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Diretores da FENAVENPRO 
tomam posse na nova 
diretoria da CNTC e garantem 
mais fortalecimento 
para a entidade

“O Brasil está muito doente... 
Chamem um médico!” 
O apelo é do presidente da FENAVENPRO que no seu Editorial 
manda um recado para presidenta do País Dilma Rousseff
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Sindicatos, Federação e Confederação sobreviverão 
sem a contribuição sindical? Quem responde é a gerente de 
Relações Internacionais da CNTC palestrante na 122ª Reunião 
de Conselho de Representantes da FENAVENPRO

Filiados da FENAVENPRO 
dão adeus a 2015 com 
muita União e 
Responsabilidade Social

Durante a 122ª Reunião de 
Conselho de Representantes 
da FENAVENPRO realizada 
no Mirador Rio Hotel, em 
Copacabana, zona Sul do 
Rio, 26 lideranças sindicais 
discutiram diversos 
assuntos de interesse do 
trabalhador brasileiro, em 
especial, dos vendedores-
viajantes do comércio e 
propagandistas de produtos 
farmacêuticos categorias que 
a FENAVENPRO representa 
em todo o território nacional. 
Mas, o tema em destaque 
na Palavra Livre foi o 
desemprego, em massa, 
no País.

Demissão na indústria farmacêutica 
preocupa membros do Conselho de 
Representantes da FENAVENPRO
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O Brasil está muito doente...
Chamem um médico!

E D I T O R I A L

Edson Ribeiro Pinto, presidente da FENAVENPRO 
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HOUVE UM TEMPO (e não faz tanto tempo assim) em 

que a economia brasileira crescia 10% ao ano.  O 

mesmo percentual que avançou a fantástica econo-

mia da China nos últimos 25 anos.

O que significa, exatamente, nosso país cres-

cer 10%?  Significa que agricultura, indústria, co-

mércio e serviços e empregos crescem também 

na mesma proporção.  Significa que, como nossa 

população cresce 2% ao ano, a cada ano os brasi-

leiros ficam 8% mais ricos – ou 8% menos pobres. 

Como queiram...

Mas o Brasil mudou muito... Hoje, não crescemos 

a 10%, nem a 5%, nem 0%. Hoje, nosso crescimento 

é negativo, e em 2015 os brasileiros ficaram 3,6% 

menos ricos – ou 3,6% mais pobres. Como queiram...

As notícias constantes de uma luta implacável 

contra a corrupção, detonada pelo Ministério Público, 

não sobrepujam a ingovernabilidade em que o país 

está submergindo, com as disputas entre o Poder 

Executivo e Legislativo. Uma disputa que não ocorre 

por melhores condições para o Brasil, porém, por um 

mesquinho aumento de poderes pessoais. 

Somos inundados todos os dias por notícias sobre 

a queda no grau de investimento (que significa não 

apenas menos investimentos estrangeiros no Brasil, 

mas também a retirada de investimentos feitos – e 

menos empregos); notícias sobre a piora do atendi-

mento na área da saúde (leia-se menos qualidade de 

vida); notícias sobre a piora do índice de desenvol-

vimento humano – abaixo do México, Uruguai e Sri-

Lanka, por exemplo (leia-se menos capacidade para 

conseguir um emprego); notícias sobre a queda de 

13% da Bolsa de Valores (leia-se menos negócios, 

menos empregos); queda no programa Minha Casa 

Minha Vida; dobra do custo da energia elétrica; infla-

ção acima de 10%. 

E o país encerra 2015 com um déficit orçamen-

tário de 51,8 bilhões de reais – uma dívida nossa, 

de cada brasileiro, que vamos ter de pagar com 

mais impostos. 

Recado para a
presidenta do Brasil
Prezada Dilma Rousseff: Por outro lado, o go-

verno anuncia um aumento do salário mínimo aci-

ma do que estava previsto no orçamento. Isso é 

bom... Mas, em 2015, foram fechados um milhão 

e meio de Postos de trabalho e para este ano a 

promessa é de mais fechamentos. De que nos 

adianta a perspectiva de um salário melhor se 

não temos o emprego?

O povo brasileiro não quer muito, presidenta. 

Quer, apenas, de volta, os empregos que uma po-

lítica cruel e pouco competente nos está roubando.  

Mas, lamentavelmente, o seu governo não é capaz 

disso. Que pena!

“Quando tivemos a última notícia 
que fez os brasileiros felizes? Já não 

lembramos mais...”

Chegou 2016... Respire fundo e receba novas e positivas energias. 

Reflita sobre tudo que passou, aprenda com o que viveu, deixe seu 

coração se encher de paz e revigore novas expectativas. 

Desejamos aos nossos leitores que os 365 dias do ano sejam reple-

tos de alegria, cordialidade entre os cidadãos e que tenhamos força 

para apagar as mazelas de 2015 um ano tão difícil para os brasilei-

ros. Que 2016 seja de grandes conquistas e transformações e da 

vitória do bem sobre o mal.

Diretores e funcionários 
da FENAVENPRO 
confraternizam 2015



3 fevereiro : março 2016 | ano 21 | no 66

Evento

Diretoria da CNTC toma posse em Brasilia
A CERIMÔNIA DE posse da diretoria da Confederação 

Nacional dos Trabalhadores no Comércio, eleita no 

dia 26.11.2015, para exercer o mandato de quatro 

anos (2016 a 2020), foi realizada no dia 25 de feverei-

ro passado, na Sede da entidade, em Brasília. A Chapa 

única recebeu 24 votos dos representantes de Federa-

ções do Sistema CNTC sem nenhuma abstenção.

Para o presidente da CNTC Levi Fernandes Pinto, a 

entidade está pronta para avançar cada vez mais na 

luta dos trabalhadores no comércio. “Estamos mais 

fortalecidos e, essa 

diretoria, se com-

promete a condu-

zir os destinos da 

entidade com li-

sura e obstinação. 

A Confederação 

cresceu e foram 

criadas novas dire-

torias, para assim, 

darmos a cada 

uma de nossas 

bandeiras o prota-

gonismo necessá-

rio”, destacou.

Analisando o momento econômico e político do país, 

Levi ressaltou a importância de reforçar o discurso 

contra diversas medidas do governo que possam cau-

sar impacto direto na vida do trabalhador: “Não pode-

mos nos calar, precisamos lutar contra a Reforma da 

Previdência e os juros elevados e não vamos aceitar 

a criação de mais impostos. Precisamos de desen-

volvimento não de arrocho salarial e desemprego” 

concluiu o líder sindical.

FONTE: CNTC / FOTOS: JOEL RODRIGUES

1ª Reunião de 2016 dos 
diretores da FENAVENPRO

Os líderes sindicais se reuniram na Sede 
da entidade, no Centro do Rio, em 1º 
de março passado. Na ocasião eles 
debateram assuntos de interesse das 
categorias que representam a nível 
nacional – vendedores-viajantes e 
propagandistas de produtos farma-
cêuticos - e se mostraram preocu-
pados com a criação desenfreada de 
novos Sindicatos e Federações: “Pre-
servamos o princípio da unicidade sin-
dical, ou seja, somente um Sindicato 
por categoria ou delimitação territorial. 
É através do Sindicato que o trabalha-
dor consegue ter seus direitos respeita-
dos. Não concordamos com a pluralida-
de sindical” afi rmaram os diretores da 
FENAVENPRO.

