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Reforma Trabalhista 
Negociado X Legislado

O “CARRO CHEFE” DA Reforma da 

Legislação Trabalhista proposta 

pelo Governo Federal se sustenta 

no “preceito” da prevalência do Ne-

gociado sobre o Legislado, sob a 

falácia do “fortalecimento” dos Sindi-

catos e da “modernização” das rela-

ções de trabalho.

Fruída, dentre as deliberações conti-

das no documento “Uma Ponte para 

o Futuro”,  de público interesse po-

lítico, visa, notadamente, permitir a 

ampla flexibilização dos direitos tra-

balhistas, senão, até mesmo, sua 

derrogação ou revogação.

Ao prever que os Acordos e as Con-

venções Coletivas de Trabalho se 

sobreponham a legislação laboral alu-

dida “Reforma”, ou como melhor defi-

ne o professor Leonardo Rabelo a “De-

forma Trabalhista”, vem acompanhada 

da extinção da contribuição sindical, 

num verdadeiro intuito de enfraquecer 

os Sindicatos de trabalhadores, culmi-

nando que as negociações sejam “im-

postas” pela vontade empresarial.

Tanto de trabalhadores, quanto de empregadores, ten-

do em vista que 80% do nosso mercado de trabalho 

advém dos médios, pequenos e micro empresários.

A representação sindical brasileira se 

constitui em um instituto erga omnes, 

no qual estes defendem os direitos e 

interesses de uma determinada cate-

goria como um todo, e não apenas e 

exclusivamente, dos seus associados, 

ficando, por incoerente, exigir que as 

contribuições sejam apenas derivadas 

dos sócios, quando é certo que todos 

usufruem os mesmos direitos advindos 

das negociações e Acordos Coletivos 

de Trabalho.

Inerentes à taxa percentual de 

10%  advindo dos trabalhadores 

e  de 20% dos empregadores, que 

lhe cabe compulsoriamente, e de 

onde proveem as receitas para a 

manutenção dos programas sociais 

mantidos (FAT, Seguro Desempre-

go, etc.) isto, sem esquecer, que 

só o Sistema “S” arrecadou R$16 

bilhões de reais em 2016. Sem 

esta arrecadação o Governo neces-

sitará de novas fontes de custeio, 

culminado com a criação de novos 

impostos, o que não nos parece ser 

recomendável.

Da aludida arrecadação resta, 

em média, cerca de R$120.000,00 

(anual),  para cada entidade sindi-

cal de primeiro grau (de emprega-

dos e de empregadores), o que, em 

verdade, mal dá para seu susten-

to. “Aos pequenos e fracos Sindi-

catos restarão celebrar os mais di-

versos e espúrios acordos nos quais 

contenham, não somente a maior 

vontade empresarial-econômica”.

Derrogando ou flexibilizando direitos, mas, também e 

infelizmente, cláusulas de descontos e contribuições 

variadas, sob pena de não sobreviverem, em efetivo 

prejuízo das categorias ditas representadas, o que re-

pelimos e não podemos concordar...

Assim, compete aos verdadeiros e repre-

sentativos Sindicatos, de patrões e de 

empregados, pugnarem pelos princípios 

de seriedade, lealdade, ética e espírito so-

cial, evitando a adoção de verdadeiras prá-

ticas antissindicais e de imorais acordos...

“Estes são os preceitos do Sindicalismo 

Nacional a serem rigorosamente observa-

dos em busca da verdadeira Paz Social e 

em prol da Nação”.

“Neste aspecto 

cumpre lembrar, 

que, conforme da-

dos da arrecadação 

e distribuição de 

2016, só o Governo 

Federal auferiu, 

aproximadamente, 

R$238 milhões”.

“A extinção da contri-

buição levará a derro-

cada de todo o sistema 

sindical brasileiro, com 

o encerramento das 

atividades de milhares 

de Sindicatos”.

E D I T O R I A L

Edson Ribeiro Pinto, presidente da FENAVENPRO *Com assessoria jurídica de  Hildebrando de Carvalho  
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Reuniões

Reunião do Conselho 
Fiscal da FENAVENPRO 
aprova contas 
da entidade
EM REUNIÃO REALIZADA na Sede da FENAVENPRO, 

no último 21 de junho, os membros do Conselho 

Fiscal da entidade - José Soares de Sousa Filho 

(presidente), Álvaro Nascimento Filho (secretário) e 

Núbia de Souza C. Alexandre (relatora) -, assesso-

rados pelo contador da Federação, Jorge  S. da Rosa 

Leal, fiscalizaram os Livros Razão, Diário, Balancetes 

do período de julho/2016 a dezembro/2016, o Ba-

lanço financeiro do exercício 2016 e os documentos 

relativos aos meses de janeiro a março de 2017.

Os conselheiros concluíram: “A administração da 

FENAVENPRO no período acima mencionado, cumpriu 

todas as formalidades legais e estatutárias e nada te-

mos a opor quanto à lisura das contas”.

Reunião bimestral 
de diretores 
da FENAVENPRO

Os diretores da FENAVENPRO se reuniram na 
Sede da entidade, em 21 de junho passado. 
Na ocasião, os líderes sindicais criticaram a 
Reforma Trabalhista e consideram fundamental 
à preservação dos direitos trabalhistas.
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Internacional

Reforma da Previdência e o impacto 
para as mulheres

NO DIA 28 DE ABRIL, o Brasil amanheceu paralisado...

Em todo o país, os trabalhadores e trabalhadoras rea-

lizaram manifestações contra as medidas do governo 

que implicam um retrocesso nas políticas sociais.

As seis Centrais sindicais convocaram para passeatas 

contra a terceirização e as Reformas de Trabalho e 

Previdência que só estabelecem retrocessos e inu-

meráveis abusos em termos de legislação do trabalho 

e dos direitos sociais conquistados.

