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Carta aberta aos políticos deste país
Prezadas Excelências:

públicos em geral, tirando dos brasileiros o orgulho

nosso País, houve um mensalão, um petrolão, e, po-

de terem nascido neste País maravilhoso.

demos presumir outros “ãos”, que haverão de surgir.

PRESIDO UMA FEDERAÇÃO Nacional com 27 Filiados

Não obstante a evidente despreocupação de Vossas

dedores-viajantes do comércio e propagandistas-vendedores de produtos farmacêuticos , mas es-

Excelências e os fatos negativos que nos atingem,
temos certeza que Vossas Excelências não desconhecem que nossas empresas perderam competitivida-

crevo na qualidade de cidadão deste pobre rico Brasil.

de, perderam negócios, deixaram de renovar equipa-

Em face da constatada lentidão na solução dos pro-

de recuperar tudo isso e gerar empregos.

blemas nacionais chego a dura conclusão que, Vossas Excelências, em vossos confortáveis gabinetes e
palácios de governo, não se dão plena conta do que
está ocorrendo em nosso País.

mentos e vêem cada vez mais longe a possibilidade

Por tudo isto, nesta crise nunca vista, o povo está desesperançado e preocupadíssimo. E muito mais quando se descobre que, por trás deste desfazimento do

A situação é muito séria,
Excelências... Não me eximo de começar
pelo fim ao lembrá-los das 11 milhões de
famílias que já perderam o sustento em
várias categorias profissionais e começam
a perder a dignidade – como resultado de
tantos anos de desgoverno.

Assim, parece que hoje a única fonte
de defesa do povo é o Judiciário, com o
exemplo atual da redentora Lava Jato.
Só com ela (quando deveria ser com os
políticos que elegemos) é que se abre a
perspectiva de um novo Brasil.
Enfim, esperávamos de Vossas Excelências mais civismo, menos corporativismo e dedicação diuturna
na solução dos problemas do País.
No entanto, o que se vê daqui de fora é uma classe política totalmente alienada, lutando não por um
Brasil melhor, mas por mais poder pessoal e de seus
grupos, na defesa de seus próprios interesses.
Como brasileiro responsável, Excelências, me vejo na
obrigação de reiterar que o nosso País está à beira de
imenso retrocesso, de uma aguda depressão e a cami-

No passado nosso País já obteve razoáveis níveis de

nho da mais triste desimportância mundial.

crescimento, mas, hoje não cresce – só encolhe. A
parcela da classe C que havia melhorado de vida e

Assim com o novo governo, esperamos que Vossas

chegado à classe B, hoje está voltando para a C,

Excelências aproveitem a oportunidade para ajudar a

mais pobre e cheia de dúvidas e dívidas.

reverter esse quadro, com seriedade e civismo, recu-

FOTO ASSESSORIA DE IMPRENSA CNTC

representantes de duas categorias diferenciadas - ven-

perando sua credibilidade diante da Nação.
Essa degradação, como é público e notório, atingiu

Edson Ribeiro Pinto,

nossas escolas, os serviços de saúde e os serviços

presidente da FENAVENPRO

Reunião do Conselho Fiscal aprova
contas da FENAVENPRO
EM REUNIÃO REALIZADA na Sede da FENAVENPRO, no dia 03.05 do corrente ano, os
membros do Conselho Fiscal da entidade José Soares de Sousa Filho (presidente) na ocasião afastado por tratamento de saúde -, Álvaro Nascimento Filho (secretário)
e Núbia de Souza C. Alexandre (relatora), assessorados pelo contador da Federação,
Jorge S. da Rosa Leal, fiscalizaram os Livros Razão, Diário, Balancetes do período de
julho/2015 a dezembro/2015, inclusive o balanço financeiro do exercício 2015.
Os conselheiros concluíram que a administração da FENAVENPRO no período acima
mencionado cumpriu todas as formalidades legais e estatutárias e nada têm a opor
quanto a lisura das contas.
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Reunião

Diretores da FENAVENPRO debatem contribuição assistencial
EM REUNIÃO REALIZADA na Sede da FENAVENPRO no dia 28 de junho passado os diretores da
FENAVENPRO debateram entre outros assuntos a
contribuição assistencial “prevista em Acordo,
Convenção Coletiva ou Sentença Normativa e devida por todos os integrantes da categoria, sejam eles
associados ou não do Sindicato respectivo” ponderou
Carlos Simoni Giacoboni vice-presidente da Federação baseado na Súmula nº 86.
O também presidente do SIVEVI comentou sobre a
Súmula nº 86 aprovada no último 20 de maio pelo
Pleno Tribunal Regional do Trabalho / 4ª Região
(RS) por maioria dos votos: “Apesar de ter sido aprovada especificamente no Rio Grande do Sul, acredito
que a decisão incentive outros Estados a fazerem o
mesmo” complementou Giacoboni .
O presidente Edson Ribeiro Pinto agradeceu a presença dos companheiros e registrou: “Mais uma vez
as reuniões realizadas aqui na FENAVENPRO são
bastante produtivas. Hoje, muitas questões importantes foram apresentadas algumas resolvidas outras

e a imagem positiva que a entidade desfruta perante

em equipe funciona e finalizou: “Ninguém, sozinho, tem

encaminhadas. Boas ideias colocadas à mesa e, se

o universo sindical brasileiro”.

o dom de gerir uma empresa, um Sindicato, uma Federação ou uma Confederação. Volto a insistir que sou um

Deus quiser, serão executadas para que venhamos,
cada vez mais, divulgar o trabalho da FENAVENPRO

Edson disse ainda que no mundo moderno o trabalho

privilegiado de poder contar com pessoas como vocês”.

TRT-RS uniformiza entendimento: “contribuição assistencial é
devida inclusive por trabalhadores não filiados ao Sindicato”
FOTO: INÁCIO DO CANTO (SECOM/TRT4)

O Pleno do Tribunal Regional do
Trabalho da 4ª Região (RS) apro-

A redação da Súmula
nº 86 é a seguinte:

vou no dia 20 de maio passado, por
maioria de votos, a Súmula nº 86. O
texto fixa entendimento da Corte no
sentido de que a contribuição assistencial prevista em Acordo Cole-

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. DESCONTOS.

tivo ou Sentença Normativa também

NÃO FILIADO. A contribuição assistencial pre-

é exigível dos trabalhadores não filia-

vista em acordo, convenção coletiva ou sen-

dos aos sindicatos. Antes de entrar
em vigor, a Súmula precisa ser publi-

tença normativa é devida por todos os inte-

cada três vezes no Diário Eletrônico

grantes da categoria, sejam eles associados

da Justiça do Trabalho (DEJT).

ou não do sindicato respectivo.
Na mesma sessão, o Pleno do TRT-RS apro-

Muitos sindicalistas acompanharam
o julgamento no Plenário e come-

vou outras três súmulas, uma tese jurídica pre-

moraram o resultado da votação. Nas sustentações

desconto é uma das principais fontes de receita dos

orais feitas por representantes das entidades da Ad-

Sindicatos. Eles também lembraram que as vanta-

vocacia Trabalhista, a obrigatoriedade da contribui-

gens obtidas nos Acordos Coletivos beneficiam toda a

Devido às mudanças trazidas pelo Novo Código

ção dos não filiados foi defendida tanto pela Agetra,

categoria, e não apenas os sindicalizados.

de Processo Civil, o órgão também cancelou a

que representa advogados dos trabalhadores, quan-

valecente e uma alteração na Súmula nº 66.

