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FENAVENPRO apóia 
seus 27 Filiados em 
ações sindicais no 
Congresso Nacional 

na defesa dos 
direitos trabalhistas
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trazendo inúmeras contradições, violações constitu-
cionais e, principalmente, tirar a autonomia sindical, 
pela eliminação das receitas e criação dos Sindi-
catos dependentes do governo de plantão, criando 
Sindicato “Chapa Branca”,  o que já fora eliminado 
pela Constituição de 1988. 

Sem renda, não há Sindicato independente do go-
verno; sem Sindicato independente, não há defesa 
possível dos direitos dos trabalhadores. O “doce” que 
ora se pretende dar ao trabalhador, criando esta isen-
ção, sairá muito “amar-
go”, lá, na frente, quan-
do houver violação dos 
direitos, sem que haja 
Sindicato independente 
e forte para lutar contra.

E, como já estamos can-
sados de ver, não há como 
confiar na classe política, quando se trata de viabilizar 
seus projetos próprios, pouco se atendo a defesa dos 
trabalhadores. Urge, pois, pressioná-la para que tais 
projetos perniciosos ao país, não sejam aprovados.

A contribuição sindical, aliás, é um valor módico, 
uma vez por ano, que dá grande parte da sustentação 
sindical, visto que a representação legal a que este 
está obrigado, pela Constituição e pela CLT,  é de cus-
to muito maior. Sem ela, portanto, torna-se inviável a 
existência de Sindicato independente. 

Esperemos que a luta de todos os sindicalistas, mor-
mente os da FENAVENPRO e da CNTC, seja exitosa 
para o bem e segurança de nossos representados: 
vendedores viajantes do comércio e propagandis-
tas de produtos farmacêuticos.

Ação sindical em defesa dos direitos trabalhistas
DIRETORES DA FENAVENPRO, Paulo Guardalupe 
(SindVendas-Goiás) e João Carlos Rosendo (SIN-
DEVAL-Alagoas) - e diretores do Filiado Vendedores e 
Viajantes de São Paulo - Roberto Nascimento, Ro-
meu de Souza Franco Filho e Maria Neide Cardo-
so de Carvalho, estiveram no Congresso Nacional, 
em Brasília, com representantes da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores do Comercio (CNTC),  em 
missão encorpada por outros sindicalistas.

O objetivo da mobilização é a luta em defesa dos 
direitos dos trabalhadores, especialmente os  das ca-
tegorias que representamos em todo o território na-
cional, direitos estes, assegurados na CLT.

Terceirização
Efetivamente, como tem sido amplamente noticiado, 
o Projeto de Lei 4302/1998 do Poder Executivo, que 
fala da Terceirização, visa permiti-la também, em ati-
vidades fins das empresas (e não só como é hoje em 

atividades meio). 

Com isto, mesmo 
os cargos e funções 
próprias de empre-
gados, poderão pas-
sar a ser exercidos 
por trabalhadores 
em empresas ter-
ceirizadas, reduzin-
do os direitos dos 
mesmos, como a 
ascensão funcional, 
a redução geral de 
salários (em face 
de participação da 
empresa interposta, 

“Delegação da 

FENAVENPRO fez 

exaustivo périplo junto 

à ilustres deputados e 

senadores, gabinete 

por gabinete, para 

insistir que rejeitassem 

os Projetos de 

terceirização e de

modifi cação da 

contribuição sindical”. 

terceirizada) e outros inclusive os de representação 
e defesa sindical.  

Tal Projeto, além disso, tira o comprometimento com 
o trabalho do terceirizado e a empresa tomadora do 
serviço, criando também, uma desqualificação dos 
serviços e produtos realizados, o que é pernicioso 
para o País e para as empresas, em um mercado 
cada vez mais competitivo.

Portanto, não deve ser aprovado, pelo que nossos 
diretores estiveram naquela Casa de Leis, para de-
fenderem a manutenção dos direitos atuais em face 
da forma legal de prestação de serviços. 

Contribuição Sindical
Por outro lado, nossos representantes e demais lí-
deres sindicais, estiveram em contato com ilustres 
senadores, para que rejeitem os Projetos de Lei do 
Senado 385/2016 e 408/2016 bem como a Pro-
posta de Emenda Constitucional 36/2013. 

Tanto os PLs quanto a PEC  pretendem retirar a obri-
gação de pagamento sindical dos não associados, 

“Sem a contribuição 
sindical, torna-se 

inviável a existência

de Sindicato 
independente”. 

E D I T O R I A L

Edson Ribeiro Pinto, presidente da FENAVENPRO 
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Confraternização

2017 com Esperança e Otimismo
NÓS, DA FENAVENPRO, sempre acreditamos que toda nova etapa deva ser co-
memorada porque ganhamos uma ótima oportunidade, para eliminar tudo que 
não nos trouxe Felicidade e, assim, com certeza, conquistaremos mais es-
paços e vivenciaremos muitas Alegrias! Vamos nos cercar de Pensamen-
tos Positivos e continuar oferecendo o nosso melhor, sempre que possível...

Desejamos a todos, Coragem e Saúde. Com elas, já teremos o suficiente para conseguir todo 
o resto. Que também nunca nos falte Trabalho e que a equipe da FENAVENPRO continue 
unida, por muitos e muitos anos, prezando sempre pela Amizade, Confiança e Respeito.

Acredite no seu potencial de Amor e Fé... Ame-se como nunca se amou! Seja Feliz e 
não desista de correr atrás dos seus Sonhos.

Diretores e funcionários da FENAVENPRO
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Reunião

Congresso Nacional

NA PRIMEIRA REUNIÃO de diretoria da FENAVEN-
PRO em 2017, realizada na Sede da entidade, em 
16 de fevereiro passado foram discutidas ações para 
serem desenvolvidas por seus 27 Filiados, durante o 
ano, entre elas mobilizações no Congresso Nacional, 
junto a senadores e deputados, em defesa dos tra-
balhadores.

O debate foi iniciado com apresentação e avaliação da 
conjuntura política do país, com foco nas Propostas 
de Reforma Trabalhista e Previdenciária, que ame-
açam a retirada de uma série de direitos trabalhistas.

De acordo com o presidente Edson Ribeiro Pinto 
a proposta de Reforma Trabalhista que representa 
retrocesso social aos trabalhadores vai muito além 
das próprias mudanças na Consolidação das Leis 
Trabalhistas (CLT): “Essa proposta prevê extinguir a 
atuação das entidades sindicais que lutam em prol 
dos direitos dos trabalhadores brasileiros”. 