O presidente e secretário Regional da UNI Américas, 

respectivamente Rubén Cortina e Márcio Monzane 

participaram das passeatas. Monzane declarou que o 

UNI Américas 
solidária às 
fi liadas do Brasil

Montevidéu, 25 de maio de 2017.

Estimados companheiros 
e companheiras: 
 

Por meio da presente, vimos condenar e mani-

festar o nosso mais profundo repúdio à repres-

são ocorrida em Brasília, ontem, onde milhares 

de trabalhadores e trabalhadoras foram reprimi-

dos violentamente pelas forças armadas. 

Desde a volta à democracia, nenhum governo 

no Brasil havia apelado para os militares para 

reprimir uma manifestação de massa, entretan-

to, o ocorrido no dia de ontem condiz com o 

modelo de um governo cada vez mais antipopu-

lar e neoliberal. 

Há mais de um ano, a UNI Américas e os membros 

de seu Comitê Executivo diziam sim à democracia 

e, não, ao golpe institucional. Hoje, novamente re-

pudiamos o golpe, o governo ilegítimo de Temer, e 

respaldamos a soberania do povo brasileiro e seu 

chamado às eleições diretas. 

Uma vez mais, expressamos nosso apoio e solida-

riedade aos trabalhadores brasileiros que saíram às 

ruas contra as Reformas de Trabalho e da Previ-

dência, contra os cortes, em cada greve e mani-

festação, deixando claro que não haverá nenhum 

retrocesso, que os trabalhadores, os Sindicatos e 

os movimentos sociais, no Brasil, seguirão lutando 

por um país com mais igualdade e justiça social. 

Expressamos isto em nome da UNI Américas, re-

gional da UNI Sindicato Global, Federação sindi-

cal internacional que agrupa os trabalhadores do 

setor de serviços, com mais de 20 milhões de 

membros e de 900 Sindicatos filiados.  Em so-

lidariedade, 

 

Marcio Monzane, 

secretário Regional UNI Américas

A POUCAS SEMANAS DA grande mobili-

zação de trabalhadoras e trabalhadores 

no Brasil contra a Reforma da Previdên-

cia, o grupo da Rede UNI Mulheres 

Brasil se reuniu, não apenas para or-

ganizar as atividades de caráter sindical, 

mas, também, para traçar um plano de 

ação para enfrentar este Projeto que 

atinge diretamente as mulheres.

Para Neiva Santos e Cristiane do 

Nascimento, ambas vice-presidentes 

do Comitê da UNI Américas Mulhe-

res, este é o tema fundamental para 

se trabalhar, já que a Reforma da Previdência, que 

pretende fixar uma mesma idade de aposentadoria 

para homens e mulheres, significa desconhecer as 

desigualdades no mercado de trabalho e acentuá-

-las, além dos inumeráveis abusos, é um retrocesso, 

tendo em vista os direitos conquistados.

“Neste momento, o tema principal, para nós, é o com-

bate à Reforma da Previdência que o Governo de Te-

mer propõe e que prejudica mais as mulheres, além 

de outros ataques aos direitos que os trabalhadores 

e trabalhadoras vimos sofrendo”, mencionou Neiva.

“As mulheres brasileiras, que trabalham, em média, 8 

horas por semana a mais que os homens, obtiveram 

o direito à aposentadoria cinco anos an-

tes, mas o Governo de Temer quer que, 

tanto homens, como mulheres, se apo-

sentem com 65 anos. Vamos lutar con-

tra estas Reformas e não vamos permitir 

nenhum tipo de retrocesso”, concluiu.

“Querem implementar o requisito de 

idade mínima, independentemente do 

fato de as mulheres trabalharem na 

área urbana ou rural, no serviço público 

ou privado, na educação básica ou em 

outras áreas”, comentou Cristiane.

“Inclusive, o projeto do governo não leva em conside-

ração as desigualdades de sexo que ainda caracteri-

zam o mercado de trabalho, tais como: o salário das 

mulheres 30% inferior ao dos homens e, consequen-

temente, aposentadorias menores para as mulheres, 

durante o resto de suas vidas”, afirmou Cristiane.

A Rede UNI Mulheres também está trabalhando na 

VII Oficina de Formação, que será realizada, de 28 

a 30 de junho, em Praia Grande, São Paulo, para 

a capacitação e maior participação de mulheres e 

jovens, abordando, principalmente, o impacto das 

transformações do mundo do trabalho na vida das 

mulheres e no futuro do trabalho.

PUBLICADO EM17.04.2017 

O Brasil paralisado contra o 
retrocesso das políticas sociais

que está acontecendo no Brasil também está aconte-

cendo em toda a região: “Existe uma onda de direita 

que tenta retirar direitos históricos, como o direito a 

uma aposentadoria digna, o direito à greve e o direito 

de sindicalização; estas medidas que estão querendo se 

impor significam um retrocesso de mais de 100 anos”, 

comentou. E concluiu. “Nós apoiamos os trabalhadores 

e as trabalhadoras no Brasil e na região e entendemos 

que somente desta forma é possível resistir e impedir o 

ataque e as ameaças aos seus direitos”. 

Cortina, também declarou: “As Reformas aprovadas 

aqui têm consequências na região toda. Esta não é uma 

luta apenas do Brasil, mas de todos os trabalhadores 

e trabalhadoras das Américas. Temos que 

mostrar resistência e levar a nossa solidarie-

dade a todo o continente”, manifestou.

A UNI Sindicato Global manifesta 
seu completo apoio e solidariedade 
nesta caminhada de luta.
PUBLICADO EM 28.04.2017 

FONTE UNIGLOBAL UNION | TRADUÇÃO VERA RAMALHO
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Mobilização 

Filiados da FENAVENPRO mobilizados 
em todo o País contra as Reformas 

Sindical - Trabalhista e Previdenciária
Nas Sedes dos Sindicatos 

SEVEVIPRO - Bahia
O presidente do Sindicato, Marcos Pereira, 

panfletou e participou junto aos companheiros 

da Nova Central Sindical dos Trabalhadores de 

todas as manifestações na cidade de Salvador.