Compuseram a mesa os diretores 
da CNTC: Levi Fernandes Pinto 
(pres.), Vicente da Silva (1º vice), 
Valmir de Almeida Lima (2º vice), 
Luiz Carlos Motta (1º tesoureiro) 
e Maria Bernadete Lira Lieuthier 
(diretora de Assuntos Internacio-
nais) e Célio Rodrigues Neves 
(pres. da mesa coletora e apuradora 
de votos da eleição).

FENAVENPRO na 
diretoria da CNTC
“Nós da Federação Nacional e seus 27 Filiados repre-

sentantes das categorias diferenciadas de vendedores 
viajantes e propagandistas de produtos farmacêuti-
cos, espalhados por quase todo o Brasil, sempre fomos 

amparados sob o guarda-chuva da CNTC e agora mais 

fortalecidos com dois representantes da entidade na di-

retoria da Confederação” afi rmou Edson Ribeiro Pinto 

eleito para ocupar o cargo de diretor de Imprensa e 
Comunicação Social da CNTC. Além do presidente da 

FENAVENPRO o também diretor da nossa Mater Luiz 
Fernando Nunes empossado como diretor suplente. 

Os representantes da FENAVENPRO Edson Ribeiro Pinto e Luiz 
Fernando Nunes exibem os Diplomas recebidos pelo presidente 

da CNTC Levi Fernandes Pinto e do 1º vice Vicente da Silva.

8 de março 
Dia Internacional 

da Mulher

Lei Maria da Penha 
11.340/06 

protege a Mulher
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Notícias dos Filiados da FENAVENPRO  

Filiados da FENAVENPRO confraternizam 2015 
com Responsabilidade Social

SINPROCAPE - Caruaru
sinprocape@bol.com.br| www.sinprocape.com.br | sinprocape.blogspot.com.br

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

 por Maurício Azevedo, jornalista e assessor de comunicação SINPROVERJ

SINDEVAL - Alagoas
sindeval.al@gmail.com 

SINVEPRO - Pernambuco 
sinvepro@elogica.com.br

União marca encontro dos caruaruenses
O EVENTO ACONTECEU no restaurante Boi e Brasa, em 

Caruaru, onde cerca de 160 convidados saborearam 

um delicioso churrasco e comidas típicas da região. 

Prestigiaram a confraternização associados, diretores, 

assessor jurídico (Arinaldo Tavares Junior) e compa-

nheiros da Velha Guarda do SINPROCAPE; os mé-

dicos - Renato Martins (clínico-geral) e Xisto  Zeno 

(ginecologista) e o deputado federal  Wolney  Quei-

roz (PDT-PE) presença mar-

cante nos encontros das 

categorias que o Sindicato 

representa no município de 

Pernambuco.

Ao cumprimentar o ex-

-diretor do Sindicato José 

Vitorino e um dos contem-

plados no sorteio de brindes o presi-

dente do SINPROCAPE, Ricardo Be-

zerra dos Santos (à esq.) afirmou: “É 

com muito orgulho que entrego esta 

singela lembrança ao nosso incansável 

companheiro de lutas sindicais”.

SINDEVAL promove Natal Solidário
A CONFRATERNIZAÇÃO SE transformou numa 

ampla campanha de solidariedade em benefí-

cio às crianças carentes da periferia de Maceió.

A distribuição de alimentos, brinquedos e rou-

pas beneficiaram o Centro Espírita Recanto 

da Fé representada na ocasião por Laura Ilu-

minata Teixeira Kummer e Nana: “Ficamos 

surpresos com o resultado da campanha e fe-

lizes por ajudarmos algumas famílias do nosso 

Estado. Em nome do SINDEVAL, agradecemos 

aos colaboradores e participantes desta ação 

solidária”, ressaltaram João Carlos Rosendo, 

Nadilson de Lima, Ernani da Silva e Fran-

cisco José da Silva diretores do SINDEVAL.

Almoço reforça “Ação Social” 

O ENCONTRO BENEFICENTE, realizado pelo SINVE-

PRO, já virou tradição entre os propagandistas-

-vendedores pernambucanos. Em 2015 a catego-

ria se reuniu no restaurante Estrela do Mar, bairro 

Madalena, onde arrecadou dinheiro para doação 

de cestas básicas. Segundo o presidente do Sin-

dicato “o evento tem como objetivo rever amigos, 

comemorar conquistas e reforçar a Ação Social 

promovida pelo Sindicato, apoiada pela FENA-

VENPRO e Nova Central o que muito nos gratifica” 

ressaltou Marcelo Pereira. 

Doação tem apoio da mídia local 
A comunidade carente no lixaço de Olinda foi agra-

ciada com a doação de 355 cestas de alimentos 

feita por diretores 

do SINVEPRO e 

propagandistas-

-vendedores. No 

dia da entrega a 

comemoração foi 

geral. Confira.

Um dos pontos altos da Festa da 
Velha Guarda foi a homenagem de 
praxe feita a propagandistas que, 
pelo histórico profissional, merecem 
o reconhecimento da categoria. 

SINPROVERJ reverencia 
colegas da Velha Guarda

O CHURRASCO ORGANIZADO anualmente 

pelo SINPROVERJ, na Sede Campestre do 

Sindicato, em Piabetá, distrito de Magé-RJ, 

contou com cerca de 200 pessoas que har-

moniosamente compartilharam momentos ale-

gres e descontraídos. 

Na Edição 2015, três colegas receberam ho-

menagem especial: Luiz Siqueira (Niterói), 

Ildefonso Gonçalves (Baixada) e na foto 

Luiz Gualberto Oliveira (Rio). Em seu dis-

curso de agradecimento ao lado de Acá-

cio Costa “Pintinho” como é conhecido 

saudou a ideia do SINPROVERJ e sugeriu: 

“Que todas as empresas façam o mesmo 

com profissionais dedicados”.
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Novo ano e com ele muitas expectativas e a esperança 
que tudo vai ser melhor do que o ano que passou. Nós, 
da FENAVENPRO, não podemos perder a garra e nem o 
sentimento de luta que nos faz cada vez mais fortes... Só 
assim, conseguiremos enfrentar a grave crise econômica, 
fi nanceira e política que assola o nosso País. O Jornal da 
FENAVENPRO, durante 20 anos, vem se mantendo fi rme no 

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

Palestra mobiliza categoria
“MUNDO NOVO, PROFISSIONAIS NOVOS!” foi o tema da palestra 

ministrada pelo professor Caio Rafael Peppe, que abordou o 

perfil do novo profissional, dentro de um mercado extremamente 

competitivo. O evento realizado pela Faculdade Internacional 

da Paraíba – Laureate International Universities - em parce-

ria com o SINDIPROVENDAS, aconteceu no Auditório da FPB, 

em Tambiá, João Pessoa, no dia 25 de novembro passado. Na 

ocasião, os diretores do Sindicato ratificaram a parceria com a 

Faculdade, disponibilizando aos propagandistas e familiares des-

contos diferenciados nos Cursos de Pós Graduação.

EVENTOS

Reforma da Instituição
O NOVO VISUAL DO Lar da Criança que se encontrava deteriorado também não 

foi esquecido pela categoria. Para reforma da Sede os pequenos receberam ma-

terial de construção, escolar e de higiene pessoal.

Na entrega dos donativos o diretor do SINDIPRO-

VENDAS Tarcísio Rodrigues comentou a impor-

tância da “Ação Social”: “Não existe nada mais 

gratificante do que o sorriso de todas aquelas 

crianças ao participarem da festinha organizada 

com todo carinho, dedicação, fraternidade e prin-

cipalmente espírito de doação da categoria”.