Súmula nº 4 e adaptou as redações das súmu-

to pela Satergs, que congrega advogados da classe

A Súmula é resultado do Incidente de Uniformização

patronal. Os advogados Antônio Carlos Escosteguy

de Jurisprudência nº 0002993-58.2015.5.04.0000.

las nº 46, 57 e 75.

Castro (Agetra) e Eduardo Caringi Raupp (Satergs)

Até então, as Turmas Julgadoras do Tribunal proferiam

destacaram, entre outros argumentos, que o não

decisões divergentes sobre a matéria. Com a Súmula

Fonte: Gabriel Borges Fortes.

pagamento da contribuição por todos os membros

nº 86, a Corte consolida seu entendimento para jul-

da categoria inviabilizaria a atividade sindical, pois o

gamentos futuros.
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COLUNA LEGAL

Supremo Tribunal Federal
FOTO FELLIPE SAMPAIO/SCO/STF

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

IV Congresso Internacional
de Direito Sindical
PARTICIPAMOS DO IV Congresso Internacional de Direto
Sindical, realizado nos dias 4 a
6 de maio, em Fortaleza/CE, no
qual foram debatidas Práticas e
Condutas Antissindicais.
Realizado pelo CONALIS/MPT,
com ativa participação de lideranças sindicais, Centrais, Confederações, Federações, Sindicatos, ministros e juízes do Trabalho, procuradores,
advogados especializados e de deputados federais e estaduais, os quais debateram as lacunas da legislação e apontaram as condutas que precisam ser combatidas, para enfrentamento às práticas antissindicais em curso no país, concluindo
pelas seguintes conclusões:

Nova presidente do STF,
Cármem Lúcia, pede
nova Justiça
A MINISTRA CÁRMEN LÚCIA, 62, assumiu a presidência do Supremo Tribunal
Federal no dia 12 de setembro passado com o discurso de que a atuação do

São Condutas Antissindicais: Constituem condutas antissindicais quaisquer práticas que violem as liberdades sindicais estabelecidas pela Constituição Federal (arts.
8º, 9º e 37 incs. VI e VII), as consagradas nas Convenções Internacionais ratificadas
pelo Brasil, as Orientações do Comitê de Liberdade Sindical da OIT e as que impliquem
Cerceamento ou Retaliação, direta ou indiretamente, à atividade sindical legítima.

São Consequências da Conduta Antissindical: Constatada a conduta antissindical, são nulos os atos dela decorrentes, observados os arts. 166 e seguintes do Código Civil, acarretando a invalidade do ato, sua reparação e a responsabilização de quem lhe deu causa, bem como seu adequado refazimento quando
possível e necessário, sem prejuízo de tutelas inibitórias.

Da Reparação pelos Danos Decorrentes das Condutas Antissindicais: As condutas antissindicais podem gerar danos passíveis de reparação individual e coletiva. No caso de danos coletivos, a indenização deverá ser destinada
a reparar o sindicalismo, mediante destinação a entidades e projetos que promovam a liberdade sindical, combatam as condutas antissindicais, proporcionem
qualificação de sindicalistas, realizem debates, encontros ou eventos sobre a organização sindical e/ou se destinem a propósitos similares.

Dos Valores Sindicais: Constituem valores do sindicalismo brasileiro a democracia, a liberdade, a legitimidade das entidades e de suas diretorias, a representatividade, a transparência, a igualdade, a livre filiação e desfiliação, a negociação
coletiva, a eticidade, a defesa da categoria e outros que se reputem essenciais ao
exercício e aperfeiçoamento das liberdades, dos direitos e dos deveres sindicais.

Entendem por Educação Sindical: A educação sindical, assim entendido
o complexo de ensino-aprendizagem, capacitação de sindicalistas, compreensão
das estruturas do poder e de organização sócio-político-econômica, é fundamental à elevação do sindicalismo brasileiro, à consciência do papel das entidades
sindicais e à defesa da categoria.

Judiciário ainda está aquém das necessidades da população.
Segunda mulher a ocupar o comando da Suprema Corte, a primeira foi Ellen
Gracie, entre 2006 e 2008 – Cármen Lúcia disse que o país atravessa tempos
de “águas em revolto” e que o cidadão comum “não há de estar satisfeito” com
o Poder que ela irá presidir por dois anos em substituição ao ministro Ricardo
Lewandowski. “E há de se reconhecer que o cidadão não há de estar satisfeito,
hoje, com o Poder Judiciário. O Juiz também não está. Para que o Judiciário nacional atenda como há de atender à legítima expectativa do brasileiro, não basta
mais uma vez reformá-lo. Faz-se urgente transformá-lo” afirmou Cármen Lúcia.
Segundo ela, os conflitos se multiplicam e é necessário se fazer a travessia para
tempos mais pacificados. Na platéia, estavam autoridades de diferentes posições
políticas, além de advogados de grandes escritórios. A ministra manteve a tradição de fazer citações literárias e musicais em sua fala. Mineira, fez referências aos
conterrâneos Carlos Drummond de Andrade e João Guimarães Rosa.
A pedido da nova presidente, Caetano Veloso cantou o Hino Nacional, no início da
cerimônia de posse. Sentado num banco, com violão no colo, a apresentação do
artista baiano silenciou o plenário.
Compareceram o presidente Michel Temer, os ex-presidentes Luiz Inácio Lula
da Silva e José Sarney, o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL),
o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), além dos senadores Aécio
Neves (PSDB-MG), José Agripino Maia (DEM-RN) e Eunicio Oliveira (PMDB-CE), entre outros.
FONTE: FOLHA DE SÃO PAULO (13.09.2016)

Reunião de Conselho de
Representantes da FENAVENPRO
27 de outubro – Hotel Mirador, Copacabana, Zona Sul do Rio

Constitui Criminalização do Movimento Sindical. A Criminalização do Movimende processos ou inquéritos penais pelo exercício da atividade sindical, visando
a atemorizar, impedir ou desestimular o uso das faculdades, direitos e garantias
inerentes ao sindicalismo, é prática incompatível com o regime de liberdades consagrado pela Constituição Brasileira e pelas normas da Organização Internacional
do Trabalho. Cumpre a todos velar pelo seu lídimo cumprimento...
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to Sindical, mediante tratamento meramente policial, com prisões ou ameaças

Eleição FENAVENPRO/2016-2020
Reportagem e fotos: Tania Maria de Oliveira,
jornalista e assessora de comunicação social da FENAVENPRO

Processo eleitoral
O PROCESSO PARA composição da diretoria, conselho fiscal e delegados representantes juntos à CNTC, transcorreu de forma democrática e transparente. A Eleição
e Apuração aconteceram no dia 31 de agosto passado, na Sede da entidade, à rua
Álvaro Alvim, 21, 4º, Centro, RJ.
Tratando-se de Chapa Única, 26 Filiados votaram por correspondência na forma do & 1º, do Art. 23, do Regimento Eleitoral da entidade.