Nas bases eleitorais
SINPROVEMA – Maranhão
O 2º VICE-PRESIDENTE do Senado e presidente do Conselho de Ética da Casa 

senador do PMDB João Alberto Souza (camisa amarela), recebeu em seu ga-

binete eleitoral no Maranhão - Ismael Santos, Edgelson Lemos e Filadélfio 

Ribeiro -  diretores do SINPROVEMA.

 

Na ocasião, o parlamentar prometeu aos sindicalistas analisar as propostas enca-

minhadas pelos trabalhadores e reafirmou: “Com o apoio da base governista estão 

mantidas as votações em Plenário das Reformas Trabalhista e Previdenciária”.

Nas ruas - Greve Geral (28 de abril)

SINPROCAPE-Caruaru
TODA A DIRETORIA da entidade se mo-

bilizou: “Consideramos a paralisação 

dos trabalhadores um dos maiores 

atos históricos do Brasil”.

SINDEVAL- Alagoas
Antes de saírem para as ruas de Maceió con-

tra as Reformas do governo os diretores se 

organizaram na Sede do Sindicato.

Os Filiados  da FENAVENPRO - Rio Grande do Sul  (SIVEVI e SINPROVERGS); Alagoas (SINDEVAL); 
Paraíba /João Pessoa (SINDIPROVENDAS); Santa Catarina (SINDIVESC) e Goiás (SINDVENDAS) - 
penduraram faixas, em protesto às Reformas Trabalhista e Previdenciária do Governo brasileiro.
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CARTA DE REPÚDIO
Caruaru, 18 de abril de 2017.

A aprovação do PL 4302, que foi proposto em 1998 ainda na era FHC, e que de 

forma irrestrita amplia a terceirização da mão-de-obra para as áreas-fins com a falsa 

alegação de criação de empregos e, os ataques aos direitos conquistados histori-

camente pelos trabalhadores, atende unicamente aos interesses do mercado e aos 

patrões, são ameaças aos direitos previdenciários e trabalhistas, cuja Proposta de 

Emenda à Constituição nº 287, que propõe o desmonte da Previdência, assim 

como o Projeto de Lei 6787, que rasga a CLT, confirmam um cenário de retroces-

sos que irá prejudicar as futuras gerações de brasileiros.

O governo federal e o Congresso Nacional insistem em não ouvir os cidadãos 

e a classe trabalhadora, que de forma veemente não aceitarão as propostas das 

Reformas Trabalhista e Previdenciária e nem o Projeto de Terceirização aprovado 

pela Câmara Federal, que precariza as condições de trabalho que foram impostas.

Já ficou muito clara a atual proposta do governo, transferir ao trabalhador o ônus 

da crise e das medidas econômicas desastrosas impostas ao País, que fará o Brasil 

retroceder no tempo.

São direitos sociais e trabalhistas que estão sendo ameaçados, sendo assim o SIN-

PROCAPE repudia essas ações do governo federal, desde a aprovação do PL 4302, 

bem como as propostas do desmonte da Previdência e o fim dos direitos trabalhis-

tas, o SINPROCAPE vem demonstrar toda sua indignação contra o desrespeito aos 

trabalhadores, que não propõe Reformas da Previdência e nem Trabalhista, mas, 

sim, propostas para acabar com a aposentadoria e com as conquistas da CLT.

Augusto de Carvalho Portela Neto,
presidente do SINPROCAPE

Palavra do presidente 
da FENAVENPRO

Digníssimo Senador:

Venho em meu nome, e na qualidade de presidente 

da Federação Nacional dos Empregados Vende-

dores e Viajantes do Comércio, Propagandis-

tas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores 

de Produtos Farmacêuticos - FENAVENPRO, 

apresentar meu agradecimento e elogios pelo im-

portante voto de V.Exa., contra a Reforma Trabalhis-

ta  uma vez que a mesma contraria todo o interesse 

da classe trabalhadora, atentando contra seus  direitos e garantias fundamentais.

É com grande satisfação que recebemos a demonstração de sensibilidade de 

V.Exa. aos preceitos que norteiam os direitos sociais do trabalhador, ficando ao 

lado de nosso povo sofrido.

Diante de vosso voto, todos da categoria nos colocamos em apoio a V.Exa.,   

aguardando inclusive que na votação plenária V.Exa. consiga convencer os demais 

colegas quanto à rejeição da Reforma, de modo a arquivá-la por funesta aos 

interesses da Nação.

Protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente,

 

Edson Ribeiro Pinto , presidente da FENAVENPRO

 
NOTA DA REDAÇÃO: A CORRESPONDÊNCIA DE AGRADECIMENTO ACIMA MENCIONADA FOI ENVIADA AOS 
PARLAMENTARES, ANTES DO PLC 38/2017, QUE INSTITUI A REFORMA TRABALHISTA, SER APROVADO 
PELO SENADO, NO ÚLTIMO DIA 11 DE JULHO E SANCIONADO SEM VETOS PELO PRESIDENTE DA REPÚ-
BLICA, MICHEL TEMER.

SEPROVES – Espírito Santo
OS DOIS PARLAMENTARES representantes do Estado no Senado - Ricardo Fer-

raço  (PSDB) relator da Reforma Trabalhista na Comissão de Assuntos Eco-

nômicos (CAE) e Magno Malta (PR) – receberam em seus escritórios de campa-

nha, em Vitória, o presidente do SEPROVES, Nilson Cardoso Silva,

Na opinião de Ferraço (à esquerda) fa-

vorável ao texto aprovado pela Câmara, 

a derrota na Comissão de Assuntos So-

ciais (CAS) do Senado, que rejeitou por 

10 votos a 9  o seu relatório da Reforma 

Trabalhista “nada muda no plano do Pla-

nalto de aprovar o texto”.