Nesse sentido, complementou Edson “a investida 
do governo fomenta o debate no Congresso Nacio-
nal para gerar mudanças no pagamento da contri-

Diretores da FENAVENPRO discutem ações para 2017

buição sindical, valor que garante a sobrevivência 
das entidades sindicais”.

Para os diretores da Federação é perceptível que 
a instabilidade política de 2016 ainda não acabou, 
pois o pacote de maldades lançado pelo governo terá 

continuidade neste ano de 2017 e, dependendo da 
mudança na composição das presidências das Ca-
sas, poderá caminhar com maior celeridade.
Nota da redação: Participaram da reunião Hildebran-
do de Carvalho e Elizabeth Mourão respectivamen-
te assessor jurídico e secretária da FENAVENPRO.

Em apoio a CNTC, de-
legação da FENAVEN-
PRO se mobilizou no 
Congresso Nacional, 
nos dias 14, 15, 16 e 
17 de dezembro pas-
sado, em protesto con-
tra o PL 4302/1998 
do Poder Executivo 
– “que pretende trans-
formar o Contrato de 
Trabalho Temporário 
em Terceirização Ple-
na da atividade-fim” 
- e o PLS 385/2016 
do senador Sérgio Pe-
tecão (PSD-AC) - que 
“pretende transformar 
a contribuição sindical 
compulsória em facul-
tativa aos filiados à en-
tidade sindical”. 

Após forte embate e discussão entre parlamentares e 

Diretores e Filiados da FENAVENPRO atuam no Congresso Nacional
e não constitui uma alternativa justa e razoável: “Con-
sideramos que as entidades sindicais não são meras 
Associações, e sim 
organizações que 
representam as ca-
tegorias não apenas 
os seus filiados”.

“Foi de fundamen-
tal importância a 
presença da CNTC, 
da FENAVENPRO e 
de outros sindicalistas no Congresso Nacional. Cum-
primos o nosso papel histórico e de forma organizada 
continuaremos lutando para defender o trabalhador” 
avaliaram os representantes da nossa Federação 
durante a mobilização.

Delegação da FENAVENPRO:
Maria Neide C. de Carvalho, Roberto 

Nascimento e Romeu de S.B. Filho (SINDVEND-
-SP), João Carlos Rosendo (SINDEVAL-Alagoas),  

Paulo Guardalupe (SindVendas-Goiás)

Equipe de sindicalistas da 
CNTC e FENAVENPRO 

que trabalhou no 
Congresso Nacional 

de 14 a 16.12.2016

representantes de Sindicatos e Federações de todo o 
país os dois Projetos de Lei foram retirados de pau-
ta, mas a previsão é que voltem a ser debatidos ainda 
este ano. Na opinião dos sindicalistas “as Propostas 
são um grave retrocesso”. 

O senador Paulo Paim (PT-RS) importante aliado do 
movimento sindical agradeceu o empenho e a articu-
lação dos representantes dos trabalhadores. Segun-
do ele “a mobilização contribuiu para impedir que as 
Propostas fossem aprovadas na Casa”.

Paim disse ainda existir uma articulação muito for-
te no Congresso para atingir todos os direitos dos 
trabalhadores e as Reformas Trabalhista e Previ-
denciária são um exemplo disso: “Eles não querem 
que os trabalhadores tenham uma força organizada, 
capaz de trabalhar e pressionar nos Estados o seu 
parlamentar. Porque na hora de eleger eles vão pedir 
voto pra quem?”, afirmou o parlamentar.

Para a FENAVENPRO  tornar a contribuição sindi-
cal facultativa contribuirá para o enfraquecimento 
das entidades sindicais de trabalhadores e patronais 

legenda legenda legenda legenda le-
genda legenda legenda legenda
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Visitas à Sede da FENAVENPRO

Representantes da Phillip Morris Brasil 
recebidos por diretores da FENAVENPRO
EM TEMPO DE TANTAS restrições patronais foi com agradável surpresa que diretores 

da FENAVENPRO receberam na Sede da entidade, centro do Rio de Janeiro, em 

sua última reunião de 2016, dia 13 de dezembro, três representantes do RH da 

Phillip Morris Brasil, considerada a segunda maior empresa de tabaco do país. 

Na ocasião, os funcionários elogiaram as instalações da entidade sindical e fi-

zeram uma explanação geral da empresa: “Hoje a equipe é formada por  apro-

ximadamente 3.000 pessoas dedicadas e talentosas que trabalham em nossas 

unidades, sendo que mais de 1.600 funcionários estão na fábrica. Além disso, 

somos um dos maiores compradores de tabaco no Brasil” afirmaram.

Os funcionários da Phillip Morris Brasil complementaram que a empresa leva 

a sério o papel que tem nas comunidades locais em que operam e apóiam ati-

vamente iniciativas para promover a educação e impedir o trabalho infantil nas 

plantações de tabaco. 

O presidente da FENAVENPRO agradeceu 

a visita dos representantes da empresa e 

ressaltou a importância da política de Res-

ponsabilidade Social na indústria. Edson 

Ribeiro Pinto comentou também ser funda-

mental a eficácia das autoridades de saúde 

pública na regulamentação de produtos de 

tabaco, incluindo o cigarro, já que são peri-

gosos e causam dependência.

À direita: Os gerentes de RH da Phillip Morris Brasil - Roni Schulz e Carolina Laurenti - e o trainee 
Flavio Coutinho - ao lado dos diretores da FENAVENPRO.

Tarde de autógrafos na 
Sede da FENAVENPRO
NO DIA 13 DE DEZEMBRO passado, quando foi realizada a última reunião de 

2016 dos diretores da FENAVENPRO, o conselheiro do Clube de Engenharia Ri-

cardo Maranhão, autografou a obra intitulada Jarbas Maranhão – O Legado 

Centenário de Probidade, Justiça Social e Erudição, escrita por Edson Mon-

teiro e publicada pela Letra Capital Editora.

“Trata-se da biografia que registra a vida de meu saudoso pai e inesquecível ho-

mem público brasileiro que foi deputado federal e constituinte de 1946 a 1950 

e senador de 1955 a 1963” lembrou o também ex-vereador do Rio de Janeiro e 

amigo da FENAVENPRO.

Diretora do Sindicato dos 
Vendedores de São Paulo elogia 
estrutura da FENAVENPRO
A DIRETORA-SOCIAL DO SINDVEND, Maria Neide de Carvalho, visitou a Sede 

da FENAVENPRO, em 25 de janeiro passado. Em conversa com os diretores da 

entidade – Ayrton Rodrigues de Almeida e Luiz Fernando Nunes – a sindicalis-

ta falou da satisfação em conhecer a estrutura de trabalho tão sólida a favor dos 

vendedores viajantes do comércio: “A Federação, além de ser muito acolhedora 

é de extrema importância para os Sindicatos Filiados. Ela nos dá a oportunidade, 

para continuarmos na luta pela conservação do sistema confederativo e conse-

quentemente pela garantia dos direitos conquistados pelo trabalhador”.