Mesa Receptora de Votos
O delegado votante do Sindicato dos Empregados Vendedores
Viajantes e Pracistas do Comércio no Estado do Rio de Janeiro
(VENRIO), Sebastião Cordeiro de Lima, exerceu o direito de voto na
presença dos componentes da Mesa Receptora: Jorge Sebastião da
Rosa Leal (presidente); Elizabeth Mourão Marques Pereira (secretária) e Jorge Luis de Moura Ribeiro (mesário).

Mesa Apuradora de Votos
O presidente da Mesa Apuradora, advogado Sérgio Mauro de Oliveira, entre Samuel Moreira Dutra (secretário) e José Santos Rodrigues (mesário) - abriu a urna e deu início a apuração dos votos.
Na presença dos diretores da FENAVENPRO - Ayrton Rodrigues
de Almeida e Luiz Fernando Nunes – e do assessor jurídico da
FENAVENPRO Hildebrando Barbosa de Carvalho, ao lado da secretária da entidade, o presidente da Mesa fez a contagem dos
votos, anunciou o resultado - 25 a favor e 1 em branco – e proclamou eleita a Chapa Única. O advogado Sérgio Mauro agradeceu
o convite por mais uma vez ter participado da Eleição, comentou a
lisura do pleito e parabenizou os eleitos.
Reeleito por mais quatro anos o presidente da FENAVENPRO, Edson Ribeiro Pinto, emocionado destacou: “A presença do doutor
Sergio Mauro, acompanhado dos colegas do Sindicato dos Vendedores do Rio - Cordeiro e Samuel - e mais a presença do ex-colaborador dessa Casa, José Santos, valorizou ainda mais a apuração
dessa eleição. Por mais quatro anos assumiremos o compromisso
de darmos sempre o melhor de cada um de nós, em prol, não só
da nossa Federação, mas, do sindicalismo de uma maneira geral”.
O líder sindical complementou: “Teremos um trabalho grande pela
frente e acredito que a melhor forma para enfrentarmos este momento tão difícil é o envolvimento, é a dedicação, é a fidelidade
a causa trabalhista e a esta Casa, que tradicionalmente tem uma
história muito bonita e, que, graças a Deus nunca teve problema e
nunca sofreu nenhuma intervenção por parte do Estado”.
Finalizando, o presidente Edson ressaltou a presença do presidente
da Mesa Apuradora, deixando um recado para os diretores, para
os 27 Filiados e funcionários da FENAVENPRO que novamente confiaram no trabalho
desenvolvido ao longo de quatro anos: “Doutor Sergio Mauro o senhor é a moldura que
encerra essa apuração. Vamos todos arregaçar as mangas.. É mais uma etapa de desafios e muito trabalho. Obrigado.”
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Notícias dos Filiados da FENAVENPRO
Chegamos a 67ª edição do Jornal da FENAVENPRO e as páginas que seguem reservadas aos nossos
27 Filiados recheadas de notícias. Sabemos que a divulgação é alma do negócio, portanto continuem
colaborando com seu veículo de comunicação, enviando para jornal@fenavenpro.org.br tudo que acontece
no seu Sindicato.Vale lembrar que o nosso Informativo será sempre o elo entre o leitor e a entidade sindical
que representa legitimamente os vendedores viajantes do comércio e propagandistas-vendedores
nos respectivos Estados de origem. Aguardamos vocês na próxima edição. Um abraço.

FENAVENPRO inicia no Nordeste
“Projeto de Interação” com Filiados

Sul e Sudoeste da Bahia
sindven@veloxmail.com.br | www.sindven.com.br

DANDO INICIO AO “Projeto de Interação” os diretores da FENAVENPRO Zelson
Aragão da Silva (SINDIVESC) e João Carlos Rosendo (SINDEVAL), representando o presidente da entidade nacional Edson Ribeiro Pinto, visitaram nos dias
16 de junho e 14 de julho passado as Sedes do SINPROCAPE, em Caruaru, no
Estado de Pernambuco e do SINDVEN, em Itabuna, no Sul e Sudoeste da Bahia.

EVENTOS

Durante os encontros, as lideranças sindicais comentaram sobre a proposta: “O
nosso objetivo é cada vez mais estreitar os laços e ampliar o diálogo entre a
Federação e seus 27 Filiados, além de conhecer melhor e mais de perto a
realidade dos trabalhadores nas suas bases ” .
À direita dos diretores da FENAVENPRO o presidente do SINDVEN Raimundo Mariá

NA SEDE DO SINDVEN Mariá ao lado dos diretores do Sindicato - Agenor Netto,
Ualdo Alves, Wesley Silva, Wilde Melo, Fábio Pólvora e José Jackson - comentou:
“Voltar os olhares para o Nordeste com atitudes como esta da FENAVENPRO, é mais
do que agir com sabedoria, é acima de tudo, reconhecer a nossa representatividade
e o quanto podemos contribuir para fortalecer ainda mais esta instituição”.
Mariá lembrou ainda sobre a importância da visita dos companheiros da FENAVENPRO numa data tão especial para os propagandistas-vendedores: “Hoje, 14 de
julho, que comemoramos o nosso Dia em todo o País, recebê-los aqui no Sindicato
O presidente do SINPROCAPE Ricardo Bezerra entre os diretores da FENAVENPRO
Zelson Aragão e João Carlos Rosendo à esquerda e Marcelo Pereira (SINVEPRO) e
Augusto Neto (SINPROCAPE) à direita.

significa o começo de uma nova era, a qual certamente será pautada pela união de
forças, em prol de um objetivo único, a melhoria da vida do trabalhador”.
Os diretores da FENAVENPRO consideraram as visitas positivas e ressaltaram: “Estamos atentos as reivindicações dos companheiros e continuaremos unidos na luta em
defesa dos direitos constitucionais das categorias que legitimamente representamos.
A entidade sempre vai estar de portas abertas a todos os nossos 27 Filiados”.