Durante a audiência com o sindicalista, 

Malta criticou as propostas das Refor-

mas Trabalhista e Previdenciária, apesar 

de considerar “algumas mudanças ne-

cessárias”.

Para o senador, o Projeto da Reforma da Previdência nem deve sair da Câmara 

dos Deputados, por ser este um ano pré- eleitoral.

FENAVENPRO – Rio de Janeiro  

OS ASSESSORES DO ga-

binete parlamentar do se-

nador Romário de Souza 

Faria (Partido Podemos)  - 

Sérgio Moncada e Vanes-

sa Britto –receberam em 

28 de junho passado, os 

assessores jurídico e de co-

municação social da FENA-

VENPRO, respectivamente Hildebrando de Carvalho e Tania Maria de Oliveira.

Na oportunidade, o advogado e a jornalista da Federação Nacional, em nome do 

presidente da entidade, Edson Ribeiro Pinto, agradeceram a visita e entregaram 

aos funcionários um documento para ser encaminhado ao senador, destacando 

que o PLC 38/17 da Reforma Trabalhista do governo contraria todos os direitos 

e garantias fundamentais da classe trabalhadora.

Ao término da audiência, os assessores da FENAVENPRO fizeram um apelo a 

Romário: “Contamos que seu voto, em plenário, seja contrário a essa perversa 

Reforma e que seu prestígio na Casa consiga convencer os demais colegas, quan-

to à rejeição da proposta, de modo a arquivá-la por ser funesta aos interesses do 

trabalhador brasileiro”.

Vale ressaltar que o senador Romário votou contra a Reforma Trabalhista.
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Reportagem: Tania Maria de Oliveira, jornalista e assessora de comunicação
social da FENAVENPRO | Texto: Monica Lima, jornalista portal solidário.com

1- TRABALHO INTERMITENTE 

Substitui o período mensal de trabalho, onde o trabalha-

dor possui expectativa mínima de sua remuneração, por 

modalidade de contrato que permite a convocação do 

empregado para trabalho em jornada e horário a se-

rem determinador pelo empregador, a qualquer momen-

to. As propostas de redação dos artigos 443, caput e 

parágrafo 3°, e 452-A, permitem que o empregado seja 

chamado a trabalhar quando oportuno pelo empregador 

e que recebam apenas o salário das horas efetivamente 

trabalhadas, sem nada receber pelo período que aguarda 

a chamada do empresário, que pode ser feita com três 

dias de antecedência. Caso o empregado falte, terá que 

devolver ao empregador 50% do salário que receber. O 

texto pretendido para o inciso VIII do artigo 611-A permi-

te que as regras venham apenas da negociação coletiva. 

Apesar de ficar de prontidão, sob o risco de perder o tra-

balho, o trabalhador nada ganhará se não for chamado.

2- TRABALHO AUTÔNOMO EXCLUSIVO 
Embora por definição um trabalhador autônomo exerça 

sua atividade de forma independente e sem subordina-

ção, a instituição do artigo 442 do Projeto de Lei, define 

sem mais critérios a figura do trabalhador autônomo 

exclusivo e contínuo, embora não seja considerado em-

pregado. Para a Amatra-1, a iniciativa abre a possibilida-

de de  fraude ao vínculo empregatício.

3- LACTANTES E GESTANTES EM LOCAIS INSALUBRES
Mudança na CLT garante desde maio de 2016 o 

afastamento de empregadas gestantes ou lactantes de 

atividades ou locais insalubres. A Reforma Trabalhista 

acaba com esta medida protetiva e afirma em seu artigo 

394-A que basta a obtenção de atestado médico para 

que a permanência seja autorizada.

4- ACORDOS SOBRE INSALUBRIDADE 
A Constituição Federal obriga hoje, em diversos dis-

positivos, que o empregador é responsável por garantir 

condições de trabalho mais saudáveis e seguras. Porém, 

nos artigos 611-A, XIII e XIV, permitem que o grau de 

insalubridade no ambiente de trabalho seja determinado 

por acordos individuais, em vez desta análise de risco 

ser feita por profissionais especializados. A prorrogação 

de jornada de trabalho em ambiente insalubre, sem a 

inspeção de autoridade competente, também é permitida 

neste artigo.

5- ACESSO AO JUDICIÁRIO 
A Reforma poderá dificultar o acesso à Justiça do Tra-
balho para os trabalhadores que recebem salários baixos 

e enfrentam dificuldades até para pagar a passagem para 

comparecer a uma audiência. Hoje, em caso de falta, 

o processo é arquivado, mas o denunciante pode fazer 

nova reclamação trabalhista sem ônus. Com as alte-

rações propostas, caso o trabalhador não compareça 

à audiência, mesmo tendo gratuidade processual, este 

será condenado a pagar as custas do processo e nova 

Pontos controver
Trabalhista aponta

EM UM ENCONTRO INFORMAL realizado na Sede da 
Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho- 
1ª Região, localizada  na Av. Presidente Wilson, 228, 
7º, Centro do Rio, em seis de junho passado, portanto, 
antes da votação da Reforma Trabalhista-Sindical nas 
Comissões do Senado, juízes do Trabalho alertaram 
aos participantes sobre os impactos da aprovação no 
Congresso Nacional dessas Reformas.

Cléa Couto, presidente da Amatra 1 a Reforma Traba-
lhista proposta pelo Governo só trará a perda de direitos 
para os trabalhadores e não atingirá o que pretende a 
criação de mais empregos.“O que gera empregabilidade 
é o crescimento da economia. A alteração da Lei traba-
lhista vigente em mais de 100 artigos afetará os traba-
lhadores e trará a degradação das relações do trabalho, 
com a prevalência do negociado acima do legislado”, afir-
mou a magistrada.