2017 – 10.11.1943 – 74 anos

“Com a desculpa de 
modernização da CLT, 
o Governo quer aprovar
 o que sempre 
defendeu o setor 
patronal: a precarização dos 
direitos trabalhistas e previdenciários”
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  “A Justiça de 
Trabalho existe 

como derivada da 
necessidade  para 

manter o equilíbrio 
das relações 

laborais”, e assim 
deve continuar.”

 “Não é isso que 

queremos..., 

todos os segmen-

tos especializados, 

advogados traba-

lhistas, magistra-

dos, procuradores, 

agentes sociais, 

etc, são unanimes 

na manutenção 

da JT e no aprimo-

ramento  da 

legislação 

laboral”.

teto de 6 salários mínimos, quando, é certo, que 

a “sangria” vem do setor público, com exageradas 

aposentadorias e pensões que, inclusive, extrapo-

lam, em muito, até mesmo o teto constitucional. 

Na minha opinião a limitação, para todos, em 10 

ou 15 salários mínimos, permitirá satisfatórias con-

dições de vida e dignidade humana. 

Em tempos de crises, 

como as atuais, se co-

gitam em procurar en-

fraquecê-la, reduzi-la e, 

até mesmo em extinguí-

-la, como se esta fosse 

a causa impeditiva da 

denominada “livre pro-

dução”..., o que permiti-

ria a implementação dos 

sub-empregos, menores salários, etc., razão pela qual 

defendo uma urgente Reforma Fiscal e Tributária.

 

Cumpre ressaltar que, atualmente, a maior arrecadação tributária da união Fede-

ral  (INSS, IR, dentre outros), advém do Judiciário Trabalista.

 

A proposta de implementação da prevalência das negociações coletivas se sobre-

pondo à legislação trabalhista, na minha opinião, é a pior parte.

A proposta de se fazer prevalecer o “Negociado sobre o Legislado”, sob 

a falsa premissa de “fortalecer” os Sindicatos, se constitui em uma “balela”, 

notadamente em tempos de crise, permitindo-se precarizar, ainda mais, as re-

lações de trabalho, como, por exemplo, já temos o fatídico “Banco de Horas”; 

o PPE – Plano de Proteção ao Pleno Emprego  que, na verdade veio por facultar 

o Pleno Desemprego...

 

A Reforma não pode tirar a importância da Justiça 

do Trabalho...eis que alegam que a mesma é o “pati-

nho feio”, ou amarelo, que “impede” a implementação 

de medidas que permitam flexibilização, a precariza-

ção, a livre produção, a sub-contratação e, até mesmo, 

a utilização da mão-de-obra em condições análogas a 

do trabalho escravo...

Efetivamente categorias de trabalhadores me-

nos organizadas, como empregadas domésticas, por 

exemplo, podem ser prejudicadas com a Reforma, uma 

feita que  categorias, e os Sindicatos, mais frágeis, se-

rão altamente penalizados em face do seu menor poder 

negocial, permitindo, ou até “concordando” com a fle-

xibilização e a precarização das condições de trabalho e 

de remuneração, notadamente sobre a eterna ameaça 

do desemprego elevado.

C O L U N A  L E G A L

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

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES sobre a proposta de 

Reforma Trabalhista apresentada pelo governo e 

encaminhada ao Congresso Nacional. 

 

Sempre, em tempos de crise economica, política 

e social, as “artilharias” neoliberais se voltam para 

as legislações trabalhistas, sindicais e previden-

ciárias como se tais fossem as “culpadas” pelos 

desmandos governamentais. É o caso...

 

Todavia, ao meu ver, as mais importantes e ne-

cessárias Reformas, seriam as Tributárias e Fis-

cais, notadamente frente as elevadas alíquotas 

tarifárias e exagerados impostos que, estes sim, 

imperram o pleno emprego e o desenvolvimento 

econômico do nosso País.

 

É certo que existem pontos positi-
vos  e negativos
Efetivamente se impõem ajustes e modernizações na atual legislação, visto que 

temos, aproximadamente, 12 milhões de desempregados formais e, outros, 

12 milhões de empregados terceirizados, em regime de sub-emprego. 

 

Se faz necessário regulamentar a terceirização da mão-de-obra, para impulsionar 

as linhas de produção e de serviços, mas, tão somente, com relação as ativida-

des-meio, impondo-se preservar as atividades fins como baluarte das relações 

entre o capital e o trabalho, sob pena de se descaracterizar toda a legislação 

laboral brasileira.

 

Consolidação das Leis do Trabalho
A “modernização” da CLT, impõe a necessidade de alterar alguns pontos  espe-

cíficos da legislação trabalhista, notadamente, expurgando, normas e preceitos 

específicos, tais  como aquelas atinentes as atividades dos bancários, serviços 

de telefonia e radiofonia, operadores cinematográficos, motoristas profissionais, 

ferroviários, marinheiros, em frigoríficos, estiva, minas de subsolo, jornalistas, pro-

fessores e de químicos que, ao meu ver, devem ser regidas por legislação própria 

e autonoma, e não meros artigos consolidados. Num mundo globalizado não se 

justifica restringir, em um terço como é hoje, a proporcionalidade de empregados 

brasileiros e estrangeiros.

Outrossim a mantença  de todo o procedimento fiscal e tributário, e de multas admi-

nistrativas em favor do Ministério do Trabalho, igualmente, poderá ser objeto de uma 

legislação em separado, “enxugando-se” a CLT somente para as normais gerais. 

 

Nossa legislação trabalhista sempre se manteve atualizada, eis que se trata 

de uma consolidação de leis, e não um código rígido, basta verificar quantas 

alterações já foram efetuadas nos últimos 55 anos de sua existência, está sempre 

em movimento...

 

Ainda apresentam a necessidade da Reforma Previdenciária, todavia voltada, qua-

se que exclusivamente, as aposentadorias e pensões privadas, estas limitadas ao 

Proposta de Reforma Trabalhista ou Retrocesso?

Parabéns CNTC, pelos 70 anos de histórias pra contar!
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Início de um novo ano... O Jornal da FENAVENPRO cada vez mais fi rme e fortalecido, divulgando notícias 
de nossos 27 Filiados e publicando matérias de interesse do trabalhador brasileiro.A grande novidade para 2017 

é a mudança na periodicidade do Jornal que passa a ter quatro edições por ano. Elas podem ser lidas online, 
através do site www.fenavenpro.org.br, ou na versão impressa.Contamos com a sua colaboração, 

através de jornal@fenavenpro.org.br Boa leitura! Abraço.