NA SEDE DO SINPROCAPE Bezerra entre diretores do Sindicato - Alessandro,
Carlos Queiroz, Josenaldo, Marcus, Pedro Tiago. Romildo e Wedson – elogiou a intensa participação dos companheiros nas atividades do Sindicato e agradeceu a presença dos visitantes: “Na reunião debatemos algumas propostas para
a melhoria das categorias e salientamos que a nova visão da Federação já começou a render frutos em nossa cidade”.

Dia Pan-americano do

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

SINPROCAPE na Câmara dos Deputados
À convite do deputado federal Wolney Queiroz (PDT-PE) o presidente do
SINPROCAPE Ricardo Bezerra dos

Carta de Repúdio

Santos participou na Câmara dos

A diretoria do SINPROCAPE vem de público, formalizar veemente repúdio à atitude nefasta do Laboratório Takeda que ao arrepio da Constituição
Federal e das Leis em vigor afastou de suas funções o trabalhador e dirigente
sindical João Carlos Ferreira Rosendo, presidente do SINDEVAL.

Deputados, em Brasília, no dia três de
maio passado, da cerimônia de posse
do parlamentar que assumiu a presidência da Comissão do Trabalho AdÀ esq. Natecio Raimundo; Wolney Queiroz deputado federal PDT de Pernambuco; Ricardo
Bezerra (pres. SINPROCAPE) e Abdias Felix.

SINPROCAPE solidário
a companheiro de Alagoas

ministração e Serviço Público da Casa.
A solenidade de acordo com o sindi-

calista foi bastante prestigiada por deputados e demais autoridades.

SINPROCAPE fecha com SINDUSFARMA
Acordo Coletivo 2016 – 2017
O SINPROCAPE REPRESENTADO por Ricardo Bezerra dos Santos e Augusto Neto,
Carlos Queiroz e José Everaldo respectivamente presidente e diretores do Sindicato,
junto ao assessor jurídico do SINDUSFARMA (Sindicato da Indústria Farmacêutica
no Estado de São Paulo) Arnaldo Pedace celebraram o Acordo Coletivo dos propagandistas-vendedores caruaruenses.
A reunião aconteceu na Sede do SIN-

A demissão de um sindicalista em pleno exercício de seu mandato e,
portanto, com direito à estabilidade, representa uma afronta ao direito de organização sindical, e, portanto uma ação que possui caráter de perseguição.
O SINPROCAPE destaca seu apoio ao companheiro João Carlos que é
o grande responsável pela unidade e construção da organização da entidade
e da categoria no Estado de Alagoas, bem como se coloca ao lado do SINDEVAL na luta contra essa medida arbitrária.
É tarefa desse Sindicato, lutar contra esse desmando, para que isso não
acabe se tornando em uma prática dos patrões, o autoritarismo expresso
neste ato, serve apenas para o aumento da exploração, remoção de direitos
e ataque ao sindicalismo combativo, socialista e democrático. Ao mesmo
tempo, em respeito a CLT, exige a imediata reintegração do dirigente João
Carlos, com todos os seus direitos garantidos. Dessa forma, reforçamos
nossa solidariedade e apoio ao presidente do SINDEVAL, e, ao mesmo tempo chamamos a todos os companheiros e companheiras sindicalistas, para
a conscientização da nossa condição de trabalhadores e diretores de Sindicatos engajados na defesa dos direitos trabalhistas.
Ricardo Bezerra dos Santos, presidente do SINPROCAPE

VEPRO no dia 11 de março deste ano
e contou com a presença de Marcelo
Fernandes Pereira e demais diretores
do Filiado da FENAVENPRO, em Recife. Entre as conquistas para a categoria
Bezerra destacou: “Fica estabelecido a compensação de horas caso o funcionário participe de eventos médicos, jantares profissionais fora do horário comercial,
em acordo com o seu gestor as horas que forem destinadas ao evento, e também em relação aos feriados municipais que o propagandista que atua no setor
de viagem gozará os feriados municipais na cidade do seu domicilio”.

SEMPREVIAJAVEND-DF

Funcionário do SEMPREVIAJAVEND
conduz Tocha Olímpica 2016
zardo. Só Deus sabe quando terá outra Olimpíada
no Brasil” desabafou emocionado Wellington Fernandes do Nascimento,
40 anos, à reportagem do
Jornal da FENAVENPRO. O

A ELEIÇÃO PARA composição da nova diretoria e do
conselho fiscal do Sindicato dos Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio, Propagandistas,
Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos de Caruaru-PE aconteceu no
último dia 2 de julho, na Sede do SINPROCAPE, localizado à rua Benjamin Larena,169, bairro Divinópolis.

sindeval.al@gmail.com

“ME CONSIDERO UM feli-

SINPROCAPE realiza eleições 2016-2020

O processo eleitoral transcorrido de forma democrática e transparente, obedecendo às normas sindicais vigentes e de conformidade com o respectivo Estatuto
do SINPROCAPE foi conduzido pelo advogado Julio
Cesar na foto entre o vice e o atual presidente, respectivamente Ricardo Bezerra e
Augusto Neto que destacou: “Agradeço o engajamento de todos os diretores e saúdo
aos associados pelo voto de confiança nessa nova jornada em prol da categoria”.
Membros da Chapa Única, encabeçada pelo presidente Augusto de Carvalho Portela Neto e eleita pelos associados para cumprir o mandato no quadriênio. “É certo
que a credibilidade dos Sindicatos e de seus dirigentes está alicerçada na administração transparente e com efetiva participação dos associados” ressaltaram diretores
e associados durante a eleição.

atleta de bicicross, funcionário do Sindicato há 14
anos, foi selecionado pelas
Federações de Modalidades
Esportivas do Distrito Federal, para conduzir a Tocha,

À esq.: Cesar Romero, Augusto Neto, Jose Vitorino, Jose Bezerra, Alberto Bezerra, Rubenilson
Galindo, Maurilio Magalhães e Ricardo Bezerra.

pelo Eixo Monumental.
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Notícias dos Filiados da FENAVENPRO
Paraná

Goiás

secretaria@sinvenpar.com.br

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

SindVendas promove
“Dia da Vacinação contra H1N1”
O FILIADO DA FENAVENPRO, em Goiás, através do
vice-prefeito e secretário de Saúde de Goiânia, respectivamente Agenor Mariano e Fernando Machado,
imunizou de graça todos os propagandistas de produtos farmacêuticos do Estado contra o vírus H1N1. A
categoria agradeceu a diretoria do SindVendas pela
iniciativa: “Graças ao empenho do Sindicato estamos
protegidos, principalmente colegas que trabalham em
área de risco”.
Durante todo o dia três de junho passado os profissionais lotaram a Sede Administrativa do SindVendas.
O presidente da entidade Paulo Guardalupe conside-

SINVENPAR realiza festa
do “Caixeiro Viajante”
A CONFRATERNIZAÇÃO DA Associação do Caixeiro

rou o evento positivo: “Com a nossa campanha conseguimos imunizar os companheiros. A população daqui
de Goiânia enfrentou longas filas nos Postos de saúde
e as vacinas acabaram rapidamente”.
FOTOS: WWW.NCST.ORG.BR E ARQUIVO SINDVENDAS

Viajante realizada anualmente pelo SINVENPAR em
homenagem aos vendedores viajantes e propagandistas paranaenses aposentados, já virou tradição
entre a categoria. O encontro comemorado em 14
de maio passado aconteceu na Chácara do Sindicato, em Pinhais, município do Paraná e reuniu mais
de 80 pessoas.
O cardápio agradou
a turma animada da
Velha Guarda que
saboreou uma suculenta costela de
fogo de chão preparada pelos diretores
do SINVENPAR Ademilson Gregório, Reinaldo
Litcha e Sergio Hermes
que segundo os convidados “exímios assadores
de carnes”.