Para Daniela Muller, a modernização da CLT, uma das 
justificativas da Reforma, não tem razão de ser:  “A CLT 
vem sendo alterada há muitos anos. Mais recentemen-
te foram incluídas na legislação trabalhista questões 
relacionadas à licença-maternidade e paternidade, avi-
so prévio, trabalho à distância, discriminação e assédio 
moral. Da forma como o Projeto de Lei 6.787/2016 
está sendo proposto, continua Daniela, em vez de mo-
dernização haverá retrocesso com a retirada de regras 
protetivas que asseguram direitos dos trabalhadores”, 
explicou a desembargadora.

Segundo ela, dispositivos como o que faz prevalecer os 
termos do contrato individual a qualquer norma legal, 
no caso de trabalhadores com remuneração acima de 
R$11 mil, exemplificam a perda de direitos. Já que uma 
vez aceitos os termos, o contratado não terá como reti-
rar a cláusula do documento assinado.

Juiz do Trabalho há 22 anos, Claudio Olimpo ressaltou 
que a Reforma Trabalhista não trará pacificação nas 
relações trabalhistas. Ao contrário, intensificará os con-

Jornalistas do Rio participam de 
workshop sobre Reforma Trabalhista 

promovido pela Amatra1

Membros da Amatra 1 componentes da mesa. À esq.:Leonardo Cavalcanti (dir. de Imprensa), Adriana Leandro (conselho editorial), 
Cléa Couto (pres.), Daniela Muller (dir. de Cidadania e Direitos Humanos), Sayonara Grillo (associada) e Claudio Olimpio(2º vice-pres.)

flitos e acarretará um aumento exponencial de Ações na 
justiça. “Essa Reforma acontece durante governo de 
transição com pouca aceitação da sociedade, quando 
deveria se dar no início de um mandato político, emba-
sada pelas propostas do candidato à Presidência. Ela  
vem sendo conduzida no Congresso em ritmo acelerado 
e sem envolvimento do povo”, esclareceu o juiz.

Entre os pontos mais discutíveis, disse Olimpo, está 
o enfraquecimento do papel dos Sindicatos, que fará 
com que categorias percam a intermediação sindical 
nas negociações e fiquem em situação frágil perante o 
empregador. Como está alertou o juiz, a Reforma lega-
liza a figura do trabalhador autônomo, a Pessoa Jurídica 
(PJ), além de favorecer a terceirização e a figura do co-
operativado. Se a Justiça havia admitido a terceirização 
nas atividades-meio, esta Reforma abre caminho para a 
terceirização nas atividades fins. Na prática, os trabalha-
dores assumirão responsabilidades que eram dos em-
pregadores e passarão a custear sua própria previdência 
e assistência médica.

Para a advogada  Sayonara Grillo, o Projeto de Lei é 
na verdade uma omissão do Congresso no cumprimento 
da Constituição Federal: “ O legislativo deveria regula-
mentar o que a Lei maior prevê. Ao contrário, o PL retira 
por exemplo a negociação do Sindicato em demissão co-
letiva, não menciona a proteção dolosa do salário, além 
de omitir o piso salarial. No caso do operador de telema-
rketing, permite o trabalho da residência do empregado” 
acrescentou a desembargadora do TRT-1ª Região.

Porém, destacou Sayonara este usará o seu equipa-
mento: “A Reforma é ruim para o projeto de país, que 
segue na contramão da OIT. Enquanto o mundo discute 
responsabilidade da cadeia produtiva no mundo globali-
zado, a reforma brasileira acena com um cenário traba-
lhista irresponsável”, concluiu. 

TEXTO: MONICA LIMA – JORNALISTA (SOLIDÁRIONOTICIAS.COM)
FOTOS E FONTE: ASSESSORIA DE IMPRENSA AMATRA1

Confira o que muda na CLT com a Reforma Trabalhista e as 
inconstitucionalidades no PLC 38/2017apontadas pelos juízes doTrabalho

Acesse www.fenavenpro.org.br
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P O N T O  D E  V I S T A

Cléa Couta, juíza do Trabalho e presidente da Associação dos Magistrados 

da Justiça do Trabalho da 1ª Região (Amatra1)

A lei do mais forte
Proposta de Reforma Trabalhista representa retrocesso 

nas relações entre empregados e empregadores

AS RELAÇÕES DE TRABALHO são marcadas por ine-

gável dinamicidade. Regidas há mais de 70 anos pela 

CLT, elas são frequentemente impactadas pela tec-

nologia, pelo surgimento de novas atividades e até 

mesmo pelo encerramento de outras. 

Diante disso, a legislação não ficou congelada 

no tempo, como alegam os defensores do projeto de 

Reforma Trabalhista. Os novos cenários exigiram 

alterações normativas, que foram implementadas, 

mas as frequentes modificações, até hoje, não foram 

antagônicas aos princípios que norteiam  o Direito do 

Trabalho, como o Projeto de Lei 6.787/2016 amea-

ça fazer. Ao permitir práticas como a da terceirização 

irrestrita e a do trabalho autônomo exclusivo, a nova 

legislação contraria as suas bases. A proteção legal 

deixa de ser dirigida ao empregado.

A terceirização já é um problema hoje no país, 

sob diversos aspectos. A vivência nos tribunais per-

mite que nós, juízes do trabalho, possamos afirmar 

que os terceirizados são os que mais sofrem com a 

falta de pagamento de direitos trabalhistas e os que 

exercem suas atividades em piores condições. 

Oito em cada dez acidentes de trabalho acontecem 

com profissionais terceirizados. 