Notícias dos Filiados da FENAVENPRO  

Filiados da FENAVENPRO confraternizam 2016 em grande estilo

Alagoas
sindeval.al@gmail.com 

A Campanha organizada anual-

mente pelo SINDEVAL realiza so-

nhos e transforma vida de pesso-

as de comunidades carentes de 

Maceió. Os diretores do Sindi-

cato arrecadam alimentos não 

perecíveis, brinquedos e roupas 

de associados e parceiros co-

merciais.

CONSERVANDO A tradição, a diretoria do Filiado da FENAVENPRO, em Alagoas, 

realizou no final de 2016 dois eventos religiosos para associados, familiares e 

amigos, em agradecimento às conquistas e vitórias alcançadas pelo Sindicato no 

decorrer do ano.

SINDEVAL realiza Missa e Culto 
em Ação de Graças

Os cristãos celebraram o Culto na Igreja 
Verbo da Vida, em Lages, no Farol de Maceió.  

Os fiéis católi-
cos rezaram a 
Missa na Igreja 
de São José, em 
Prado, Maceió, 
no dia 1º de de-
zembro passado. 

“Campanha Natal Solidário” do SINDEVAL
As doações foram distribuídas no Centro Sócio-Educativo Deus Proverá, em 

Piabas, Jacintinho, Maceió. A ONG, sem fins lucrativos, desde 1999 abriga em 

regime de Acolhimento Institucional, crianças e adolescentes que se encontram 

em situação de risco social e/ou risco pessoal.

“Agradecemos a todos que contribuíram para o Natal Solidário do SINDEVAL. Acreditar é 

o primeiro passo. Juntos, somamos forças em prol de um mundo melhor!”, ressaltaram 

João Carlos Rosendo, Nadilson Alves de Lima e Jaelson Bernardo de Abreu dire-

tores do Sindicato ao lado do pastor Jaime representante do CSEDP (2º à esq. na foto).
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Paraíba - Campina Grande
sinvenpropb@hotmail.com

Paraíba - João Pessoa

NO ADEUS A 2016 o 

SINVENPRO promoveu uma 

festa que já virou tradição no 

calendário de atividades do Sin-

dicato. O evento aconteceu na 

Loja Maçônica 11 de Outubro, 

em Campina Grande. 

Após minutos de comunhão e oração compartilhados por Paulo Sergio Adailton 

e Valdir (diretores do SINVENPRO) os convidados, entre associados do Sindi-

cato e familiares, saborearam uma gostosa feijoada, desfrutaram de momentos 

descontraídos e mataram a saudade de velhos amigos. À esq.: Carlos Alberto 

Rodrigues, Antonio Vilar, Heraldo Aires, Valdir Santana e esposa Vanda Ma-

ria e José Araújo Barbosa.

De acordo com o presidente do SINVENPRO, Valdir Santana (camisa azul), ao 

lado do diretor Adailton Cavalcante, além de lutar por interesses coletivos da 

categoria a entidade sindical também tem entre suas prioridades, por meio de 

confraternizações e datas especiais, promover a integração entre os companhei-

ros campinenses.

NO ÚLTIMO ENCONTRO de 2016 

da categoria, patrocinado pelo 

SINDIPROVENDAS, em um am-

biente de sitio, dentro da cidade, 

o aprazível e aconchegante res-

taurante Boteco da Vila, recebeu 

cerca de 100 profissionais da 

indústria farmacêutica.

Os diretores do Sindicato - Ri-

valdo Beltrão e João Gilberto 

– recepcionaram carinhosamen-

te os convidados.

“O evento foi um êxito! A pre-

sença de um grande número de 

pessoas demonstrou a boa rela-

ção dos companheiros da propa-

ganda médica com o Sindicato” 

avaliou o presidente Rivaldo.

Os squeezes personalizados com 

a marca do Sindicato foram dis-

tribuídas pelos diretores e se-

cretária do SINDIPROVENDAS 

- Frederico, Adilson, Lúcia, 

Francisco, Tarcísio e Rivaldo. 

As garrafas fizeram o maior su-

cesso e agradaram a todos que 

receberam os brindes.

Feijoadas do SINDIPROVENDAS e SINVENPRO animam
propagandistas e vendedores
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Pernambuco - Recife e Caruaru
sinvepro@elogica.com.br | sinprocape@bol.com.br

Vendedores e propagandistas lotam
Clube de Campo do SINVEPRO

A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO informal das categorias no Clube de Campo do 

SINVEPRO, em Olinda, foi um sucesso. A área de lazer lotou de trabalhadores, 

familiares e amigos que expressaram sua satisfação pelas benfeitorias realizadas 

no local.

No encontro descontraído, junto à natureza, os convidados saborearam um sucu-

lento churrasco e uma gostosa feijoada, acompanhados de boa música, cerveja e 

refrigerantes geladinhos.

O presidente do Sindicato, Marcelo Pereira, comentou sobre a festa: “Propor-

cionamos aos visitantes, em nossa estrutura física de bem estar e lazer, algumas 

oportunidades de diversão, entre elas uma excelente quadra de futebol”.

SINPROCAPE promove encontro 
entre diferentes gerações

UMA BONITA TROCA de experiências e vivências marcou a despedida de 2016 entre 

vendedores viajantes e propagandistas caruaruenses. O encontro memorável entre 

as duas categorias, realizado pelo SINPROCAPE, aconteceu no restaurante Chalé do 

Ouro, no município de Caruaru.

Na avaliação do presidente do Sindicato, Augusto Neto (4º à direita), houve 

muita integração entre os participantes jovens e da velha guarda da propaganda 

médica: “É sempre uma satisfação pra todos nós, em momentos de descontra-

ção, rever colegas e manter laços afetivos” acrescentou o sindicalista.

Notícias dos Filiados da FENAVENPRO  

NO ENCERRAMENTO DE 2016, di-

retores do Sindicato, em parceria 

com vendedores viajantes e pro-

pagandistas, médicos, amigos e 

demais colaboradores, doaram ali-

mentos, brinquedos, beneficiando 

cerca de 500 famílias.

O diretor do SINVEPRO, Alexan-

dre Toscano, agradeceu a adesão 

às Ações Sociais e ressaltou a im-

portância do gesto solidário: “Os 

companheiros Filiados à FENA-

VENPRO devem começar a construir sua cidadania, em busca de promover a 

responsabilidade social. É gratificante perceber a satisfação e o carinho dessa 

gente tão humilde!” complementou o sindicalista. 

