturais e Orientação Sindical CNTC); 
Lourival Figueiredo Melo (diretor-secretário CNTC); Levi Fernandes Pinto (presidente CNTC); Elizabete 
Madrona (cordenadora da Mulher/CNTC) e Silvana Maria da Silva (representante FECOSUL).

SINDEVEV participa de reunião 
da Coordenadoria da Mulher na CNTC
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Palestrantes

Finalizando a exibição do ví-

deo muito aplaudida pelos 

congressistas o presidente 

Agliano se manifestou: “É 

grande a emoção, mas ne-

cessário prosseguirmos os tra-

balhos porque, certament,e este seria o desejo de Beto”. 

Tendo em vista que a Ata e o Balanço foram recebidos 

antecipadamente e analisados por cada um dos paí-

ses participantes, ambos foram aprovados por unani-

midade. Agliano seguiu, destacando os informes das 

entidades dos países que integram a U.L.A.Vi.M  e a 

UNI Américas Agentes Viajeros, em âmbito inter-

nacional: A.A.P.M (Asociación de Propaganda Médi-

ca-Argentina); A.Vi.Me.P (Asociación de Visitadores 

Médicos del Paraguay; . C.V.V.P. (Centro de Viajantes 

y Vendedores de Plaza.-Uruguai); F.A.A.Pro.Me (Fe-

deración Argentina Agentes de Propaganda Medica); 

FENAVENPRO (Brasil);  F.U.V.A. (Federación Única 

de Viajantes de La Argentina ) e S.I.M.A.(Sindicato 

de La Industria Del Medicamentos y Afines – Uruguai).

Agliano, através do Powerpoint, descreveu a organi-

zação dos 8.276 Agentes de Propaganda Médica, em 

seis Sindicatos de 23 províncias argentinas, incluindo 

a cidade de Buenos Aires. Fez, também, uma expla-

nação sobre as Leis argentinas, a situação da orga-

nização sindical dos visitadores médicos no país e 

as conquistas no setor da propaganda médica e des-

tacou: “Não devemos permitir que o medicamento 

se converta em um produto de consumo massivo e 

que seja vendido por figuras midiáticas que pouco 

sabem da composição e das contra-indicações dos 

medicamentos que anunciam”. Finalizando, Agliano 

leu o poema “O analfabeto político” do poeta alemão 

Bertold Brecht.

ARGENTINA  

Para atualizar a situação da indús-

tria farmacêutica na Argentina 

o secretário-geral de Asociación 

Agentes de Propaganda Médica 

(A.A.P.M.), Ricardo Peidro, falou 

sobre as Leis das Províncias: 

Internacional

FENAVENPRO participa do 
XVIII Congresso da U.L.A.Vi.M
O 18ª CONGRESSO DA Unión Latinoamericana de Visitadores Médicos 2014 aconteceu no Complejo 

Social y Deportivo A.A.P.M (Asociácion Agentes Propaganda Médica) da República Argentina, situado 

no Domicilio Cervantes, 134, Resistencia, Chaco, República Argentina,em 14 de novembro passado, e reuniu 

cerca de 500 representantes de organizações que integram a U.L.A.Vi.M, provenientes da Argentina, Brasil, 

Paraguai e Uruguai.Na ocasião, os congressistas debateram os problemas enfrentados pelos propagandis-

tas-vendedores na indústria farmacêutica nos países da América  Latina. A defesa dos direitos trabalhistas 

que protegem a categoria foi amplamente discutida pelos profissionais. 

Paralelamente, os participantes comemoraram, também, 

o aniversário de fundação da Asociación Agentes de 

Propaganda Médica (A.A.P.M),em1944, que comple-

tou 70 anos.

Dando prosseguimento, o presidente da U.L.A.Vi.M, Sal-

vador Agliano, agradeceu o comparecimento das delega-

ções de todas as províncias argentinas, tanto as seciona-

das da A.A.P.M, quanto as dos Sindicatos independentes, 

assim como aos companheiros brasileiros, paraguaios e 

uruguaios:”Todos vocês vieram de muito longe e não mediram esforços para que o 

Congresso fosse realizado, aqui, em Chaco”.

Agliano explicou como surgiu a ideia dos organizadores em realizar o evento na Pro-

víncia: “Apoiamos a iniciativa, quando pensamos em homenagear Alberto Ernani 

Irigoyen, morto em 26 de abril do ano passado. Já que Chaco é a terra natal de 

nosso irmão Beto, certamente contaríamos com a presença de seus familiares”. 

Visivelmente emocionados o presidente da U.L.A.Vi.M Salvador Humberto Agliano 

agradeceu a Edson a placa alusiva a Irigoyen manifestando eterno respeito “ao gigante 

da U.L.A.Vi.M”. Para o presidente da FENAVENPRO “a placa traduz o sentimento de to-

dos por um grande homem, um grande irmão, um grande pai, 

um grande marido, um grande companheiro”.