SindVendas participa de encontro
promovido pela Nova Central
O LANÇAMENTO DO Programa Nacional de Educação
Sindical aconteceu nas dependências do Centro de Treinamento do Industriário (CETRI/FTIEG), bairro Cora Coralina,
em Goiânia, nos dias 29 e 30 de junho passado.
Na ocasião o presidente da NCST-Nacional José Calixto Ramos explicou aos dirigentes sindicais o objetivo do

Para o presidente do SINVENPAR Wilson da Fonseca à esquerda do vereador Tito Zeglin (PDT-PR) “é
sempre uma satisfação muito grande para o Sindicato oferecer este almoço aos antigos companheiros
de estrada”.

Programa que pretende atender todas as regiões do País:
”Trata-se de uma proposta avançada que visa melhor qualificar os quadros de nossos dirigentes e assessores unificando compromissos e responsabilidades”.
Para o presidente do SindVendas Paulo Guardalupe entre
Francisco Calazans Lacerda diretor de Assuntos Jurídicos
da NCST e Francisco Gerson Marques procurador Regional
do Trabalho da 7ª Região que ministrou a palestra “As más
condutas e as boas práticas sindicais O evento atendeu as
expectativas do movimento sindical da classe trabalhadora: “A
reunião contribuiu para que possamos entender mais a realidae
de a qual atuamos e enfrentar os desafios que vêm pela frente
em defesa dos princípios do sistema confederativo”.
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Paraíba - Campina Grande

Rio Grande do Sul

sinvenpropb@hotmail.com

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

SINVENPRO disponibiliza “Cartilha
sobre Assédio Moral no Trabalho”
PARA SABER MAIS sobre este assunto tão em evidência o SINVENPRO postou no
Facebook do Sindicato informações que enfatizam várias situações enfrentadas
diariamente pelos propagandistas e vendedores da
indústria farmacêutica.
O advogado da entidade
sindical Carlos Alberto Oliveira Rodrigues comenta
sobre a importância da Cartilha para os trabalhadores:
“O desconhecimento é terrível em qualquer esfera e
no âmbito trabalhista a desinformação ganha contornos maiores. O usurpador de um direito trabalhista se
alimenta da ignorância alheia e oprime ainda mais o trabalhador desconhecedor
de seus direitos. Uma forma de combater o vilipêndio frequente de nossos direitos
é o conhecimento. Então, através desta Cartilha procuramos ampliar os conhecimentos acerca do assédio moral e assim lutar pelos nossos direitos e melhorar a
qualidade de vida dos propagandistas e vendedores de produtos farmacêuticos”.
Acesse o link https://www.facebook.com/Sinvenpro e tire suas dúvidas.

Presidente do SINPROVERGS
premiado pelo Zambon-Brasil
O ZAMBON LABORATÓRIOS Farmacêuticos premiou com uma viagem a Portugal,
de 13 a 20 de abril passado, representantes brasileiros da propaganda médica que se destacaram na empresa em 2015.
O propagandista-vendedor Silvio Luiz
Nassur Ferreira, entre os colegas agraciados com o “Prêmio Vincitori 2016”,
foi o campeão de vendas no Brasil do

Pernambuco - Recife

medicamento Ursacol, indicado para do-

sinvepro@elogica.com.br | www.sinvepro.com.br

enças do fígado e vias biliares.
O presidente do Filiado da FENAVENPRO no Rio Grande do Sul ao receber o
Troféu, em abril, no Resort Hotel Mavda,
município Cesário Lange, em São Paulo,
disse estar orgulhoso pela premiação: “A empresa conta com princípios fundamentais que orientam o comportamento de seus colaboradores e os valores são pré-requisitos de nossa conduta, com os quais nos comprometemos diariamente e nos
ajudam na implementação e estratégia de vendas” considerou Silvio Luiz.

SINVEPRO promove Campanha
“Julho Vermelho”
COM O LEMA “Saúde e Bem Estar” o SINVEPRO
CO
em parceria com o Prevencor (Centro de Cardiologia
D
Diagnóstica
e Hemope (Fundação de Hematologia e
H
Hemoterapia
de Pernambuco) promoveu no dia 15
d julho passado, na Sede Social do Sindicato, a
de
c
coleta
de sangue de doadores voluntários.
Segundo os pa
participantes “toda doação é um gesto de solidariedade, portanto o ato de doar sangue significa ajudar ao próximo, além de cons-

Diap lança Cartilha
pais 2016
6
“Eleições Municip
Municipais
2016”
Orientação a
candidatos e
eleitores,
oitava Edição
da Série
Educação Políticaa

cientizar a população sobre a importância de pessoas saudáveis doarem sangue
regularmente”.
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Notícias dos Filiados da FENAVENPRO
Alagoas
sindeval.al@gmail.com

Sede do SINDEVAL de cara nova
COM VISUAL MODERNO em destaque as cores da bandeira do Sindicato - azul e o vermelho - a inauguração da nova fachada da Sede Administrativa, localizada no Centro
de Maceió, aconteceu em 25 de maio passado. A responsabilidade pela execução dos
trabalhos foi do companheiro Francisco Silva diretor
de patrimônio do SINDEVAL que destacou: “A nossa intenção é proporcionar ao visitante visualização
mais agradável”.
Prestigiaram a solenidade associados, amigos e ex-diretores que participaram da fundação do SINDEVAL em 26.05.1983.
O evento teve início com o corte da fita de inauguração pelo convidado de honra Edson Apolinário (2º
à esq.) ex-presidente do SINDEVAL. Em seguida, a abertura oficial feita pelo presidente
João Carlos Ferreira Rosendo (2º à dir.) que agradeceu a presença de todos e ressaltou: “Realizamos um de nossos projetos do calendário 2016 que, sem dúvida, consideramos excelente progresso para a família SINDEVAL. Para nós, o momento é histórico e
também de muita alegria e ação de graças” finalizou o sindicalista. Participaram também
do ato simbólico: Isolde Melo de Oliveira e Aureliano Leite da Silveira respectivamente diretora Social e membro do Conselho Fiscal do SINDEVAL.