Já a criação da figura do trabalhador autônomo 

exclusivo, no artigo 442-B proposto pela Reforma 

Trabalhista, chega a ser contraditória. Se o autôno-

mo é, por definição, o profissional que conduz sua 

atividade por conta e 

risco próprio, de for-

ma independente e 

sem subordinação, 

como pode passar 

a ser obrigado a tra-

balhar para apenas 

um tomador de ser-

viços? A iniciativa re-

presenta um convite 

à fraude ao vínculo 

de emprego.

Há outros pontos 

tão problemáticos 

quanto os ante-

riores. É o caso da 

alteração que cria o 

trabalho intermi-

tente. As propostas 

de redação dos arti-

gos 443, caput e § 

3º, e 452-A criam a modalidade de contrato que per-

mite a convocação do empregado para trabalho em 

jornada e horário a serem determinados pelo empre-

gador em momento próximo. Ou seja, caso o empre-

gado seja chamado a trabalhar, ele receberá apenas 

o salário das horas efetivamente trabalhadas e nada 

ganhará pelo período em que ficou à disposição do 

contratante aguardando. 

Esta chamada para trabalhar será efetuada com três 

dias de antecedência, mas se o empregado faltar, 

terá que pagar ao empregador 50% do salário que 

iria receber. Apesar de precisar estar numa espécie 

de prontidão, sob o risco de perder o trabalho, se 

o telefone não tocar, o empregado não trabalhará e 

nada receberá.

Os tópicos são por si só alarmantes, mas se tor-

nam ainda mais prejudiciais e ilegítimos ao serem 

alterados na CLT por meio de uma Reforma feita às 

pressas, sem o importante debate com a sociedade 

civil. Grande parte da população desconhece a maior 

parte das 117 alterações de um documento que, 

inicialmente, chegou ao Congresso Nacional com 

apenas sete modificações. O pretexto para tanta ce-

leridade não é verdadeiro. 

As mudanças na legislação trabalhistas vão 

reduzir os custos para os empregadores, mas não 

criarão empregos como vem sendo propagado. His-

toricamente, é comprovado que não há esta relação 

de causa e efeito. O 

que gera emprego 

é o aquecimento da 

economia.

É urgente que os 

trabalhadores bus-

quem se informar 

e se unir para impe-

dir que uma mudan-

ça tão drástica, que 

impactará direta-

mente seu dia a dia, 

seja implementada 

no país. Somente 

Sindicatos e Asso-

ciações de classe 

fortalecidos, ou seja, 

a sociedade civil or-

ganizada, consegui-

rá frear as ações dos 

parlamentares.

taxa caso realize nova ação trabalhista.

6- HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO DOS CONTRATOS 
A nova redação do artigo 477 da CLT acaba com 

a exigência da homologação sindical do término de 

contratos com mais de um ano de vigência. Fica 

mantida a especificação da natureza e do valor de 

cada parcela paga ao empregado no ato rescisório, 

bastando a anotação da rescisão do contrato na 

Carteira de Trabalho com a comunicação de dispensa 

aos órgãos competentes. Depois disto, o trabalhador 

poderá levantar o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) e dar entrada no pedido do seguro-

-desemprego. O trabalhador perde assim a assistência 

do Sindicato durante o ato de rescisão, o que poderia 

ajudar a evitar fraude, além de fiscalizar o cumprimen-

to de obrigações trabalhistas.

7- TERCEIRIZAÇÃO AMPLA E IRRESTRITA
A cada 10 acidentes de trabalho registrados no país, 

oito acontecem com profissionais terceirizados, segun-

do estudo do Departamento Intersindical de Estatística 

e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A conta é paga 

pelo Governo Federal, que somente nos últimos cinco 

anos gastou cerca de R$20 bilhões com pagamento 

de benefícios previdenciários, como por exemplo, em 

auxílio doença decorrente de acidente de trabalho e 

aposentadoria por invalidez. Além da menor segurança 

no ambiente de trabalho, o empregado terceirizado 

também recebe menos benefícios e salário menor. 

Se a Lei 13.429/2017 for aprovada, será possível 

terceirizar empregados também para a atividade-fim 

das empresas. Como o texto não é claro, a lei depen-

derá da interpretação de cada magistrado, o que pode 

gerar insegurança jurídica.

8- ALTERAÇÕES NO PAPEL DOS SINDICATOS 
A proposta fragiliza os Sindicatos ao determinar o 

fim do pagamento do imposto sindical, descontado do 

salário de todo trabalhador no mês de março, referen-

te a um dia de trabalho. Com o fim da intermediação 

dos sindicatos nas rescisões, a proposta desequilibra 

ainda mais as relações entre capital e trabalho.

Vale lembrar que a Comissão de Assuntos Econô-
micos (CAE) do Senado aprovou o mesmo texto da 

Reforma Trabalhista, aprovado pela Câmara dos 

Deputados, com a recomendação de seis vetos: São 

eles:  

• Autorização para trabalho de gestantes em 

locais insalubres;

• Acordo individual para a jornada 12 x 36;

• Trabalho intermitente;

• Negociação do intervalo para almoço;

• Nomeação de um representante dos traba-

lhadores dentro das empresas;

•  Revogação dos 15 minutos de descan-

so antes do início das horas-extra (para 

mulheres).
FONTE: AMATRA 1 

rsos da Reforma 
ados pela Amatra-1
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Espírito Santo
seproves@seproves.com.br | www.seproves.com.br

Nós, brasileiros, vivemos momentos muito difíceis no País... Seja na economia, seja na política, seja no social e, 
principalmente no sindicalismo, segmento que atuamos bravamente, com garra e persistência, 

desde a fundação da FENAVENPRO, em 17 de novembro de 1952, há quase 65 anos.  

Agora, vem o Governo, querendo empurrar goela abaixo do trabalhador um pacote de perversidades embutido 
nas Reformas Trabalhista-Sindical e que garantimos não vai gerar empregos,  pelo contrário,  vai retirar os direitos 

conquistados a duras penas. 