SINDIPROVENDAS - João Pessoa
sindiprovendas@sindiprovendas.com.br| 

www.sindiprovendas.com.br

Propagandistas da Paraíba 
em clima de alegria

MAIS DE 100 PROFISSIONAIS do Estado se despe-

diram do ano que passou no restaurante Boteco da 

Vila, em João Pessoa, saboreando uma deliciosa fei-

joada oferecida pelo SINDIPROVENDAS, em parce-

ria com a Distribuidora Nazária de medicamentos e 

Farmácia Redepharma.

Na ocasião, o presidente do Sindicato, Rivaldo Ca-

valcanti Beltrão (3º à esq.) ressaltou a importância 

da confraternização: “Estamos vivendo um período 

muito difícil em nosso País, portanto nada melhor 

que compartilharmos momentos alegres com cole-

gas de profissão, amigos e familiares. Para 2016 um 

Brasil mais feliz!”. Ao seu lado, o diretor da entida-

de Tarcísio Rodrigues (Lab. Novartis) e o gerente 

comercial e supervisor do Grupo Nazária, respectiva-

mente Marcio Botelho e Jusiê.

SINDIPROVENDAS apóia “Ação Social”
100 CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARENTES, abrigadas pelo Lar 

da Criança, localizado no bairro dos Bancários, em João Pessoa, 

se beneficiaram com diversas doações recolhidas pelo Sindica-

to, oferecidas pelos vendedores-viajantes e propagandistas da 

Paraíba, amigos e familiares.

Para alegrar a garotada o SINDIPROVENDAS promoveu brinca-

deiras (pula-pula, maquiagem e tatuagem) e distribuiu brinque-

dos, docinhos, refrigerantes, pipoca e algodão doce;. 

seu principal objetivo: divulgar a nível nacional e internacional 
seus 27 Filiados.
Portanto, aproveitem o espaço e enviem para jornal@
fenavenpro.org.br e contato@fenavenpro.org matérias do 
seu Sindicato. Com a sua valiosa colaboração, sem dúvida, 
nosso Informativo será sempre o elo entre o leitor e a entidade 
sindical que representa. Até a próxima edição! Um abraço.
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Tese de Arantes 
reconhecida mundialmente 
Recentemente, o professor e acadêmi-

co brasileiro mineiro – Otoni Moreira 

Gomes – surpreendeu-se com a leitura 

da tese de doutorado do cirurgião car-

diovascular brasileiro Walter Labanca 

Arantes iniciada, na França, em 1967 

e apresentada em São Paulo, em 1973.

De acordo com o autor da tese ela abran-

ge uma série de 40 cães, provocando a 

oclusão cirúrgica, (temporária prolongada 

e seletiva) de artérias coronárias. A obs-

trução do fluxo foi realizada na maioria dos 

casos por dissecção da artéria coronária 

descendente anterior. Entre outros acha-

dos Walter Arantes observou um tipo de arritmia (Taquicardia Bidirecional) até então, 

não descrita: “Os resultados obtidos permitiram concluir que a revascularização direta 

do miocárdio no infarto agudo é justificável nas primeiras quatro horas de oclusão 

arterial, como também o tempo limite para o transplante de coração” conluiu.    

43 anos depois, o francês “Torsade de Pointes”, numa Revisão Histórica, regis-

trou o fato como se fosse a Primeira Demonstração Experimental do Fenômeno 

EKG, mas Arantes afirmou: “Na realidade, eu, já havia descoberto esta arritmia 

há muito tempo” festejou o cientista, nomeado membro titular do Conselho de 

Minerva da UFRJ e de malas prontas para passar um período de atualização em 

Nova York, nos Hospitais Monte Sinai e Lenox Hill.

RECENTEMENTE, NO HOSPITAL European Ge-

orges Pompidou (HEGP), na Universite de Pa-

ris, na França, o pesquisador Walter Labanca 

Arantes acompanhou o terceiro transplante de 

coração artificial completo e definitivo do mé-

dico e professor Alain Carpentier, especialis-

ta em cirurgia cardiovascular. O novo coração 

transplantado, em junho de 2015, passou a se 

chamar Coeur Artificiel – CARMAT – Societé 

cujo paciente sobreviveu nove meses.

O médico ressaltou a reportagem do Jornal da 

FENAVENPRO que a causa mortis do trans-

plantado foi independente do funcionamento 

do coração CARMAT: “Ele morreu de insufici-

ência renal crônica” lamentou Arantes.

Vale lembrar, que o 1º transplante aconteceu em 

dezembro de 2014 e o paciente viveu por quatro 

meses. O 2º, em maio de 2015, a sobrevida foi 

de seis meses. De acordo com o médico brasi-

leiro “em breve será feito o próximo transplante”.

Menor coração artificial do mundo
Foi implantado em uma criança de 16 meses de idade no Ospedale Bambino 

Gesú do Vaticano, em Roma, na Itália. O médico cardiologista Walter Arantes 

acompanhou ativamente o pós-operatório, ao lado do professor Antonio Amo-

deo, chefe da cirurgia cardiopediátrica do Hospital italiano, assim como o 1º 

transplante no mundo de um coração artificial em um adolescente de 15 anos. 

Notícias dos Filiados da FENAVENPRO

Walter Labanca Arantes presente na 
confraternização em Joint Meeting on 
Cardiovascular Sciences

À esq.: Walter Labanca Arantes ao lado de Pie-
tro Novelino presidente da Academia Brasileira 
de Medicina durante o International Congresso of 
Cardiovascular Sciences na Academia Nacional de 
Medicina Postdoctoral, em novembro de 2015. 

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

O  SINPROCAPE ESTÁ distribuindo um panfleto nos consultórios de Caruaru, esclarecendo a importância do 

propagandista da indústria farmacêutica tanto para os médicos quanto para a sociedade. Confira:

Conheça o propagandista-vendedor
Ao entrar no consultório, o propagandista leva à classe médica uma gama de conhe-
cimentos relacionados às recentes pesquisas e  avanços nas prevenções e  tratamen-
tos  de  doenças,  consequentemente  um benefício para  profi ssionais  e  pacientes.
O propagandista é o elo essencial para a atualização do médico. Sem a presença deste 
profi ssional seria  impossível  levar  conheci-
mento  de   forma esclarecedora. Ainda, que, 
tenhamos hoje, outros meios de divulgação, 
nada substituirá a presença física do propa-
gandista. Não se descobriu meio mais efi caz, 
de forma tão humana e  mais  próxima, que 
leve  as  novidades da indústria farmacêu-
tica  à  classe médica,  prestando  um  ser-
viço essencial, para  prolongar  ou  melho-
rar  a  qualidade de  vida  dos  pacientes.
O propagandista de produtos farmacêuticos é 
verdadeiramente antes de  tudo  um  “Propa-
gandista  de  Saúde”.

Criação 
de entidades 
paralelas não 
fortalece a 

“unidade 
sindical”

Médico do VENRIO participa de transplantes de coração artifi cial

Rio de Janeiro - Vendedores
http://www.sindicatodosvendedoresrj.com.br
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Alagoas
sindeval.al@gmail.com 

SINDEVAL fecha Acordos e Convenções 
Coletivas na Sede do Sindicato 
Com a Souza Cruz reajuste salarial de 9,5%
O ACT DOS vendedores-viajantes alagoanos, firmado no úl-

timo dois de março, contou com a assinatura de João Carlos 

Ferreira Rosendo (pres. SINDEVAL) e Fernanda Alves Al-

cântara Mota (gerente territorial de Trade Marketing da Sou-

za Cruz). Entre as principais conquistas, além do piso salarial 

para os vendedores-viajantes de R$ 1.444,30, suporte de ven-

das de R$ 880,00 mensais e ticket refeição de R$ 21,00.