Conselho Fiscal do SINDEVAL
aprova contas de 2015
“PROCEDEMOS AO EXAME das peças que compõem a Prestação de Contas do
Exercício de 2015, constatamos achar-se tudo na mais perfeita ordem e exatidão,
razão porque somos de opinião que a mesma seja aprovada pela Assembléia
Geral”, afirmou Nelito de Oliveira Sabino presidente do Conselho Fiscal do
SINDEVAL.
A Assembléia Geral Ordinária para deliberar sobre a prestação de contas Exercício
2015 foi realizada no auditório da Sede Administrativa do SINDEVAL no dia 30
de maio passado. Como determina a Legislação, os associados tiveram acesso
ao Balanço e Demonstrações Contábeis, cabendo à Assembléia votar as contas
apresentadas. Após o parecer favorável do CF da entidade, a plenária aprovou as
contas de 2015.

SINDEVAL: 33 anos de lutas
e conquistas
“SE HOJE COMEMORAMOS o trigésimo terceiro ano de trabalho e conquistas,
muito devemos ao esforço e determinação dos companheiros que se doaram para
a fundação dessa instituição” declarou João Carlos Ferreira Rosendo. Feliz com
a presença dos associados o presidente do Sindicato, agradeceu a dedicação e
o empenho de todos os ex-diretores que iniciaram a luta sindical em Alagoas no
dia 26.05.1983.
“Vocês souberam transformar organização em conquistas. Souberam transformar
a esperança em realidade. Souberam transformar trabalho em vitória. Por isso,
que nós temos que parabenizar a vocês que deram continuidade no progresso do
SINDEVAL”, disse o ex-presidente Edson Apolinário.
Em meio às homenagens aos fundadores, ex-presidentes e diretores que relataram um pouco da
trajetória do SINDEVAL, durantes estes 33 anos
de histórias para contar, os convidados saborea-

Conselheiros componentes da mesa: À esq.: Ricardo Torres da Silva (Efetivo); Nelito de Oliveira
Sabino (Presidente); Edson Apolinário (Suplente) e Aureliano Leite da Silveira (Efetivo).
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ram um delicioso lanche e desejaram vida longa
para a entidade.

Paraíba - João Pessoa

Pernambuco - Recife e Caruaru

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

sinvepro@elogica.com.br | sinprocape@bol.com.br

SINDIPROVENDAS realiza IV Curso
de Reciclagem em Primeiros Socorros

SINVEPRO e SINPROCAPE Assinam
Acordo Coletivo 2016-2018

O AUDITÓRIO DA Sede do Sindicato dos

Representantes dos Filiados da FENAVENPRO no Estado de Pernambuco (Mar-

Bancários, em João Pessoa, lotou de pro-

celo Fernandes) e no município de Caruaru (Augusto Portela e Ricardo Be-

pagandistas-vendedores

interessados

zerra) assinaram com o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos

em saber como se comportar diante de

no Estado de São Paulo (SINDUSFARMA) representado por Arnaldo Pedace o

uma situação que exija primeiros socorros.

Acordo Coletivo 2016-2018 dos propagandistas-vendedores caruaruenses

Na palestra “Suporte Básico de Vida para

e pernambucanos. A reunião aconteceu no dia 24 de maio passado na Sede da

Leigos” o médico cardiologista Alexandre

entidade patronal na rua Alvorada, 1280 / Vila Olimpia/ SP.

Negri abordou entre outros temas suporte
à vida em caso de parada cardiorrespira-

Entre os benefícios para a categoria Marcelo Fernandes presidente do SINVE-

tória; obstrução de vias aéreas por corpo

PRO considerou: “Apesar de atravessarmos uma grave crise econômica no País

estranho, convulsões e choque elétrico;

conseguimos 10% de reajuste o que consideramos um bom percentual. Destaco

utilização de técnicas de massagem car-

ainda uma nova cláusula inserida na Convenção: O tempo para homologação

díaca; respiração boca a boca; cuidados

passa a ser no máximo de 25 dias” complementou.

com pacientes convulsionados, etc.
Os participantes tiveram a oportunidade
de realizar o treinamento prático da massagem cardíaca e desobstrução das vias
aéreas, assim como aprender a manusear

Visita à Sede Social
do SINDVEND-SP

o desfibrilador externo automático (DEA).

NA OCASIÃO, OS dirigentes sindicais visitaram a Sede Social do Sindicato

O doutor Negri ao lado do diretor do SIN-

dos Vendedores Viajantes de São Paulo e foram recepcionados por Edson

DIPROVENDAS Tarcísio Medeiros explica a

Ribeiro Pinto presidente da entidade. Eles comentaram sobre a estrutura

estudante de Medicina Camila Negri como

do SINDVEND: “Ficamos impressionados com a excelente administração

socorrer corretamente um acidentado.
Os propagandistas Jaime e Valfredo (Eu-

do nosso co-irmão, sem contar o conforto que oferece aos associados.
Parabenizamos o companheiro Edson e todos os diretores da instituição”.

rofarma), João Batista (Aché), Araújo
(Farmoquímica), Murilo (Boehringer) e
George (Sanofi Aventis) consideraram o
Curso excelente e aplaudiram a iniciativa
do SINDIPROVENDAS.

SINDIPROVENDAS faz
“Mapeamento de Zonas de Risco”
PREOCUPADOS COM propagandistas-vendedores que visitam João Pessoa e
Campina Grande diretores do SINDIPROVENDAS enviaram a toda categoria que
atua nas duas cidades, um comunicado solicitando àqueles que já tenham sido
vítima de assalto, furto, roubo, etc. um breve relato sobre o ocorrido.
O objetivo com o Mapeamento segundo o diretor do Sindicato Tarcísio Rodrigues Medeiros é alertar aos colegas que aumentem a vigilância nos locais de
visitas diárias: “Sabemos que a violência está em toda parte e é um mal difícil de
combater, mas, com a ajuda de todos podemos criar uma escala de perigo/risco”
desabafou o sindicalista.
O SINDIPROVENDAS, após compilar as informações encaminhará à Secretaria de
Segurança Pública da Paraíba o gráfico dos locais onde ocorre maior incidência
de sinistros: “Esperamos com a nossa iniciativa, contribuir para que diminua o índice de violência num dos Estados mais lindos do Brasil e visitado por tantos turistas”.
Otimista Tarcisio disse ainda que a aceitação do Projeto pela categoria foi positi-

À esq.: Euclides Gonçalves de Macedo Júnior (odontólogo SINDVEND-SP), Marcelo Fernandes (SINVEPRO), Edson Pinto (SINDVEND-SP) e
Ricardo Bezerra (SINPROCAPE-Caruaru).

va: “Estamos contando com total apoio dos companheiros”.