Está difícil, muito difícil... Não podemos concordar com essas propostas que enfraquecem o sindicalismo e mexem 
com os direitos da classe trabalhadora, entre eles a redução do tempo de descanso; banco de horas; pejotização 

(transformar o trabalhador em pessoa jurídica); contrato de trabalho intermitente (por hora); etc...

Essa Reforma Trabalhista aprovada no Congresso Nacional  será o fi m do estado de direito e do bem estar social.
 Em defesa da contribuição sindical prevista nos Artigos 578 a 610 da CLT e amparada pela Constituição Federal.

Notícias dos Filiados da FENAVENPRO  

SEPROVES participa de Seminário Estadual 
sobre Reforma Trabalhista

O EVENTO COORDENADO pela 

Assembleia Legislativa do Es-

tado do Espírito Santo, em 20 

de março passado, aconteceu 

no plenário da Casa e contou 

com a presença de parlamenta-

res e sindicalistas que debate-

ram o tema com os capixabas. 

Projeto de Lei nº 6787/2016 

A Proposta que altera a Consolidação das Leis do Trabalho encontra-se em 

análise na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. O texto altera as 

regras de Contratos temporários de trabalho e prioriza Acordos entre patrões e 

empregados, como alternativa à supremacia de alguns direitos, inclusive os con-

tidos na CLT regulamentada pelo Decreto-Lei 5452/1943. Vale lembrar que 

o Espírito Santo é representado na Comissão pelos deputados federais Sérgio 

Vidigal (PDT) e Helder Salomão (PT) presentes no Seminário.

Pressa na votação da Reforma
Segundo Salomão o Governo co  nseguiu antecipar a votação da matéria na 

Comissão prevista para o mês de maio, para a primeira quinzena de abril: “O 

Governo está com muita pressa de aprovar essa Reforma. Não quer debates e 

nem quer dar tempo para a população se mobilizar. Por isso, nós, da Comissão da 

Câmara estamos promovendo esses debates, para esclarecer a sociedade, colher 

sugestões e evitar que a aprovação da Reforma 

traga prejuízos ainda maiores para o trabalhador 

brasileiro”, destacou o deputado. 

O diretor do SEPROVES, Marcos Valério 

Nogueira, avaliou o evento como positivo e res-

saltou: “Não podemos nos deixar intimidar com 

a ofensiva do Governo contra os trabalhadores. 

Nós, sindicalistas, temos que manter a nossa 

luta em defesa dos direitos trabalhistas” comple-

mentou. Após a votação na Câmara, o PL segue 

para o Senado Federal. Os parlamentares ainda 

podem apresentar Emendas.

FONTES: FONTE: WWW.SEPROVES.COM.BR COM 

WWW.AL.ES.GOV.BR/NOVO_PORTAL/

SEPROVES realiza Assembléia com 
trabalhadores da Souza Cruz  
REPRESENTANTES DO SEPROVES 

se reuniram no último dia três de 

março com os trabalhadores da 

Souza Cruz S/A, na Sede da empre-

sa, localizada à rua Rui Braga Ribei-

ro, 192, Brisamar, em Vila Velha-ES.

Na ocasião o presidente do SEPROVES Nilson Cardoso e o representante pa-

tronal (nome) apresentaram aos funcionários a proposta de Termo Aditivo ao 

Acordo Coletivo - para o período de 1º de março de 2017 a 29 de fevereiro de 

2018 -, e a data base da categoria em 1º de março. Após o Termo ser analisado 

e deliberado por meio de votação as Cláusulas do ACT 2016/2018 foram apro-

vadas pelos empregados sem qualquer alteração. 

FONTE: WWW.SEPROVES.COM.BR

SEPROVES aciona Justiça do Trabalho: Êxito na Ação 
ASSEGURAR OS DIREITOS dos profissionais do setor é 

um dos muitos compromissos firmados pelo SEPROVES 

com a sua categoria de trabalho. Foi dessa forma que 

no dia 10 de março passado, a assessoria jurídica do 

Sindicato obteve êxito ao defender os direitos da funcio-

nária Thalita Araújo Oliveira Paiva na ação trabalhista 

movida contra a empresa Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda.

“Defender os interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores da categoria 

é endossar uma conquista na atuação do SEPROVES, que procura de todas as 

formas, legitimar as suas ações e representatividade”, conclui Nilson Cardoso, 

presidente da entidade ao lado da funcionária.

FONTE: WWW.SEPROVES.COM.BR

SEPROVES e BRF S/A celebram ACT 2016/207
DIRETORES DO SEPROVES e empregados da BRF S/A realizaram uma Assem-

bléia na Sede da empresa, no Parque Industrial, Viana/ES, no dia três de abril 

passado, e aprovaram sem qualquer alteração o Acordo Coletivo de Trabalho 

da categoria, para o período de 01.12. 2016 a 30.11.2017.

Na ocasião, as propostas apresentadas pelo SEPROVES, aos empregados, foram 

analisadas, debatidas e deliberadas por meio de votação.

FOTOS JÚLIO MIRANDA
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SINDEVAL promove Campanha do Agasalho
“FAZER O BEM FAZ MUITO BEM” comentaram os di-

retores do SINDEVAL à reportagem do Jornal da 

FENAVENPRO sobre a Campanha do Agasalho, pro-

movida pelo Sindicato, com o apoio de associados e 

amigos da entidade.

As fortes chuvas que atingiram o Estado de Alagoas 

causaram grandes problemas para a população de diversas regiões. Diante da 

situação de emergência, o SINDEVAL promoveu imediatamente a Campanha 

que arrecadou donativos para centenas de famílias 

desabrigadas e desalojadas.