Com o Sindicato do Comercio Atacadista e Distribuidor do Estado 
de Alagoas reajuste de 6,5%
A CCT DA categoria foi assinada, em 21 de dezembro passado 

por João Carlos Rosendo (pres. SINDEVAL) e Valdomiro 

Feitosa Batista (pres. SINCADEAL). 

João Carlos disse que diante da situação econômica do 

País, até que os benefícios alcançados não foram ideais, 

mas razoáveis.Ele citou alguns: “Salário mensal não infe-

rior a R$1.342,00, com vigência ao longo do período de 

01/09/2015 a 31/12/2016; reajuste negociado entre as par-

tes; seguros do veículo e IPVA; e reembolsos por quilometragem, de refeição e de gastos com viagens” .

Proposta de ACT com AMBEV de Arapiraca
A ASSEMBLÉIA PARA debater as cláusulas econômicas 

da proposta do ACT 2016/2017, aconteceu em dois de 

março passado, no auditório do Hotel Sol Nascente, no 

município de Arapiraca, em Alagoas, e contou com a 

presença de dois diretores do SINDEVAL – João Carlos 

Rosendo e Jarbas da Silva Braga - e mais 17 empre-

gados da AMBEV. 

Torneio de Futebol Maceió x Arapiraca
O TORNEIO ACONTECEU em Arapiraca, em seis de março passado, onde o Time do CRIFAN (Clube do Represen-

tante da Indústria Farmacêutica e Amigos) representou o SINDEVAL. O companheiro Adailton - capitão do Time 

de Arapiraca - entregou o Troféu ao presidente do Sindicato, representando a equipe campeã.

Após o Torneio os atletas da cidade recepcionaram os de Maceió com um gostoso churrasco e chopinho gelado.

SINDEVAL conclui parcerias

COM O MINDS ENGLISH SCHOOL e Pitágoras Fa-

culdade. A categoria avaliou a iniciativa do Sindicato 

positiva e os diretores no auditório da Sede da enti-

dade opinaram: “Decidimos investir nesses Projetos 

porque acreditamos que a estratégia para concorrer 

e vencer no mercado de trabalho nos dias de hoje é 

a capacitação profissional”.

Representante da Minds English School - Thiago Figueredo com 
Nadilson, João Carlos e Portela – diretores do Sindicato.

Responsáveis pelo marketing da Pitágoras Faculdade - Davysson 
Lima e Helaine Silva – com os diretores do SINDEVAL - João 
Carlos e Jarbas.

ACESSE

www.
fenavenpro.

org.br
e leia outras 
edições do 

Jornal da 
FENAVENPRO
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Pernambuco 
sinvepro@elogica.com.br

São Paulo | vendedores viajantes
secretaria@sindicatodosvendedores.com.br | www.sindicatodosvendedores.com.br

“Basquete Sobre 
Rodas” agita Colônia de 
Férias do SINDVEND 

27 JOGOS, EM SEIS DIAS, definiram 

o Time Campeão brasileiro de “Bas-

quete em Cadeira de Rodas”. De 

10 a 15 de novembro passado, a 

Colônia de Férias do SINDVEND, 

em Praia Grande, litoral paulista, re-

cebeu 180 atletas de 12 equipes 

de vários Estados brasileiros, onde 

disputaram a principal competição 

de clubes do país. 

Para a torcida, a competição foi 

uma oportunidade de assistir os 

jogadores que defenderam as sele-

ções brasileiras - masculina e femi-

nina. Para os atletas, o estímulo foi 

a presença do técnico da seleção 

masculina, Tiago Frank, que acom-

panhou todas as partidas e selecio-

nou atletas que defenderão o país 

nas Olimpíadas deste ano.

O evento contou com a cobertura 

da Rede Tribuna emissora filiada à 

TV Globo local. 

FONTE: JORNAL O ARAUTO DO VENDEDOR / 

ED.492

SINVEPRO inaugura quadra de futebol

O CLUBE DE CAMPO do Sindicato, em Olinda, ganhou mais um atrativo: a quadra 

de futebol inaugurada com a presença de diretores, associados e convidados. 

Para o diretor do SINVEPRO, Alexandre Toscano, “o novo espaço promete mo-

vimentar mais a área de lazer nos finais de semana”.

Rio de Janeiro | Propagandistas-Vendedores
sinproverj@globo.com|www.sinproverj.com.br

por Mauricio Azevedo, jornalista e assessor de imprensa SINPROVERJ

Rondônia
serviprofaro@terra.com.br

SERVIPROFARO reativa cadastro no MTE

A INFORMAÇÃO É DO presidente do Sindicato, Antônio de Oliveira. Segundo 

Nota  Técnica publicada no Diário Oficial da União, em 15 de fevereiro do corrente 

ano, a Secretaria de Relações do Trabalho substituta do Ministério do Trabalho e 

Previdência Social, no uso de suas atribuições, reativou o registro sindical da enti-

dade em Rondônia. Oliveira desabafou: “A luta pra reativar o SERVIPROFARO foi 

intensa, mas valeu à pena”.

SERVIPROFARO de cara nova
O Filiado da FENAVENPRO, em Rondônia, 

legítimo representante dos empregados 

vendedores e viajantes do comércio no 

Estado, foi fundado em 28.06.1989. Para 

oferecer mais conforto a categoria, quando 

procura atendimento jurídico (Acordos Cole-

tivos e Convenções Coletivas de Trabalho) no 

SERVIPROFARO, todas as dependências da 

Sede Administrativa do Sindicato foram recentemente reformadas e as insta-

lações modernizadas. Confira:

MOBILIZAÇÃO RJ 2016
Sindicatos de propagandistas avaliam 
renovação de Convenção Coletiva

PELO SEGUNDO ANO consecutivo, os diversos Sindicatos Regionais de propa-

gandistas do RJ abriram o exercício fiscal com debates em torno da renovação 

da Convenção Coletiva de Trabalho.

Em fevereiro deste ano aconteceram dois encontros, em que sindicalistas - da 

Capital, Baixada Fluminense, Regiões Serrana, dos Lagos, Norte e Sul Fluminen-

se - se reuniram para avaliar o cenário econômico e as condições de negociação 

da CCT do período 2016-2017. O diretor do SINPROVERJ André Lavatori, de 

novo à frente das reuniões, comentou no encerramento: “Um encontro grandioso 

e positivo em prol da categoria” resumiu.

Arquivo 
e Biblioteca

Auditório que 
leva o nome do 
presidente da 
FENAVENPRO

Sala do 
presidente do 
Sindicato Antô-
nio de Oliveira

Secretaria

FO
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: 
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1º de outubro | Dia Pan-Americano do Vendedor Viajante
Rio Grande do Sul 

sinprovergs@terra.com.br | www.sinprovergs.com.br

Texto e fotos: Jair Farias Jr. | Grupo Gathan Comunicações

A todos os vendores-viajantes do comércio 
categoria que a FENAVENPRO representa 
nacionalmente, nossos Parabéns! Estes 
profi ssionais que se dedicam totalmente a 
conquistar clientes são indispensáveis para o 
sucesso comercial de qualquer empresa. Confi ra 
eventos realizados por Filiados da FENAVENPRO 
para comemorar a data:

SIVEVI comemora 1º de outubro e celebra 75 anos

O FILIADO DA FENAVEN-

PRO nº 3, localizado no Rio 

Grande do Sul, admitido 

na entidade nacional, em 

17.11.1952, categoria fun-

dador, promoveu um jantar 

comemorativo, em Porto Ale-

gre, para celebrar seus 75 

anos de fundação, comple-

tados em 21 de setembro. 