agosto : setembro 2016 | ano 21 | no

67

11

14 de julho – Dia do Propagandista-Vendedor
A FENAVENPRO cumprimenta a todos os propagandistas-vendedores pela passagem
do 14 de julho dedicado a estes profissionais insubstituíveis que fazem a diferença
no campo e vêm transformando a história da propaganda médica no Brasil. Confira as
confraternizações realizadas por alguns de nossos 27 Filiados na data mais importante
para a categoria, quando em 1995, a Lei 6.224 regulamentou a profissão.
Santa Catarina

Paraíba

13º Estado a instituir o
Dia do Propagandista-Vendedor
O SINDIVESC COMEMOROU o 14 de julho de uma forma pra lá de especial e a
categoria catarinense festejou. A diretoria da entidade, sob o comando do presidente Zelson Aragão da Silva, conseguiu obter a aprovação da Lei Estadual
nº 16.949, assinada pelo governador de Santa Catarina João Raimundo Collombo (PSD), em de 21 de
jjunho de 2016.
A Lei que instituiu o Dia Esttadual do Propagandista,
Propagandista Vendedor
e Vendedor de Produtos
Farmacêuticos, a ser comemorado,

anualmente

no Estado, passa a integrar o calendário oficial de
eventos.

SINDIVESC agradece a
deputado autor do Projeto

SINDIPROVENDAS e SINVENPRO:
“Juntos, transformamos nossos
objetivos em realizações”
João Pessoa
CERCA DE 120 profissionais da propaganda médica se reuniram na Churrascaria
Bastos Gold na orla da praia de Tambaú,
em João Pessoa, para celebrar o 14 de
julho considerado Dia histórico para a
categoria. O encontro organizado pelo
SINDIPROVENDAS contou também com
a presença dos co-irmãos das cidades de
Campina Grande, Natal e Recife.
Na ocasião foram sorteados diversos brindes doados pelos parceiros comerciais da
entidade, entre eles a mala de viagem exibida por Tarcísio Rodrigues diretor
do Sindicato. Os contemplados Arthur Manuel (Aché) e Marcone Guimarães
(Biolab) também diretor do SINDIPROVENDAS agradeceram o prêmio ao patrocinador Luciano Holmes.

A CONQUISTA OBTIDA pelo Sindicato contou com a liderança do combativo
deputado estadual José Milton Scheffer (PP-SC), junto a seus pares na Assembléia Legislativa de Santa Catarina, onde conseguiu aprovar o seu Projeto
de Lei 0410.4/2015. “Sem o apoio e a dedicação do nobre parlamentar que
abraçou a nossa causa não estaríamos hoje comemorando este dia histórico e
vitorioso para a categoria” sustentou Zelson Aragão presidente do SINDIVESC
à esquerda na foto.

Campina Grande
O SINVENPRO REALIZOU um almoço no Restaurante “O Baixinho” situado no bairro da Liberdade, onde reuniu grande parte da categoria. A confraternização con-

“O reconhecimento pelo vital trabalho de aperfeiçoamento e comunicação entre
a indústria farmacêutica e os médicos, em benefício de toda a sociedade” é uma
das justificativas mencionadas por Scheffer no seu Projeto para instituir o Dia
do Propagandista em SC e prestar uma
justa homenagem a este profissional.
Zelson destacou também, em nome de
toda a categoria, o trabalho incansável do
advogado Álvaro Otávio Ribeiro da Silva
assessor jurídico do SINDIVESC na defesa constante dos direitos constitucionais
do trabalhador.

A FENAVENPRO parabeniza o Filiado de Santa Catarina
por mais esta conquista!
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siderada pelos diretores do Sindicato “sucesso total” foi marcada pela alegria e
descontração dos convidados.
Na opinião do presidente da entidade Valdir Santana “a cada ano que passa o
evento fica mais concorrido o que demonstra o fortalecimento do SINVENPRO e a
união acentuada dos companheiros”.
Mais uma vez o destaque da festa foi
a presença das mulheres propagandistas. Junto aos colegas de trabalho
prestigiaram o acontecimento, embelezando o ambiente. O apoio da Rede
de Farmácias Dias na doação de brindes, através do diretor presidente Adilson Dias e do gerente geral Eraldo dos Santos Formiga é sempre muito bem vindo. Um dos contemplados no sorteio Agnaldo
Marques Mendonça agradeceu o presente.

Goiás

Pernambuco - Recife

SINVEPRO: “Paixão, Foco e Atitude”

SindVendas: “Integridade,
respeito e colaboração”

Fotos 0859, 0907 e 0944
MAIS UM ENCONTRO memorável dos propa-

O ALMOÇO ANUAL realizado pelo SindVendas

gandistas-vendedores pernambucanos co-

na Sede do Clube da Associação do Pessoal

memorado no Restaurante e Churrascaria Sal

da Caixa Econômica Federal (APCEF), Setor

e Brasa, com a presença de 240 representan-

Bueno, em Goiânia, reuniu mais de 300 pro-

tes da indústria farmacêutica. “A confraterniza-

pagandistas-vendedores que comemoraram

ção deste ano foi muita alegre e agradecemos

o 14 de julho com muita alegria, amizade e

ao nosso Sindicato por nos dar a oportunidade

harmonia. Eles agradeceram o empenho dos

em rever amigos queridos”.

diretores do Sindicato na organização do
evento: “Mais um ano de confraternização em grande estilo, demonstrando que
nem a evolução tecnológica da propaganda irá conseguir nos desunir e interromper nosso convívio com a classe médica” afirmaram.
O presidente do SindVendas Paulo Guardalupe concorda com os colegas de
profissão e vai mais além: “Faz tempo que discutimos essa evolução, mas nada
substituirá o respeito, a ética e o caráter nas relações humanas. Sempre irá prevalecer o olho no olho e o aperto de mão” ponderou.

Mídia de Recife divulga 14 de julho
O DIRETOR DO SINVEPRO Artur Roberto participou do “Programa Samir Abou
Hana Ternurinha” transmitido pela TV (Canal 22) simultaneamente com a Rádio
Clube uma das rádios de maior audiência de Recife. Na entrevista, o sindicalista
falou sobre “o comprometimento e a importância dos propagandistas junto à clas-

Após saborearem o delicioso “buffet” patrocinado pela empresa Medcomerce, os
representantes da indústria farmacêutica participaram do sorteio de vários
brindes entregues pelo presidente do SindVendas Paulo Guardalupe e Fernando de Abreu diretor da Medcomerce. Confira alguns dos contemplados:
Ricardo Morais (Lab) à direita de Guardalupe, À esquerda Fernando de Abreu, Christian Alessandro Dieck (Astrazeneca), Camila Lisita (Mantecorp), Ranielly dos Santos
(Pfizer) Smênia Ribeiro (Biolab)

se médica e a população”. Houve também publicações nos jornais locais Folha,
Jornal do Comércio e Diário de Pernambuco.