Outra homenagem foi prestada pelos congressistas ao ines-

quecível Irigoyen, tais como a projeção de um vídeo que exi-

biu logomarcas das Associações que compõem a U.L.A.Vi.M, 

fotos da entidade desde a sua fundação e mensagens de 

companheiros que, ao lado do sindicalista, fizeram, ou ain-

da, fazem parte da história da entidade, entre eles:  Luis 

María Cejas (UNI Agentes Viajeros), Rubén Cortina (UNI 

Américas) e Pablo Micheli (Central de Trabajadores de la Ar-

gentina): “Desejamos aos colegas sucesso nos debates e, que, o Congresso contribua para melhorar a situação 

dos profissionais da indústria farmacêutica e dos medicamentos na América Latina e no mundo”.

Componentes da mesa: À esquerda: Fernando Gorman 
(Paraguai); Salvador Humberto Agliano (Argentina); Edson 
Ribeiro Pinto (Brasil) e Mario Pérez (Uruguai).
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“Hoje elas existem porque foi necessário uma luta 

sindical muito tempo antes, pois os Sindicatos e os 

trabalhadores organizados criaram condições para 

que fossem aprovadas no Poder Legislativo”. 

Peidro destacou que um dos desafios enfrentados pelos 

propagandistas médicos argentinos é o desejo cons-

tante da indústria farmacêutica em des-sindicalizá-los 

e desorganizá-los: “Por isso, temos que ampliar nossa 

mente para respondermos globalmente a estas empre-

sas globalizadas e sairmos  em busca desta organização, 

porque é nisto que está a nossa força”! afirmou.

Na República Argentina, segundo Peidro, a expe-

riência diz que as discussões só são definidas com 

trabalhadores mobilizados e com um grande conflito 

sindical: “Portanto, valorizamos tanto a unidade dos 

trabalhadores, a unidade dos Sindicatos na Federação 

e a unidade da classe trabalhadora na U.L.A.Vi.M”.

Quanto à Lei dos Genéricos, em andamento no seu 

país, Piedro informou: “Esse Projeto de Lei deixa de fa-

vorecer a saúde da população e, consequentemente, vai 

em sentido contrário. E não é apenas isso... Ele vem, 

também, acompanhado pela perda de milhares de fon-

tes de trabalho para nossos companheiros” lamentou.

Outra preocupação de Peidro é a publicidade maciça 

dos medicamentos que, de acordo com ele faz parte da 

política da indústria farmacêutica: “Eles são oferecidos 

como se fossem bens de consumo. Há uma propagan-

da incrível, que diz: “se não fizer efeito, lhe devolvemos 

o dinheiro em uma semana”. Não há nada mais de-

sacreditado do que isso para a saúde pública. Nosso 

Sindicato fez denúncias a esse respeito para evitar os 

abusos dos Laboratórios. No ano de 2007, 9% das 

unidades eram vendidas livremente e, hoje, são 30% 

vendidas por meio da publicidade na TV e rádio, sem 

que nenhum médico receite e, com certeza, sem a in-

tervenção de qualquer profissional da saúde” concluiu. 

Sobre a classe trabalhadora dividida por Regiões, Peidro 

alertou: “É preciso que a unidade sirva aos interesses 

da classe. A justiça social que tanto buscamos deve ser 

construída por todos os visitadores médicos e pelo povo”.

URUGUAI

O secretário geral do Sindica-

to de La Industria Del Me-

dicamento y Afines Mario 

Pérez, iniciou seu pronuncia-

mento destacando as eleições recentes no S.I.M.A 

no qual  obtiveram  80% de apoio da categoria. Ele 

disse que todo o trabalho no Sindicato é desenvolvido 

por uma equipe dedicada e corajosa e formada pela 

maioria de jovens com formação técnica e ávidos por 

sucesso:“Temos em mente mudar o nível de qualida-

de no S.I.M.A. Vivemos em uma época que a ciência 

e a tecnologia passam por um processo produtivo, e, 

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

nós não podemos ficar atrás, sem os mesmos esque-

mas, sem as mesmas estratégias. Temos que acom-

panhar e ter participação nas decisões” afirmou.

Sobre as eleições nacionais em seu país, Pérez ma-

nifestou confiança no governo que considera “amigo”. 

Destacou que, nos últimos dez anos, o Uruguai avançou 

muito em direção dos trabalhadores e citou algumas 

ações: “Maior inclusão social e acesso à educação por 

parte do setor mais humilde, que já consegue ingres-

sar na Universidade; cobertura de saúde para todos; 

aumento real do salário em 46%; poder de compra 

melhorou em quase 50%; a pobreza passou de 40% 

para um índice de 10 a 12% e a indigência de 4% para 

menos de 0%, caindo os dois, a valores mínimos como 

nunca registrados; mantém-se o desemprego a níveis 

tão baixos, como jamais foi registrado na história e mais 

uma grande quantidade de programas sociais” festejou.