O evento também alusivo 

ao Dia Pan-Americano do 

Vendedor Viajante ocorreu na Churrascaria Schneider e reuniu, ao todo, 156 parti-

cipantes entre profissionais da categoria, representada pelo SIVEVI, diretores, funcio-

nários e parceiros do Sindicato. 

Durante a festa o presidente do Sindicato 

Carlos Simoni Giacoboni agradeceu a pre-

sença dos convidados e convocou que todos 

cantassem o Hino do Viajante.  Houve sor-

teio de prêmios entre os convidados, coman-

dado por Marcos Aurélio Cardoso diretor 

do SIVEVI. Os premiados receberam utensí-

lios domésticos.

De acordo com secretário João Manoel Gon-

çalves o evento coroou os 75 anos de existência do SIVEVI e sua trajetória 

em defesa dos interesses da categoria profissional diferenciada de vendedores 

pracistas, viajantes e assemelhados: “A história do Sindicato é repleta de con-

quistas, além de ser referência no sindicalismo 

gaúcho. Nada melhor do que este jantar, que 

também promove a interação entre profissio-

nais da classe, para celebrar este momento 

especial da entidade”, destacou o secretário. 

Para o tesoureiro Adão Severo Pinto, comple-

tar 75 anos dá ao SIVEVI o status de exemplo 

a ser seguido, não só pela representativida-

de alcançada, mas também pela dedicação 

de seus dirigentes: “O encontro desta noite é 

mais do que uma simples comemoração, é a 

celebração de uma trajetória rica e vitoriosa”, 

completou.

Doação de alimentos
Para retirar o ingresso que dava acesso ao 

evento, o convidado tinha de levar alimentos 

não perecíveis entregues à Associação Emanuel, de Porto Alegre. Segundo Gia-

coboni a entidade atende pessoas em situação de vulnerabilidade social e se 

mantém com doações: “Contribuir com esse trabalho social é gratificante”, com-

plementou o sindicalista.

Minas Gerais
sindicato@propagavende.com.br |www.propagavende.com.br 

PROPAGAVENDE festeja com a categoria
CERCA DE 250 pessoas entre as-

sociados, familiares e amigos do 

Sindicato comemoraram a data na 

aprazível Chácara Santa Maria, bair-

ro Santa Amélia, em Belo Horizonte.  

O PROPAGAVENDE ofereceu aos 

convidados um delicioso almoço, 

acompanhado de cervejinha gelada 

e refrigerante.

O presidente da entidade, Rúbio 

Alves de Oliveira, comentou sobre 

a festa que já virou tradição entre 

a categoria mineira: “Pra nós, do 

PROPAGAVENDE, é sempre muito 

prazeroso promover este encontro”.

Os diretores do PROPAGAVENDE – Gerson Botero e Eduardo Marino – acompanhados das esposas e  
Adilson Avelino, José Alves e Moacir Leal com demais convidados.

O associado Rubens Araújo (camisa verde) com 
familiares e amigos.
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Rio de Janeiro - Vendedores-viajantes
http://www.sindicatodosvendedoresrj.com.br

O conjunto musical de Santo Aleixo sempre 
marca presença nos eventos do VENRIO e 
embala o churrasco que fica mais animado 
com o sorteio dos brindes oferecidos pelos 
colaboradores do Sindicato

Missa em Ação de Graças

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

A diretoria do VENRIO todos os 

anos celebra missa de Ação de 

Graças na Igreja Nossa Se-

nhora da Conceição, no cen-

tro do Rio, em homenagem ao 

vendedor-viajante. O frei Ariel 

Ribeiro da Costa que sempre 

emociona os fiéis com suas pa-

lavras otimistas, abençou os di-

retores do Sindicato.

Este ano a comemoração contou com a ilus-

tre presença do vereador Leonel Brizola 

Neto (PDT-RJ) que entregou ao presidente 

do VENRIO José Soares de Souza Filho 

“Moção de Louvor e Reconhecimento” por 

relevantes trabalhos realizados no Sindica-

to. Os diretores Samuel, Ayrton e Cordeiro 

também representaram a entidade.

Sede Campestre do VENRIO em festa
CERCA DE 500 PESSOAS entre associados, dependentes, funcionários, familiares e amigos do Sindicato 

lotaram a Sede Campestre dos vendedores viajantes cariocas, em Santo Aleixo, município de Magé, para 

comemorar o 1º de outubro. Mais um ano que a Perdigão - parceira comercial do VENRIO - ofereceu aperitivos 

degustados pelos convidados da festa.

Os diretores do VENRIO nunca se 
esquecem da criançada que se 

diverte a valer com as recreadoras.

Notícias dos Filiados da FENAVENPRO  
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122ª Reunião de 
Conselho de 
Representantes 
da FENAVENPRO

O EVENTO REALIZADO no Mirador Rio Hotel, rua Tonelero nº 338, Copacabana, 

zona sul do Rio, em 1º de dezembro de 2015, reuniu delegados representantes 

de 26 Filiados da FENAVENPRO. 

Na abertura da reunião, o presi-

dente da FENAVENPRO, Edson 

Ribeiro Pinto, entre os diretores 

da entidade que compuseram a 

mesa – Luiz Fernando Nunes 

(SINPROVERJ) e Ayrton Rodri-

gues de Almeida (VENRIO) – 

deu boas vindas aos conselheiros 

e destacou: “É sempre uma alegria muito grande esse reencontro com todos 

vocês, mas, hoje, especialmente ela ficou bem maior porque ganhamos a filiação 

de um novo Sindicato no Rio Grande do Norte, Estado onde não tínhamos repre-

sentatividade de nossas categorias diferenciadas” festejou o líder sindical.

Edson afirmou aos representantes do SINDIPROFARN que o novo Filiado estará 

sob o guarda-chuva da FENAVENPRO, uma Federação Nacional que dentro da 

Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC) tem um con-

ceito muito alto devido ao trabalho desenvolvido nacionalmente.

Prosseguindo, Edson, após registrar a 

presença dos companheiros Emanoel 

Antônio de Borba e David Antunes 

dos Santos (SINDIPROFARN-Rio Gran-

de do Norte); Nadilson Alves de Lima 

(SINDEVAL-Alagoas); Wilson da Fon-

seca (SINVENPAR-Paraná), Wesley da 

Silva Lima (SINDVEN-Sul e Sudoeste 

da Bahia); Augusto Portela C. Neto 

(SINPROCAPE-Caruaru); Ricardo Ferrei-

ra Macedo (SINPROVEMA-Maranhão) e Valdir Rodrigues de Lima (SINVEPRO-

-Pernambuco) comentou sobre a grave crise econômica e política que o Brasil 

atravessa e lamentou: “Mais uma vez quem paga a conta são os trabalhadores 

brasileiros. O desemprego aumentou assustadoramente e a previsão para 2016 

não é nada animadora”. 

O sindicalista ressaltou também os vários escândalos envolvendo governantes 

e parlamentares eleitos para nos representar no Congresso Nacional e opinou: 

“Ao invés de cumprirem com seu dever, comprometem a Nação, expondo, até, 

ministros do STJ”.