Lixão da Mubeca
Pelo 14º ano consecutivo, as fa-

mílias moradoras do Lixão, em 

Peixinhos, Olinda, desamparadas 

pelo Governo, receberam 336 ces-

tas básicas do SINVEPRO. Todas 

elas foram montadas no Clube de 

SINVEPRO promove Ações Sociais
Campo do Sindicato, onde contou 

com a participação dos diretores.

No município de Primavera, a 

81km de Recife, o SINVEPRO,  

a categoria e médicos da comuni-

dade distribuíram cerca de 

200 brinquedos que ale-

graram a criançada.  
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SEPROVES apresenta plano de trabalho para 2017

A DIRETORIA DO SEPROVES esteve reunida no último dia 18 de novem-

bro, na Sede recreativa da entidade, localizada em João Goulart, Vila 

Velha/ES, para apresentar o Relatório das ações executadas pelo Sindi-

cato, em 2016, e o plano de trabalho que será desenvolvido em 2017.

Na ocasião, o presidente do SEPROVES agradeceu a presença e o em-

penho de todos os diretores pelos avanços, conquistas e realizações da 

entidade. Nilson Cardoso ressaltou: “Todas as nossas ações, têm como 

objetivo assegurar os direitos dos trabalhadores e fortalecer a entidade 

como sua legítima representante no Estado do ES”.  

Confi ra como os Filiados da FENAVENPRO utilizam a contribui-
ção sindical que a Reforma Trabalhista quer acabar

SEPROVES realiza Assembléia 
com trabalhadores da 
Única Serviços Refrigerantes

Representantes do SEPROVES realizaram uma assembléia com os trabalhadores 

da Única Serviços Refrigerantes (UAI) na Sede da empresa, cidade da Serra, 

em 31 de outubro passado.

Na ocasião, vários temas foram discutidos, entre eles a escolha do ticket alimen-

tação ou refeição. Os trabalhadores optaram pelo recebimento do ticket alimen-

tação, pois segundo eles “possui maior aceitação em seu campo de trabalho”.

Dessa forma, a empresa se comprometeu que a partir de dezembro 2016 passará 

a fornecer o ticket alimentação.

Fonte: Assessoria de Comunicação do SEPROVES coordenada pelo jornalista Júlio Miranda.

SEPROVES participa de encontro com 
Sindicatos fi liados à NCST- Nacional

O presidente da Nova 

Central Sindical- Na-

cional e da CNTI, José 

Calixto Ramos (2º à 

esquerda), esteve reuni-

do no último dia 16 de 

novembro, no auditório 

da FTI-ES, no Centro de 

Vitória, com todos os 

Sindicatos filiados à estadual capixaba, entre eles o SEPROVES representado 

pelo presidente Nilson Cardoso (à direita).

O líder sindical avaliou o evento: “Sem dúvida, que foi de grande importância para 

as entidades sindicais, uma vez que o país atravessa reformas estruturais signifi-

cativas, como é o caso da Previdência Social”.

A plenária, que contou com a participação do  superintendente da Delegacia 

Regional do Trabalho do ES, Alcimar Candeias, debateu entre outros assuntos a 

manutenção das entidades sindicais à luz do PL nº 385/2016 (contribuição sin-

dical) e a PEC 241/2016 do Poder Executivo “que altera o Ato das disposições 

constitucionais transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal”.

8 de março 
Dia Internacional 
da Mulher
Dia de mostrar a 
força da mulher
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SINDEVAL x SINCADEAL discutem CCT 2017
REPRESENTANTES DO SINDICATO do 

Comercio Atacadista e Distribuidor 

do Estado de AL receberam na Sede 

do SINCADEAL, no último 9 de dezem-

bro - João Carlos Rosendo, Milton 

Ramos dos S. Junior, Nadilson A. de 

Lima e Denilson José Costa - diretores 

do SINDEVAL.

Os sindicalistas comentam o objetivo do encontro: “Discutimos as cláusulas eco-

nômicas que constam na Convenção Coletivo de Trabalho 2017”.

Alagoas
sindeval.al@gmail.com 

Secretária do SINDEVAL e o esporte no seu dia a dia

A SECRETÁRIA DO SINDEVAL, Claudjane Vieira de Souza, além de 
exercer com eficiência as funções administrativas no Sindicato, cursa Fa-
culdade de Direito e se dedica nas horas de folga, aos esportes que mais 
lhe fascinam,  desde pequena: corrida de rua e ciclismo.

Para homenagear Claudjane, os diretores do SINDEVAL, através do Jor-
nal da FENAVENPRO, decidiram divulgar o esforço e o empenho da atle-
ta amadora.  Confira a entrevista:

SINDEVAL: O que lhe motiva participar de dezenas de provas, aventuras e 

passeios ciclísticos?

Claudjane: A minha motivação vem da alegria, da sensação de bem-estar e da 

superação que estes esportes me proporcionam.  Sempre tento melhorar meus 

resultados, e a cada treino bem realizado, sinto uma satisfação inexplicável.

Como e quando você começou?

Na verdade, pratico esportes desde criança... Em 2013, comecei com corrida de 

rua e passeio ciclístico, sem nenhum acompanhamento, apenas por prazer. Em 

2014, participando de uma das modalidades, conheci a equipe Estilo de Vida que 

me convidou para treinar e, aí, não parei mais... 

E o “trekking”?

Durante um curso de orientação, com bússola, a equipe “In Forma” me chamou 

para fazer caminhadas em trilhas naturais. Considero a prática muito proveito-

sa, para o desenvolvimento físico e mental.  

Emocionada, Claudjane agradeceu o SINDEVAL e a FENAVENPRO pela entre-

vista que lhe concedeu a chance de divulgar essas modalidades esportivas que 

viraram paixão nacional: “O que mais me chama a atenção é a expressiva pre-

sença de atletas amadores que  exercem suas profissões e não vivem desses es-

portes. Simplesmente os adotaram como estilo de vida, em busca de uma rotina 

mais saudável, um corpo mais atlético e uma vida mais equilibrada” festejou a 

secretária-atleta do SINDEVAL. 

SINDEVAL recebe visita de representante 
da Pepsico do Brasil 
O SECRETÁRIO DO SINDICATO, Milton Ra-

mos dos Santos Jr. (à esq.) recebeu na 

Sede do SINDEVAL, no ultimo dia 21 de outu-

bro, Carlos Pereira Marabá funcionário da 

Pepsico do Brasil Ltda.Na ocasião, eles pro-

tocolaram o inicio do processo eleitoral para 

escolha de representantes da empresa na Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes dos Empregados (CIPA).