O presidente
do SINVEPRO
Marcelo Fernandes à direita dos
companheiros
Frederico Arruda
(Sanofi Aventis ) e
Lindenilson Pessoa (Genon).

A presença marcante e a
beleza das meninas da
propaganda médica o
ponto alto da festa é. Segundo colegas de trabalho
“além de ser um colírio
para os olhos demonstra cada vez mais que a
mulher está conquistando
seu espaço na indústria
farmacêutica”.

Os diretores do
SINVEPRO - Valdir
Rodrigues (Roche)
e Patrícia Castro
(MSD) - ao lado dos
brindes oferecidos
pelo Sindicato. O
sorteio é sempre
o momento mais
aguardado pelos
convidados.
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14 de Julho - Dia do Propagandista-Vendedor
Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

SINDIPROFARN:
“Parceria X Interatividade”
A DROGARIA PAIVA com a colaboração do SINDIPROFARN ofereceu
aos propagandistas-vendedores
potiguares um delicioso café da
manhã, realizado na Drogaria Paiva
Mega Store no bairro Lagoa Nova.
O vice-presidente do Sindicato,
Emanoel

Borba,

agradeceu

a

SINPROVERGS: “Atento às mudanças
e novidades do mercado”

Jairo Paiva proprietário do estabe-

MANTENDO A TRADIÇÃO, os gaúchos mais uma vez realizaram o encontro dos

lecimento comercial “pelo reco-

propagandistas-vendedores na Churrascaria Laçador, bairro de São Geraldo,

nhecimento aos profissionais da

em Porto Alegre.

indústria farmacêutica e o acolhimento nos pontos de venda”.

Cerca de 350 convidados
que participaram da con-

Na ocasião houve sorteio de brin-

fraternização

des entre a categoria. Um dos

com alimentos não perecí-

contemplados Edinaldo Santiago

veis doados para – Sopa do

(Medley) agradeceu aos idealizado-

Pobre, Sociedade Espírita

res pela realização do evento.

Francisco Xavier e Creche

contribuíram

Vó Georgina - entre eles
Alexandre Romano, assessor do deputado federal do
Rio Grande do Sul Heitor
Schuck (PSB), parlamentar
que instituiu no Estado o 14
de julho.
“Para nós, todo dia é Dia
do Propagandista” ressaltou Silvio Luiz Nassur presidente do SINPROVERGS
parabenizando aos colegas

SINDIPROFARN ao vivo na Rádio 98FM

de todo o Brasil. O líder
sindical agradeceu a presença dos diretores da FE-

O PROGRAMA “MEIO DIA RN” na Rádio 98FM de Natal, mediado pelos jorna-

NAVENPRO Edson Ribeiro

listas - Bruno Geovanni e Paulo Araújo - homenageou os propagandistas-

Pinto, Carlos Giacoboni

-vendedores, através do presidente e vice do SINDIPROFARN respectivamente

e Luiz Fernando Nunes e

Geovanni Ricardo e Emanoel Borba.

também ao co-irmão vendedor-viajante (SIVEVI) no

Na entrevista transmitida ao vivo os líderes sindicais parabenizaram os colegas de

RS representado por João

profissão e abordaram, entre outros assuntos de interesse da categoria, o cenário

Manoel.

atual do mercado de trabalho na indústria farmacêutica e a dedicação diária na
busca de levar conhecimento à área médica.

Os brindes sorteados contaram com apoio de amigos
Compareceu também no estúdio

do SINPROVERGS. A con-

da Rádio 98FM o secretário geral

templada Luciana Padilha

do SINDIPROFARN Marcus Aure-

(Aché), com um final de se-

liu e o ex-propagandista e amigo

mana no Hotel Serrano, em

do Sindicato Assis Oliveira.

Gramado,

Acesse a página do SINDIPRO-

Meridien Clube de Turismo,

FARN no Facebook e veja o vídeo

agradeceu ao presidente da

de toda a entrevista.

FENAVENPRO pelo presente.
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oferecido

pelo

Rio de Janeiro

Paraná

SINPROVERJ:
“Valorização do profissional”
por Mauricio Azevedo , jornalista e assessor de imprensa SINPROVERJ
Em clima de total harmonia, a Sede Campestre do SINPROVERJ, em Piabetá,
município de Magé a menos de 100 quilômetros do Rio, recebeu cerca de 200
convidados para a festa de entrega do “Prêmio Profissionais
2016”, conferido a propagandistas-vendedores de 12 setores
geográficos do Grande Rio.

SINVENPAR: “Colaboração
para uma melhoria contínua”

O tempo claro, com temperatura
amena, favoreceu a convivência

É com esse espírito que a diretoria do SINVENPAR realiza anualmente na apra-

dos convidados ao ar livre. Me-

zível Sede Social do Sindicato localizada em Pinhais, região metropolitana de

lhor, para turma do futebol, para

Curitiba, a tradicional festa dos

a criançada na piscina e para os

propagandistas-vendedores.

adeptos de um bom churrasco
servido durante a festa, embalado

Num ambiente de cordialida-

pelo tecladista Alcir que reforçou o

de e descontração mais de 200

tom de confraternização.

propagandistas paranaenses,
amigos e familiares saborearam

O contemplado com a TV de 32’

uma deliciosa costela de carne

sorteada pelo Sindicato foi o pro-

de boi de “fogo de chão”, arroz

pagandista Mauro Lucio da Sil-

de carreteiro e lingüiça assada.

va (Eurofarma).

Não faltaram elogios ao cardápio preparado por Sergio Her-

A exemplo do ano passado, a pro-

mes (GSK) e Reinaldo Litcha

pagandista Jussara Serrano brin-

(aposentado) diretores do SIN-

dou os presentes com uma apre-

VENPAR.

sentação artística da dança do
ventre. Após o show, o espírito de

O presidente do SINVENPAR

harmonia se aprofundou durante

Wilson da Fonseca (à direita)

a entrega do “Prêmio Profissio-

afirmou que para a entidade “é

nais do Ano SINPROVERJ”, em

fundamental homenagear os co-

que os diretores entregaram a pla-

legas que representam os pro-

ca aos 12 eleitos pelos próprios

dutos da indústria farmacêutica

colegas de profissão.

junto aos médicos e farmácias”.

Alagoas
Prêmio Profissionais
do Ano SINPROVERJ
•

Carlos José da Silva (Medley)

•

Bárbara Cecília (Biolab)

•

Francisco Lima (Libbs)

•

Ivo Mello Nunes Jr (Lilly)

•

Luciano Saldanha (Eurofarma)

•

Mauro Lucio da Silva (Eurofarma)

•

Nilton Ribeiro (EMS)

•

Renato Nascimento (GSK)

•

Viviane Barros (Servier)

•

Renaud Rodrigues de Oliveira (Libbs)

•

Rodrigo Mendes Barbosa (Janssen)

•

Sydney Oliveira (Moksha8)
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