A título de ilustração, Edson leu para os companheiros um pronunciamento 

da ministra Cármen Lúcia do STF, editado na matéria “A Testemunha”, 

publicada na Revista Veja, em 2.12.2015, a qual aborda temas como crime 

eleitoral e corrupção: “Na história recente da nossa pátria, houve um 

momento em que a maioria de nós, brasileiros, acreditou que a espe-

rança tinha vencido o medo. Depois, descobrimos que o cinismo tinha 

vencido aquela esperança. Agora, parece se contestar que o escárnio 

venceu o cinismo. O crime não vencerá a Justiça”.

Ao término de sua fala Edson frisou: “Infelizmente, esse é o Brasil de hoje... 

Acredito que, só venceremos com união, trabalho e persistência” e fez um apelo 

aos companheiros: “Fiquem atentos aos Projetos de interesse dos trabalhado-

res que tramitam no Congresso e con-

tinuem a tarefa do corpo a corpo junto 

aos parlamentares em suas bases”.

Dando continuidade a Reunião Edson 

solicitou ao presidente do SINVENPAR, 

Wilson da Fonseca Ferreira, para ler 

o texto “A Lição do Fogo” (autor des-

conhecido). O tema leva aos mestres e 

líderes à reflexão sobre “a importância 

da união entre membros de um grupo 

para que o fogo seja realmente forte, 

eficaz e duradouro”. 

Em seguida o 1º secretário da 

FENAVENPRO, Ayrton Rodrigues de 

Almeida, leu o Edital de Convocação 

para a Reunião de Conselho, publicado 

no DOU nº177 / Seção 3/ Pág. 161, em 

16.09.2015. 
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SINDEVAL homenageia FENAVENPRO 
O presidente da FENAVENPRO Edson Pinto (à esq.) e os diretores do SINDEVAL 

– Jaelson de Abreu e Nadilson Alves de Lima – exibem estátuas de madeira 

de Zumbi dos Palmares (último líder negro dos quilombos) que simbolizam o 

folclore de Alagoas. Além dos artesanatos presenteados à Federação, os sin-

dicalistas alagoanos distribuíram também aos 

participantes da Reunião um CD do “Projeto 

Música em Movimento” interpretado pelo 

coral infanto-juvenil composto por crianças 

pertencentes a comunidades carentes do 

Estado. O Projeto que faz parte de um trabalho 

sócio educativo, desenvolvido pelo SINDEVAL, 

em parceria com uma Rede de Farmácias local, 

foi elogiado por Edson: “Parabenizo a importância e a sensibilidade do trabalho 

social do Sindicato por dar acesso à arte aos menos favorecidos abandonados 

nas ruas e que representam o Brasil de amanhã”. Os companheiros Jaelson e 

Nadilson agradeceram o reconhecimento ao líder sindical.

O delegado representante do SEPROVES (Filiado do Espí-

rito Santo), Nilson Cardoso Silva, após dar boas vindas 

aos companheiros agradeceu o convite para presidir os 

trabalhos. Ele leu a Ata de Reunião do CR 120/2014, de 

30.10.2014; o Relatório de atividades da diretoria; a presta-

ção de contas do Exercício 2014; e a previsão orçamentária 

para o exercício 2016, acompanhada do respectivo parecer 

dos componentes do Conselho Fiscal da FENAVENPRO.Os 

documentos foram votados e aprovados por unanimidade 

pelo Egrégio Conselho de Representantes.

Após cumprir as formalidades exigidas no Estatuto da enti-

dade o presidente da FENAVENPRO pediu um minuto de 

silêncio aos delegados representantes em homenagem 

aos companheiros falecidos. Mantendo a tradição, todos 

cantaram o Hino Nacional (Letra: Joaquim Osório Duque 

Estrada e Música: Francisco Manuel da Silva) e o Hino do 

Viajante (Letra e Música: Maestro Nelson Ferreira).

122a Reunião de Conselho de representantes da FENAVENPRO 

FENAVENPRO saúda novo Filiado
Em nome do presidente Edson o diretor da Federação, Luiz Fernando Nunes, desejou 

boas vindas a Emanoel Antonio Borba e David Antunes dos Santos, respectivamente 

presidente e vice do Sindicato dos Propagandistas, 

Propagandistas-Vendedores e Vendedores de 

Produtos Farmacêuticos no Estado do Rio Gran-

de do Norte o mais novo Filiado da FENAVENPRO, 

admitido em 01.12.2015, categoria Efetivo. Ao 

entregar aos representantes do SINDIPROFARN 

o Diploma de Associado nº 30 e um kit com 

a bandeira do Brasil e da FENAVENPRO, um CD com o Hino dos 

Viajantes e publicações históricas da nossa Mater Nunes lembrou aos companheiros 

potiguares a mensagem lida no início da Reunião e citou: “Que vocês sejam àquela 

brasa que mantém o fogo aceso. Juntem-se a nós!”

A palestrante convidada da 122ª Reunião do Conselho de Representantes 
da FENAVENPRO é Sheila Tussi Cunha Barbosa gerente de Relações 

Institucionais da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio. A 

especialista em Direito Constitucional atua em duas frentes na CNTC: fortale-

cimento da imagem da entidade no Congresso Nacional e na defesa dos seus 

interesses nos espaços decisórios do Estado brasileiro, com foco principal na 

intermediação de temas concernentes aos empregados de comércio e serviços. 

Confi ra abaixo o artigo escrito pela especialista sobre “Custeio Sindical” 

tema debatido no evento com os delegados representantes da FENAVENPRO.

ESTAMOS PREPARADOS A enfrentar o pior cenário para o movimento sindical? 

A pergunta vem acompanhada de outra: Sindicatos, Federação e Confederação 

sobreviverão sem contribuição sindical?

A ameaça vem da Câmara dos Deputados
Com a criação da Comissão Especial sobre o Custeio da Atividade Sindical 

com pretensão de regulamentar à cobrança da contribuição sindical e formular 

uma Reforma Sindical. Essa Comissão é presidida pelo deputado Paulo Perei-

ra da Silva (SD-SP), atual presidente da Força Sindical, e o relator é o deputado 

Bebeto (PSB-BA). Composta por 34 deputados, segundo análise realizada pela 

CNTC, 47% de seus membros são ligados ao setor patronal, 44% aos trabalhado-

res e 3% são tidos como neutros no assunto. 

Em 2015 a Comissão realizou audiências públicas que contou com a presença 

de representantes de entidades sindicais patronais e laborais, além do Ministério 

do Trabalho e Previdência Social, Tribunal Superior do Trabalho, Ministério Público 

e Tribunal de Contas da União. Como podemos perceber o assunto de fato consta 

na agenda das atividades legislativas e em 2016 não será diferente.

Em audiência pública realizada no final de outubro de 2015, o deputado Be-

beto sinalizou que a Comissão deverá debater questões como a democratização 

dos Sindicatos, a transparência e a viabilidade das formas de controle das entida-

des. O presidente da Comissão Especial afirmou em diferentes ocasiões que esta 

é uma oportunidade de discutir todo o movimento sindical.

Razões para se aprofundar no assunto não faltam 
Tramitam na Câmara dos Deputados mais de 20 Projetos que tratam de varia-

dos assuntos pertinentes ao movimento sindical. Entre eles destaca-se o Projeto 

de Lei (PL) 6706/2009, de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS), que prevê 

estender a estabilidade ao empregado sindicalizado, a partir do momento de re-

gistro de sua candidatura a cargo de direção ou membro do Conselho Fiscal até 

um ano após o final do seu mandato, caso seja eleito, inclusive como suplente.