Conselho Fiscal do SINDEVAL aprova 
Previsão Orçamentária 2017
APÓS O VICE-PRESIDENTE do Sindicato, 

João Carlos Rosendo, apresentar em As-

sembléia, na Sede do Sindicato, no dia 25 

de novembro de 2016, o Relatório com a 

Previsão Orçamentária para 2017, os 

membros do Conselho Fiscal foram convo-

cados pelo presidente  Jaelson Bernardo de Abreu para emitirem seus pareceres: 

 

“A política de transparência na administração, adotada pela diretoria do SINDE-

VAL, não deixa dúvidas, quanto à aprovação dos recursos obtidos, através das 

contribuições sindicais. Todos eles são aplicados, em benefício da categoria que 

representamos no Estado de Alagoas” afirmaram: Edson Apolinário, Nelito de 

Oliveira Sabino e Ricardo Torres da Silva.

Jurídico do SINDEVAL em ação
O DEPARTAMENTO JURÍDICO do Sindicato dos Vendedores Viajantes do Co-

mércio de Alagoas tem trabalhado em mais de 10 Ações coletivas ou individu-

ais, em prol da categoria, incluindo questões judiciais ou administrativas. 

Cabe aos advogados da entidade sindical 

(à direita na foto) – Gilvan Melo de Abreu 

e Paula Nassar de Lima – defender, atra-

vés de Ações, os interesses dos trabalha-

dores, sem qualquer custo adicional. 

Em reunião realizada com os advogados, em 22 de dezembro passado, no escri-

tório do Souza, Abreu & Costa - Advogados Associados o presidente e vice do 

SINDEVAL respectivamente Jaelson de Abreu e João Carlos Rosendo comentaram: 

“O  nosso objetivo é manter um feedback constante com o jurídico, para saber o que 

pode ser resolvido, o que tem sido resolvido e o que ainda precisa melhorar”.
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Santa Catarina
sindivesc@sindivesc.com.br | www.sindivesc.com.br

Texto e fotos por Lucas Miranda – assessor de imprensa do SINDIVESC

SINDIVESC show de bola

Roupa nova
AGORA É OFICIAL: Todos os 

representantes dos propa-

gandistas da indústria far-

macêutica de Florianópolis, 

Blumenau e Criciúma já po-

dem exibir suas habilidades 

nos campos de futebol, com 

uniformes patrocinados pelo 

SINDIVESC. Diversos eventos marcaram a inaugura-

ção das camisas e calções estampados. 

A turma de Florianópolis deu o pontapé inicial na 

quadra “Show de Bola”, Avenida Governador Ivo Sil-

veira, bairro Estreito. 

Sabor especial 
O grupo do “Futebol de Segunda” festejou saboreando uma gostosa paella cam-

peira, preparada carinhosamente por Antonio Polmann diretor do SINDIVESC.  

Blumenau
Para o time do “Futebol de Quinta” o agradecimento especial do SINDIVESC 

vai para Rafael Dittrich (Eurofarma), pela iniciativa.

Criciúma 
A turma orgulhosa, também devidamente “fardada” para a prática do futebol, 

exibe o novo uniforme.

“Novos desafi os para o SINVEPRO em 2017”

A AFIRMAÇÃO É dos diretores do Filiado da FENAVENPRO em Pernambuco. Para 

os sindicalistas, 2016 foi um ano difícil para o trabalhador brasileiro, seja na bus-

ca de novas conquistas, ou na preservação dos direitos já alcançados e destaca-

ram que este ano não será diferente do que passou: “Ao contrário, será bem pior... 

Precisamos nos unir e aliar forças para encararmos os desafios que dependem do 

nosso empenho e determinação”.

As lideranças sindicais não têm dúvidas que o cenário atual do país é visivelmente 

contra o trabalhador: “Tanto os direitos trabalhistas quanto a estrutura sindical 

vigente nunca foram tão questionados por um Governo” ressaltaram. Diante da 

crise, as lideranças do Sindicato insistem na tese: “Juntos, engajados e atentos 

sempre seremos muito mais fortes”. 

Atualização, Competência e Inovação
Requisitos básicos para o pro-

fissional competir no mercado 

de trabalho acredita a direto-

ria do SINVEPRO.  Cada vez 

mais, pensando em aprimorar 

o desempenho profissional das 

categorias que representa em 

Pernambuco, o Sindicato vem 

promovendo palestras no audi-

tório da sua Sede Social.

Em um dos eventos, os participantes conta-

ram com a presença ilustre do cantor e com-

positor Santanna que não só soltou a voz, 

como também proferiu mensagens de otimis-

mo e perseverança.

O Cantador de Cantos e Contos entre o 

presidente e diretor do SINVEPRO – Marcelo 

Fernandes e Francisco de Assis - nasceu 

em Juazeiro do Norte, Ceará, mas confessou 

ser apaixonado por Pernambuco: “Realizei 

meu sonho. O destino quis que eu me tornas-

se um cidadão de Recife”.

Pernambuco 
sinvepro@hotmail.com
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secretaria@sindicatodosvendedores.com.br | www.sindicatodosvendedores.com.br

Colônia de Férias do 
SindVend: Descanso e 
Lazer do vendedor-viajante

LOCALIZADA EM PRAIA GRANDE, litoral santista, a área de 

lazer confortável, moderna e bem planejada, que passou 

recentemente por reformas oferece ao visitante estrutura 

semelhante à de hotel cinco estrelas. 

Uma equipe de profissionais cuida da manutenção das 

dependências (vide fotos) e funcionários competentes 

atendem a todos com carinho e dedicação.

Filiado da FENAVENPRO: A Colônia de Férias do SindVend está de portas abertas ao 
vendedor viajante de todo o Brasil. Faça a sua reserva pelo telefone (11) 3116-3750 e 
usufrua de momentos alegres e descontraídos. Seja bem vindo!

Rio de Janeiro - Vendedores
www.sindicatodosvendedoresrj.com.br

O que é Apneia do Sono?
A APNEIA OBSTRUTIVA do 

Sono é associada frequente-

mente à arritmias cardíacas. 

Afeta aproximadamente 35% 

da população adulta mun-

dial, aumentando com a ida-

de, sendo a maior parte do 

sexo masculino e obesa. Os 

pacientes convivem com a do-

ença sem receber diagnóstico 

e sem tratamento o que seria 

suficiente para redução e con-

trole da pressão arterial.

A enfermidade pode causar 

ou agravar doenças poten-

cialmente letais e o risco da 

mortalidade, além de quadros 

de doenças cardiovasculares, 

como arritmias cardíacas, 

derrame e diabetes, hipertensão arterial sistêmi-

ca, infartos e insuficiência cardíaca congestiva. 