Na opinião de Pérez todo o avanço na economia vai 

ocasionar muitas oportunidades, porém: “Existe por 

parte do governo medo de que não haja recursos hu-

manos preparados e educados para aproveitar opor-

tunidades que estão sendo geradas”. 

Já na indústria farmacêutica, de acordo com Pé-

rez, concretamente há um desenvolvimento, graças 

à aplicação da ciência e tecnologia nos processos 

produtivos que desafiam os profissionais: “Estamos 

lutando por maior qualidade e acessibilidade dos me-

dicamentos para a população e trabalhando para que 

se sancionem Leis e Decretos que controlem e ajudem 

os trabalhadores a se acidentarem menos dentro do 

processo produtivo, e que tenham melhor seguro so-

cial e respaldo no trabalho que executam” assinalou.

Pérez disse ainda que os visitadores médicos uru-

guaios  vêm buscando  profissionalização na Propa-

ganda Médica. Comparando com os demais integran-

tes da U.L.A.Vi.M lamentou: “Nesta questão estamos 

com enorme atraso, mas, creio que, em breve, será 

uma realidade” disse esperançoso. O companheiro 

se despediu fazendo um agradecimento especial à 

U.L.A.Vi.M: “O apoio da entidade foi decisivo no con-

flito sindical com a empresa Gramon-Bago”. 

PARAGUAI

O presidente da Asociación 

de Visitadores Médicos del 

Paraguay Agustín Alvaren-

ga Gaona disse que a indús-

tria farmacêutica em seu país 

passa por franco desenvolvi-

mento econômico em torno 

de 30% porém: “Este crescimento de 8 a 12% nos úl-

timos anos não se reflete muito na vida das pessoas”. 

Sobre a situação da Lei da Propaganda Médica 

no país Alvarenga explicou: “Depois de muitas idas 

e vindas, ano passado conseguimos a aprovação da 

Lei que ainda tem pontos que não nos favorecem 

como Sindicato e como propagandista. Estamos tra-

balhando na modificação de alguns Artigos para que 

tenhamos uma participação mais ativa. De fato, re-

conhecidos por Lei somos Auxiliares da Saúde. 

Finalizando, Alvarenga agradeceu a Irigoyen: “Evi-

dentemente, o companheiro Beto foi fundamental 

para que conseguíssemos essa vitória, já que traba-

lhou muitíssimo conosco no Paraguai.” 

BRASIL

O presidente da Federação 

Nacional dos Empregados 

Vendedores Viajantes do 

Comércio e Propagandistas,  

Propagandistas-Vendedores 

de Produtos Farmacêuticos, 

Edson Ribeiro Pinto, deu 

prioridade aos medicamentos 

genéricos que passaram a ser comercializados no 

Brasil a partir de 2002, com objetivo de atender as 

pessoas de baixo poder aquisitivo.

Segundo Edson, o genérico lançado no Brasil e, pos-

teriormente produzido pelas multinacionais, é fruto 

da Lei 9.787, de 10.02.1999, assinada pelo então 

presidente Fernando Henrique Cardoso. O produto 

controlado rigorosamente pelos órgãos fiscalizadores 

do País exige que tenha a bioequivalência do produto 

de marca: “A qualidade do genérico é muito vigiada 

pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 

e, também, pelos laboratórios de marca” garantiu.

O sindicalista disse, ainda, que hoje, no Brasil, são 

16 empresas responsáveis por 90% da produção 

dos genéricos e há medicamentos em que o consu-

midor chega a economizar, em média, 60%: “Isso é 

bem significativo para as pessoas que saem do con-

sultório médico com a receita nas mãos  e não têm 

dinheiro suficiente pra comprar o remédio.  Dentre os 

consumidores brasileiros de medicamentos, 49% re-

cebe salário insuficiente para comprá-los e 50% não 

compram todos que necessitam” lamentou.

Outro dado importante citado por Edson é a criação 

pelo governo, do Programa de distribuição gratuita de 

remédio, chamado “Farmácia Popular”, cuja maio-

ria é de medicamentos genéricos: “Dos 20 produtos 

mais receitados, todos já têm seus respectivos gené-

ricos e proporcionam à população uma economia de 

mais de R$52.200 bilhões” festejou.