PALESTRA
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Apesar de tudo, a Comissão pode tanto restringir o rol de atuação e promover 

somente a regulamentação da contribuição assistencial, quanto ampliar para 

uma Reforma Sindical utilizando o PL 4430/2008.

O que defendemos?
O momento é de extrema preocupação para o sistema confederativo e deve-

mos estar a par de todos os acontecimentos e movimentações na Câmara que 

tratem sobre o movimento sindical.

No momento não temos segurança de votos para rejeitar uma possível extinção da 

contribuição sindical ou proibição de reeleição do mandato sindical entre outros 

temas prejudiciais ao sistema sindical.

Devemos iniciar urgentemente uma mobilização dos dirigentes sindicais em 

seus respectivos estados com contato pessoal com os deputados federais, em 

suas bases eleitorais, a fim de convencê-los da defesa dos seguintes pontos fun-

damentais para o fortalecimento do movimento sindical na defesa do trabalhador:

• A defesa da unicidade sindical e do sistema confederativo como forma de 

assegurar a liberdade e autonomia sindical e as conquistas trabalhistas, conforme 

compromisso assumido pelos dirigentes de defender e respeitar as normas consti-

tucionais, principalmente o disposto no inciso II do art. 8º da Constituição Federal;

• Lutar pela manutenção da contribuição sindical a qual contribui para o 

fortalecimento das entidades sindicais; dotando-as dos meios indispensáveis 

para consecução de seus objetivos e dá acesso a todos os integrantes de 

categoria representada a serviços assistenciais suprindo as deficiências do 

serviço público, evitando desigualdades sociais;

• Regulamentação da contribuição assistencial com base nos seguintes 

parâmetros: 

Finalidade – custeio da negociação coletiva; 

Abrangência – toda a categoria de trabalhadores e empregadores; 

Percentual – a ser definido por Assembléia Geral, não podendo ultrapassar 

1% da remuneração bruta mensal do trabalhador;

Rateio – para o sistema confederativo. 

Em 2016 a CNTC continuará acompanhando de perto e de forma proativa os tra-

balhos da Comissão Especial sobre o Custeio da Atividade Sindical, sempre 

com objetivo de atingir as metas democraticamente estipuladas em defesa do 

movimento. A luta continua!
Colaborou: Victor Velu Fonseca Zaiden Soares, analista de Relações Institucionais da CNTC.

A ameaça não se encontra especificamente no texto do Projeto em si. Deve-se, 

porém ficar em alerta com o conteúdo dos outros 21 Projetos que tramitam em 

conjunto com o PL 6706/2009, que tem preferência sobre os demais por ser de 

origem do Senado Federal. 

Fragmentação da organização sindical
Entre as propostas apensadas está o PL 

4430/2008, do ex-deputado Tarcísio Zim-

mermann (PT-RS), que propõe uma verda-

deira Reforma no movimento sindical. Entre 

outros pontos, o Projeto regulamenta a co-

brança da contribuição assistencial des-

tinada ao custeio da negociação coletiva, a 

ser descontada somente dos trabalhadores 

representados na negociação coletiva.

Em função disso, o Projeto propõe que 

seja extinta a contribuição sindical. Des-

sa forma, ele cria uma regra de transição de 

três anos de convivência dos dois sistemas, 

cabendo a cada Sindicato, em Assembléia 

Geral, definir sua adesão ao novo sistema. 

Depois de adotá-lo, o Sindicato não poderá 

mais se valer do anterior imposto sindical.

Outro ponto de grande divergência é que 

o Projeto propõe que Assembléia Geral de-

cidirá sobre quais entidades sindicais de grau superior – Federações ou Confede-

rações e Centrais – deverão receber parcela da contribuição. Ele também acaba 

com a unicidade sindical e viabiliza a fragmentação da organização sindical.

Tramitação
O PL 6706/2009 e seus apensados – incluindo o PL 4430/2008 – ainda não 

foram encaminhados para a Comissão Especial. A matéria está na Comissão 

de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP), onde o relator é o 

deputado Laercio Oliveira (SD-SE).

Ele apresentou parecer com substitutivo que se restringe a regulamentar a contri-

buição assistencial, e, portanto rejeitou os demais Projetos. A proposta aguarda 

votação na CTASP e, caso não seja encaminhado para a Comissão Especial, se-

guirá a tramitação (veja figura a seguir).

Como podemos perceber a tramitação normal do Projeto é longa, havendo 

tempo e espaço para que muitas mudanças aconteçam. Se a proposta tramitar 

somente pela Comissão Especial as possibilidades de atuação e diálogo serão 

encurtadas, o que exigirá intensa mobilização do movimento sindical junto aos 

parlamentares.

) ( )

Mais sobre o PL 
4430/2008

• Mandato dos membros elei-
tos para a administração 
de entidade sindical de até 
4 anos, sendo permitida a 
reeleição.

• Para votar será preciso ser 
fi liado à entidade sindi-
cal e estar empregado na 
respectiva categoria ou 
aposentado. 

• Ser maior de 16 anos para 
votar e de 18 anos para ser 
votado.

• A Assembléia poderá auto-
rizar a cobrança e fi xação 
do valor da contribuição 
sindical.
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122a Reunião de Conselho de representantes da FENAVENPRO  

Palavra Livre: assuntos gerais
Durante a Reunião de Conselho os delegados representantes da 
FENAVENPRO agradeceram o apoio da entidade em suas atividades. 
Os sindicalistas debateram propostas sobre diversos assuntos de 
interesse dos vendedores viajantes e propagandistas – categorias 
diferenciadas que representam a nível nacional. Confi ra:

Jaelson Bernardo 
de Abreu, Alagoas

“Saúdo os companheiros e registro meu 
veemente protesto e descontentamen-
to pelas centenas de demissões de 
propagandistas-vendedores que vêm 
acontecendo em todo o Brasil. Acredi-
tamos se tratar de mais uma manobra 
ardilosa da indústria farmacêutica, 
para no futuro justificar a terceirização de 
nossa atividade, amparada pela 
Lei 6.224. Fiquemos atentos para 
preservar nossos direitos trabalhistas 
adquiridos e, consequentemente, postos 
de trabalho!”

“Cumprimento o presidente Edson e delegados 
presentes, parabenizo o Sindicato do Rio Grande 
do Norte, pela filiação à FENAVENPRO, e destaco 
uma citação de Rui Barbosa: “De tanto ver triunfar 
as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de 
tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agiganta-
rem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem 
chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a 
ter vergonha de ser honesto”. Portanto, sejamos 
dignos e honestos em nossas atitudes diárias. O 
SINPROVENCE não é inadimplente, tem uma Sede 
Campestre que oferece inúmeras atividades aos 
associados, e uma Sede Administrativa com lan 

house, bom auditório e assistência jurídica permanente. Acho que a nossa Federação merece 
todo o apoio e que sejamos unidos porque a União faz a Força”

“Cumprimento a todos e sugiro à FENAVENPRO 
que as próximas Reuniões de Conselho sejam 
realizadas em outros Estados, para que possa-
mos conhecer um pouco mais da cultura brasi-
leira. Aproveito a oportunidade para informar aos 
companheiros que o campo society de futebol do 
Clube de Campo do SINVEPRO será inaugu-
rado no próximo dia 12 de dezembro e lamento 
a demissão, em massa, dos funcionários da 
indústria farmacêutica no Brasil. Temos nos 
preocupado muito com os membros do Conse-
lho Fiscal. Lá, em Recife, houve a necessidade 
de se criar Cooperativas para dar suporte a todo 
esse pessoal. Concluindo, realizamos uma Ação 
Social, em parceria com a indústria farmacêutica 
e com o apoio da FENAVENPRO, para doar ces-
tas básicas aos catadores do lixão de Olinda”.