Sintomas da Apneia
Entre os principais estão batimentos cardíacos irregu-

lares; dor no peito e palpitações; ronco e sonolência 

diurna, explicada pelas interrupções do sono causa-

das pela falta de oxigênio, embora muitos pacientes 

não os percebam; fadiga, fraqueza e falta de ar.

Outros sintomas da AOS são: acordar com sensação 

de sufocamento, ofegante, com dor no peito ou des-

conforto, confuso ou com dor de cabeça; sentir boca 

seca ou dor de garganta pela manhã; alterações na 

personalidade; dificuldade de concentração; impo-

tência sexual; e irritabilidade.

Mudanças nos hábitos de vida
A adoção de medidas simples pode ajudar o paciente 

a dormir melhor, ter uma melhora na qualidade de vida 

e evitar as crises de Apneia. Veja alguns exemplos:

• Perder peso;

• Estabelecer e respeitar os horários de deitar e levantar;

• Não fazer refeições pesadas e não exagerar no 

uso de bebidas alcoólicas, antes de deitar.

• Evitar ingerir substâncias que contenham cafeína;

• Não fumar pelo menos nas 4 ou 5 horas que 

antecedem o momento de ir para a cama; dormir 

de lado e elevar a cabeceira da cama entre 15 

e 20cm.

por Walter Labanca Arantes (walter.labanca.arantes@gmail.com),
 Cirurgião cardiovascular membro do Grupo de Transplantes de 

Órgãos (Câmara Técnica) do Cremerj; diretor da Seção de Cirurgia 
do CBC; coordenador do Intercâmbio Brasil X França Université de 
Paris – Unesco advogado pela Uerj e diretor-médico do VENRIO

O P I N I Ã O 
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Cerimônia de Posse Filiado da FENAVENPRO  Reportagem e fotos: Tania Maria de Oliveira, 
jornalista e assessora de comunicação social da FENAVENPRO

AFIRMOU EMOCIONADO, em seu discurso de posse, José Soares de Souza 

Filho, presidente reeleito do Sindicato dos Empregados Vendedores Viajantes 

e Pracistas do Comércio no Estado do Rio de Janeiro.

O líder sindical, que vai cumprir o mandato de 2016 a 2020, agradeceu à sua 

reeleição aos associados do VENRIO: “Mais uma vez, os vendedores viajantes 

do comércio do Rio de Janeiro, confiaram no trabalho que vem sendo realizado 

pela diretoria do Sindicato, em prol da categoria”.

Componentes da mesa parabenizaram os diretores eleitos: À esq.: Walter Laban-

ca Arantes (médico VENRIO), Edson Ribeiro Pinto (pres. FENAVENPRO), José 

Carlos Perrout (ger. empresa Rio de Janeiro Refrescos), Luiz Fernando Nunes 

(dir. FENAVENPRO), José Soares (pres. VENRIO) e Hildebrando de Carvalho 

(assessor jurídico FENAVENPRO). 

Convidado para presidir a Mesa, o presi-

dente da FENAVENPRO, desejou aos com-

panheiros uma gestão profícua, sob o co-

mando do experiente Soares, e destacou: 

“A responsabilidade da nova equipe que vai 

colaborar na administração do Sindicato 

é muito grande. O VENRIO foi o primeiro 

fundador da nossa Federação Nacional, 

em 1981, sempre comprometido e imbu-

ído com a categoria que representa”.

08.12.2016 a 07.12.2020

VENRIO elege nova diretoria para o próximo quadriênio

Junto à 
diretoria eleita, 
enfrentarei nos 
próximos quatro 
anos os desafios 
impostos pelo 
Governo ao movi-
mento sindical 
brasileiro”.

Edson Pinto frisou ainda: “O momento é de darmos as mãos e caminharmos 

unidos na defesa dos diretos dos trabalhadores”.

A solenidade de posse aconte-

ceu na Sede Social do VENRIO, 

centro do Rio, no dia 8 de de-

zembro de 2016, e contou com 

a presença de associados, fun-

cionários, familiares e amigos.

O presidente Soares recebeu 

em seu gabinete os diretores da 

FENAVENPRO – Luiz Fernan-

do, Edson Ribeiro e Ayrton 

Rodrigues – e o médico cardio-

logista Walter Arantes.

Ao término da solenidade o Sin-

dicato ofereceu um coquetel aos 

os convidados.

Missa em Ação de Graças

O evento religioso, em homenagem à nova diretoria do VENRIO, foi celebrado pelo 

padre Ariel, no dia 8 de dezembro de 2016, na Igreja de N. Sª da Conceição 

e Boa Morte, no Centro do Rio. 

“Declaro solenemente, assumir o compromisso de respeitar o exercício do man-

dato para o qual fui eleito, cumprir a Constituição e as Leis vigentes do País, bem 

como, respeitar o Estatuto do Sindicato”. O juramento foi lido pelo 1º secretário 

do VENRIO, Ayrton Rodrigues de Almeida, e acompanhado pelos demais dire-

tores eleitos.
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Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio

A ABERTURA DA cerimônia realizada no último 22 de 

novembro, na Sede da CNTC, em Brasília,  ficou por 

conta do presidente da CNTC que agradeceu a pre-

sença dos membros da diretoria e representantes de 

Federações e Sindicatos filiados à entidade. 

Em seu discurso, Levi Fernandes Pinto lembrou os 

desafios enfrentados pela maior categoria de traba-

lhadores do país, representada orgulhosamente pela 

Confederação: “Temos a real consciência das gran-

des dificuldades pelas quais passa o nosso País nas 

esferas da Ética, da Política e da Economia. Preci-

samos juntar as nossas diversidades, unir as nossas 

competências, fortalecer as nossas habilidades, para 

podermos superá-las e nos qualificarmos para o en-

frentamento”, complementou.

Após a solenidade, a diretoria inaugurou as novas 

instalações da hospedaria da CNTC, espaço utili-

zado para receber representantes da categoria de 

todo o país nos momentos de atuação no Congres-

so Nacional.

Lançamento do livro 
de 70 anos 
Na ocasião, Levi lançou oficialmente o Livro 

que narra a história da Confederação des-

de quando foi criada, em 11 de novembro de 

1946, até os dias atuais: “Este Livro contem 

um vasto material que resgata parte desta rica 

trajetória, marcada pela  luta em defesa dos 

trabalhadores no comércio e serviços” disse 

emocionado o líder sindical.