O companheiro Edson ao finalizar sua palestra, en-

tregou um material sobre genéricos ao presidente 

Agliano que prometeu: “Mandarei reproduzi-lo e fa-

zê-lo chegar às mãos de todos os companheiros para 

consultá-lo e refletirem sobre esta literatura”.
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UNI Américas

Participaram do encontro, além de Luiz Lernando Nunes (diretor da FENAVENPRO), representantes das Confederações 
Nacional dos Trabalhadores no Comércio (Contracs), Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito (Contec) e Nacio-
nal dos Vigilantes (CNTV); Federação dos Gráficos e dos Trabalhadores em Rádio e Difusão (Fitert); Sindicato dos Bancários 
de Goiás (SEEB), dos Comerciários de São Paulo e dos Vigilantes de Petrópolis e a secretária do Trabalho nos Setores 
Informal e Autônomo da UGT-RJ, Edna Santos Melo.

A 68ª REUNIÃO DO Conselho de Enlace 

da UNI Brasil foi realizada na Sede da 

União Geral dos Trabalhadores do Rio de 

Janeiro, no centro da cidade, na manhã 

no dia 17 de março passado, Em discus-

são, a Ata da reunião anterior, em Goiâ-

nia; a necessidade de fortalecimento das 

entidades de menor porte; a Conferência Nacional da UNI América, 

em 2016; a representação brasileira na UNI Global; e o Dia Interna-

cional da Mulher, entre outras questões.

O encontro mensal e itinerante foi aberto pelo secretário geral da 

UGT-RJ, Álvaro Garcia Sanches, que deu boas vindas aos partici-

pantes, colocando a Central à disposição para novos encontros e 

atividades do grupo. A 69ª Reunião do Conselho de Enlace ficou 

agendada para o próximo dia 23 de abril, na Contec, em Brasília.

NOTA DA REDAÇÃO: Participou da 66ª Reunião do Conselho de Enlace Brasil, 

em Goiânia, no dia 29 de janeiro passado, representando a FENAVENPRO, Pau-

lo Guardalupe de Siqueira (diretor da entidade e presidente do SindVendas).

Colaborou Luiza Felix, assessora de comunicação UGT-RJ

Conselho de Enlace da UNI Brasil reúne trabalhadores no Rio

Reunião do Conselho 
Diretório da U.L.A.Vi.M
A DELEGAÇÃO DA UNIÓN Latinoamericana de Visitadores Médicos se reuniu 

no Hotel Covadonga, em Resistência, Chaco, República Argentina, em 14 de no-

vembro passado, horas antes do início do XVIII Congresso da entidade. 

Após as boas vindas aos coirmãos argentinos, brasileiros, paraguaios e uruguaios 

o presidente Salvador Agliano falou sobre a principal razão em realizar o evento 

numa cidade de interior da Argentina: “Homenagear o querido irmão Alberto Iri-

goyen, membro da U.L.A.Vi.M., falecido recentemente”.

Em relação aos objetivos do Congresso, Agliano citou alguns: “Além de reiterar 

o compromisso de a entidade trabalhar globalmente, em prol dos profissionais 

da indústria farmacêutica, avançar num mesmo sentido nas questões comuns 

expressas no documento chamado “Declaração de Resistência” lida na ocasião 

pelo companheiro Fernando Gorman, do Paraguai”. Agliano encerrou a reunião 

com a aprovação do documento levado para apreciação dos congressistas, que 

o aprovaram por unanimidade. A ideia é que ele seja enviado a todos os países e 

que sirva como ferramenta de luta.

Internacional
“Declaração de Resistência”

O DOCUMENTO LIDO no final do 

XVIII Congresso da U.L.A.Vi.M,  

por Alejandra Angriman - secretária 

de Atas da entidade-  foi votado e 

aprovado por unanimidade pelos 

congressistas.Dentre os itens mais 

importantes, destacamos:a neces-

sidade de intensificar a unidade e a coordenação das organizações sindicais; 

promover os Códigos de Ética para o exercício profissional da atividade de propa-

gandista de produtos farmacêuticos e a transparência no exercício da profissão e 

defender as fontes de trabalho.

Acesse www.fenavenpro.org.br e leia o documento na íntegra.

Delegação brasileira: À esq.: 
Tania Maria de Oliveira (as-
sessora de comunicação social), 
Zelson Aragão da Silva, Car-
los Simoni Giacoboni, Edson 
Ribeiro Pinto, Luiz Fernando 
Nunes, Reginaldo Allemand 
Damião, Paulo Guardalupe, 
João Carlos Ferreira Rosen-
do, Álvaro Nascimento Filho, 
Hildebrando Barbosa de 
Carvalho (assessor jurídico) e 
Elizabeth Mourão  (secretária). 

Representantes 
das delegações 
latino -americanas filiadas 
à U.L.A.Vi.M mantém a 
tradicional troca de brindes. 
À esq.: Fernando 
Gorman (Paraguai), 
Salvador Agliano (Argenti-
na), Edson Pinto (Brasil) e 
Mario Perez (Uruguai).