“Saúdo a todos e ressalto, que, lá em 
Natal, também estamos preocupados com 
as inúmeras demissões na indústria far-
macêutica. Este ano (2015) o número foi 
bem mais elevado e as empresas acabam 
que se aproveitando da desculpa pela crise 
que enfrenta o país... Entretanto, o que 
nos chama mais atenção são as demis-
sões dos companheiros com estabili-
dade sindical, apoiados na Súmula 369, 
que diz: “Havendo extinção da atividade 
empresarial no âmbito da base territorial 
do Sindicato, não há razão para subsistir a 
estabilidade”. Em contra partida, o que nos 
impressiona é que as empresas continuam 
vendendo os seus produtos dentro daquele 
Estado, então ela não encerra totalmente 
as suas atividades, pois o seu CNPJ é de 
abrangência nacional. Mas, infelizmente, 
o Juiz pode entender, que, se a empresa 
fechou as portas não há necessidade de se 
manter a estabilidade do funcionário. Por 
isso, peço que não apenas a Federação, 
mas a Nova Central e demais Centrais 
sindicais fiquem atentas a quem vai julgar 
que, por sermos uma categoria diferencia-
da, ou se modifica essa Súmula 369, ou 
que ela seja interpretada de outra forma. 
Vale lembrar, também, que a contribuição 
sindical do Laboratório Aché não está 
chegando aos Estados e ela faz falta aos 
Sindicatos. Para encerrar, o 
SINDIPROFARN, fundado em 2007, 
segundo o seu Estatuto não há reeleição, 
porém, nós, sindicalistas mais antigos, 
auxiliamos os mais novos.” 

Marcelo 
Fernandes Pereira, 
Pernambuco

Colaborou: professora Vera Lucia Ramalho

José de Jesus 
Pinto Damasceno, 
Ceará

David Antunes dos 
Santos, Rio Grande 
do Norte
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“Peço à FENAVENPRO que intervenha junto às 
empresas no que se refere às homologações. Elas 
estão sendo realizadas com um prazo bastante 
dilatado, causando prejuízo e provocando insatisfa-
ção e revolta do trabalhador. No Maranhão, há cinco 
anos venho tentando inserir uma cláusula, obrigando 
que o ato homologatório seja feito dentro do prazo 
legislado, porém está difícil porque não há interesse 
da classe patronal. Sendo assim, é preciso buscar a 
legalidade. Na medida do possível, peço a interferên-
cia da nossa Federação, junto à Câmara Federal, 
que insira na Lei o ato homologatório fixado ao 
recolhimento das verbas. Parabenizo aos companhei-
ros que já conseguiram tal alteração na Lei em seus 
Estados de origem.

“Satisfeito em rever a família FENAVENPRO... Em 
nome desta entidade, como procurador no Acre 
e Roraima, informo que foram renovados todos 
os Acordos nesses Estados, representando as 
categorias “inorganizadas”, em Sindicatos, nos 
termos do Artigo 611 da CLT. Estamos tentando, 
também, que os trabalhadores tenham participa-
ção nos lucros das empresas. Adianto que no Acre 
existe uma movimentação para se fundar o Sindi-
cato dos Vendedores. Reitero o meu pedido feito 
na Reunião de Conselho passada, que a Federa-
ção convide um companheiro de cada Sindicato 
filiado, para participar como ouvinte, da reunião de 
Diretoria, constatando, assim, a seriedade da mes-
ma. Solicito à nossa Mater enviar passo a passo 
sobre as Portarias 671 e 326, que abordam o 
procedimento das eleições de renovação da direto-
ria. Para encerrar, desejou a todos um feliz Natal e 
um Ano Novo de paz!

Em resposta ao presidente do SINDIPROVEMA, 
Edgelson, o assessor jurídico da FENAVENPRO, 

esclareceu: “Os Sindicatos devem procurar 
incluir Cláusula nas respectivas Convenções 

Coletivas e, na impossibilidade negocial, reco-
menda-se entrar com Ação trabalhista pedindo 
dano material e moral. Neste caso específico, 

será necessário estudar e elaborar um Projeto de 
Lei para alterar a redação do Artigo 477, a fim 
de deixar bem claro, que a homologação deverá 
ocorrer dentro do mesmo prazo do pagamento”. 

Ricardo Bezerra 
dos Santos, 
Pernambuco / Caruaru

“Cumprimento a todos e agradeço a nossa Fede-
ração por tudo que tem feito pelo SINPROCAPE 
e pela presença constante nos momentos difíceis, 
especialmente, na ocasião do afastamento dos 
companheiros da Pfizer”.

Edgelson Lemos 
de Sousa, Maranhão

“Cumprimento a todos e para mim é uma satis-
fação participar todos os anos desta Reunião. 
Saúdo o presidente Edson por estar de volta ao 
nosso convívio, parabenizo o companheiro Luiz 
Fernando por ter um assento na nova diretoria 
da CNTC, caracterizando o reconhecimento ao 
trabalho realizado pela Federação, e felicito o 
novo Filiado do Rio Grande do Norte. Chamo a 
atenção para o Artigo 477 da CLT que trata da 
multa no pagamento das verbas rescisórias den-
tro do prazo legal. No SEVVPROPI conseguimos 
incluir uma Cláusula na Convenção que vincula o 
prazo, de dez dias, para a homologação. Finalizo, 
noticiando, que, dependendo do caso, o nosso 
Sindicato tenta fazer Acordos com as empresas. 
Deixo uma frase do filósofo Ralph Emerson para 
reflexão: “Nenhum caminho é longo demais, 
quando um amigo nos acompanha”.

José Ribamar 
Almeida Pessoa, 
Piauí

“Saúdo a mesa, na pessoa do presidente e infor-
mo que diante do desmembramento de vende-
dores-viajantes e propagandistas no Espírito 
Santo fundamos um novo Sindicato no Estado: 
o Sindicato dos Vendedores Viajantes do 
Estado do Espírito Santo, mantendo a antiga 
sigla SEPROVES. Acrescento que recentemente 
foi publicado um Edital convocando a categoria 
para a fundação do Sindicato dos Vendedores 
Autônomos do Estado do Espírito Santo, mas, já 
entramos com uma denúncia, pois desconhece-
mos a legalidade de tal entidade. Assinalo que 
prosseguimos na luta, aproveitando os erros e as 
conquistas do passado, com objetivo de escrever 
uma nova história para os vendedores-viajantes 
capixabas. Agradeço a solidariedade de alguns 
companheiros que não mediram esforços para 
ajudar-nos, e à Nova Central que apoiou a ela-
boração do site atual do SEPROVES. Entre os 
benefícios que já criamos no Sindicato, após o 
desmembramento, cito: o sistema bolsa de em-
pregos; contatos permanentes com as empresas, 
para que contribuam com os impostos sindicais 
em algumas delas obtivemos êxito e plantões 
semanais da assessoria jurídica. Concluo minha 
fala contando com a parceria da FENAVENPRO 
na nova história do SEPROVES”.

Nilson Cardoso 
Silva, Espírito Santo

Antônio de Oliveira, 
Rondônia

Hildebrando 
de Carvalho, 
FENAVENPRO
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