FENAVENPRO prestigia aniversário 
de 70 anos da CNTC

CNTC: Maior 
Confederação 
de trabalhadores 
do país

A entidade representa mais de 12 
milhões de pessoas. Hoje, ela é 
composta por 25 Federações fi -
liadas e mais de 800 Sindicatos 
vinculados. Sua missão é lutar 
pelo cumprimento dos direitos 
garantidos aos trabalhadores do 
setor de comércio e serviços, bem 
como, alcançar novas conquistas 
em busca de melhor qualidade de 
vida e de trabalho para os comer-
ciários e prestadores de serviços.

O presidente da CNTC Levi Fernandes Pinto entre os diretores da 
FENAVENPRO - Paulo Guardalupe e Luiz Fernando Nunes - re-
presentando Edson Ribeiro Pinto, presidente da FENAVENPRO. 

e leia o Manifesto da CNTC 
contra o Projeto de Lei 6787/2016 

da Reforma Trabalhista

Acesse www.fenavenpro.org.br
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FENAVENPRO participa de 
Seminário Nacional sobre 
Reforma da Previdência
A CONFEDERAÇÃO NACIONAL dos Trabalhadores no Comércio realizou na Sede 

da entidade, em Brasília, no último 21 de fevereiro o “Seminário Nacional sobre 

a Reforma da Previdência: Nenhum direito a menos”.  O evento reuniu cerca 

de 200 dirigentes sindicais de todo o país, advogados, auditores fiscais da Receita 

Federal e parlamentares que discutiram a Proposta da Reforma encaminhada pelo 

Governo Michel Temer.

O senador Paulo Paim (PT-RS) presidente da Co-

missão de Direitos Humanos do Senado Fede-

ral, comentou sobre a proposta do governo: “As 

aposentadorias especiais praticamente desapa-

recem e todos terão que ter no mínimo 65 anos 

de idade, prejudicando quem começa a trabalhar 

mais cedo. E ainda vem aquela frase ‘se o IBGE 

disser que a expectativa de vida aumentou’, au-

menta também a idade”, explicou o parlamentar.

Paim sustenta que o Orça-

mento da Seguridade Social 

é superavitário e desafia o go-

verno a aceitar a realização de 

uma CPI para investigar com 

profundidade as contas da 

Previdência Social. “Estou 

coletando assinaturas para 

a criação de uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito 

com objetivo de fazer um le-

vantamento detalhado de toda contabilidade do Sistema de Seguridade Social, 

para verificar se são verdadeiras as informações prestadas pelo governo” opinou.

Para o presidente da CNTC a Proposta de Emenda à Constituição 287 em 

tramitação na Comissão da Reforma da Previdência – com previsão da gestão 

Temer aprová-la até julho – desfigura o sistema da Previdência Social conquista-

do ao longo dos anos e dificulta o acesso a aposentadoria e demais benefícios à 

população brasileira que contribuiu durante toda a sua vida. Após a realização das 

palestras, o presidente Levy leu a Carta de Resoluções do Seminário. Acesse 

www.cntc.org.br e leia o documento na íntegra.

FONTE: CNTC

Representantes da FENAVENPRO - João 
Carlos Rosendo (SINDEVAL-Alagoas), Paulo 
Guardalupe (SindVendas-Goiás) e Roberto 
Nascimento (SINDVEND-São Paulo) avalia-
ram o evento como positivo e ressaltaram: 
“O projeto de Reforma da Previdência 
Social encaminhada pelo governo federal ao 
Congresso Nacional, em dezembro de 2016, 
recebeu duras críticas no encontro”.

Nota de Repúdio
A Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC), entida-
de representativa de cerca de 12 milhões de trabalhadores no comércio 
e de serviços, repudia a atitude do governo federal em não negociar 
com o sistema confederativo formado pelos Sindicatos, Federações e 
Confederações, legítimas representantes dos trabalhadores, preferindo 
negociar com as Centrais que não tem poder de negociar em nome dos 
trabalhadores.

Senhor presidente da República, não lhe cabe desconhecer que o Brasil 
adotou o sistema confederativo sindical, organizado de forma vertical, 
tendo como órgão de base os Sindicatos, num segundo plano, as Fede-
rações e, em terceiro plano, as Confederações. As Centrais Sindicais não 
integram o sistema confederativo sindical brasileiro, elas são entidades 
de representação geral dos trabalhadores, de âmbito nacional, que não 
dispõem de poderes inerentes às entidades sindicais, principalmente a 
representação.

O governo atual, presidido pelo presidente Michel Temer, anunciou hoje 
“que trabalhador ganhou um Presente de Natal”, apresentando a Refor-
ma Trabalhista que será enviada ao Congresso em forma de projeto de 
lei em regime de urgência. 
Pelo divulgado pretende-se aumentar a jornada de trabalho, fi xando a 
prevalência do negociado sobre o legislado, transformando o contrato 
de trabalho temporário em permanente ao ampliar o prazo do contrato 
de 90 para 120 dias prorrogável por igual prazo, entre outras medidas 
todas com a intenção capitalista de que diminuir as condições de tra-
balho e suprimir direitos mínimos previstos na CLT alcançará a solução 
para a geração de empregos e para o desenvolvimento economia.

Nós, do sistema confederativo da CNTC e representando os trabalhadores 
no comércio e serviços, não reconhecemos as centrais sindicais com le-
gitimidade para representar dos trabalhadores comerciários e nem serem 
nossas interlocutoras junto ao Governo Federal.

A CNTC entende que a proposta de Reforma Trabalhista divulgada agrava 
um quadro já preocupante, em meio à crise fi nanceira e econômica do 
país, e que já tem comprometido o emprego e a renda da classe traba-
lhadora.

Entendemos que os trabalhadores não podem ser penalizados por uma me-
dida que mostra a má fé diante da crise ao estabelecer soluções inefi cazes.

Lamentamos ainda o apoiamento das centrais sindicais a Reforma Tra-
balhista, que mesmo sem serem representantes dos trabalhadores, de-
veriam representar os reais interesses da classe trabalhadora e não in-
centivar a precarização dos direitos trabalhistas.

Ao presidente da República, que jurou cumprir a Carta Federal, traiu 
seu compromisso ao desrespeitar o sistema confederativo. Exigimos de 
Vossa Excelência respeito!

Brasília-DF, 22 de dezembro de 2016

Levi Fernandes Pinto 
Presidente 

Lourival Figueiredo Melo
Diretor Secretário Geral

Componentes da Mesa à esq.: Vicente da Silva, Levi Fer-
nandes Pinto e Maria Bernate Leuthier respectivamente 
1º vice, presidente e diretora de Política para as Mulheres da 
CNTC e Paulo Paim senador da República / PT-RS.
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