“Acreditamos que nesses momentos de tragédias 

devemos nos mostrar solidários e ajudar ao próxi-

mo” desabafaram Jaelson Bernardo de Abreu e 

João Carlos Rosendo, diretores do SINDEVAL. 

Acompanhados da secretária do Sindicato, Claudjane Vieira de Souza , os sin-

dicalistas entregaram os donativos à Defesa Civil recebidos por Helio Domingos 

conselheiro da Cruz Vermelha.

Alagoas
sindeval.al@gmail.com 

SINDEVAL e SINCADEAL defi nem piso salarial 
dos vendedores-viajantes do comércio
 O NOVO PISO SALARIAL de 2017 para os empregados vendedores pracistas e 

vendedores-viajantes do comércio no Estado de Alagoas é de R$ 1.442,65, 

em vigência desde o dia 1º de janeiro.

O valor reajustado em 7,5% foi amplamente discutido e decidido em reunião 

entre os diretores do SINDEVAL e o Sindicato do Comércio Atacadista e 

Distribuidor do Estado de Alagoas (SINCADEAL). Segundo os diretores do 

Sindicato “a entidade está providenciando o Registro junto ao Ministério do 

Trabalho e Emprego”.

SINDEVAL homenageia médico amigo do Sindicato
“COMO É BOM TER o privilégio de homenagear alguém ainda em vida o qual admira-

mos muito. O médico pediatra e escritor Milton Hênio que hoje faz 80 anos tem pas-

sagem importantíssima na vida de muitos alagoa-

nos, entre elas crianças e propagandistas. Somos 

felizes por ter um profissional tão competente, 

carismático e um grande homem como amigo do 

SINDEVAL”, declarou emocionado João Carlos 

Ferreira Rosendo vice- presidente do Sindicato. 

O evento aconteceu no Auditório do Maceió 

Mar Hotel, em 13 de maio passado e contou 

com a presença de mais de 50 convidados, entre eles os diretores do SINDEVAL 

- João Carlos e Nadilson Alves – ao lado do médico homenageado.

SINDEVAL assina Acordo Coletivo com a Souza Cruz
EM REUNIÃO REALIZADA na Sede do Sin-

dicato  no dia oito de março passado com 

a representante  da empresa Souza Cruz, 

Fernanda Alves de Alcântara Mota, os di-

retores do SINDEVAL - Ernani Pereira da 

Silva, João Carlos Rosendo e Jarbas da 

Silva Braga - assinaram o Acordo Coletivo 

de Trabalho dos empregados vendedores 

pracistas e vendedores viajantes do co-

mércio  alagoanos.

Na ocasião, os sindicalistas destacaram as principais conquistas negociadas pelo 

SINDEVAL com o patronal: “Com reajuste do piso salarial em 100% do índice INPC/IBGE, 

acumulado no período, a nossa categoria vai receber R$ 1.444,30, suportes de vendas 

de R$ 937,00, ticket alimentação de R$ 25,00 e cesta básica  de R$ R$ 190,00”.

SINDEVAL participa do 
“Torneio de Férias CRIFAM 2017”
O EVENTO ACONTECEU no Clube dos Representan-

tes Vendedores e Amigos (CRIFAM), localizado na 

Chácara Vitória, Praia do Saco, em Maceió, no dia 

18 de fevereiro passado, agitando os vendedores-

-viajantes alagoanos.

Os atletas suaram as camisas na disputa acirrada entre os dois Times - Master 

uniforme azul, representando o  SINDEVAL e Júniores uniforme amarelo, repre-

sentando o CRIFAM.  O capitão do Master, João Carlos (diretor do SINDEVAL), 

parabenizou os colegas pela excelente conduta disciplinar durante o Torneio. A con-

fraternização entre a categoria foi regada a churrasco e chope gelado.

Conselho Fiscal do SINDEVAL 
aprova prestação de contas
OS MEMBROS DO Conselho - Nelito de Oliveira 

Sabino, Aureliano Leite da Silveira e Ricardo 

Torres da Silva – aprovaram por unanimidade 

a prestação de contas da entidade referente ao 

exercício de 2016.

A Assembleia, conduzida pelo presidente do Sindicato, Jaelson Bernardo de 

Abreu, aconteceu na Sede da entidade, em 26 de maio passado, e teve a parti-

cipação de diretores e associados. 

SINDEVAL: 34 anos de lutas e conquistas
O FILIADO DA FENAVENPRO de vendedores-viajantes do comércio, em Alago-

as, comemorou na Sede do Sindicato, em 

26 de maio passado, o seu trigésimo quarto 

ano repleto de história pra contar. Com muita 

dedicação e luta, em prol dos direitos da cate-

goria que representa no Estado do Nordeste, 

o SINDEVAL sempre atuou pela democracia 

e por uma sociedade mais justa e igualitária.

Para celebrar essa bonita trajetória, na qual 

muitos companheiros dedicam suas vidas, membros da categoria e convidados 

do SINDEVAL fizeram o corte simbólico do bolo de aniversário.  O presidente da 

entidade, Jaelson Bernardo de Abreu, desabafou: “A nossa entidade sindical 

chega aos seus 34 anos de idade com força e determinação capazes de garantir 

conquistas fundamentais aos integrantes da categoria”.
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Rio Grande do Sul - 
vendedores viajantes

sivevi@via-rs.net | www.sivevi.org.br | Texto: Jair Farias Jr.

Notícias dos Filiados da FENAVENPRO  
Paraná

secretaria@sinvenpar.com.br

SINVENPAR participa de 
XVII Encontro dos Comerciários do Paraná

O EVENTO REALIZADO na Sede da Colônia de 

Férias da Federação dos Empregados no 

Comércio do Estado do Paraná (FECEP), 

em Guaratuba, de 8 a 10 de março passado, 

trouxe para discussão com dirigentes de Sin-

dicatos dos Empregados no Comércio do Es-

tado, entre eles o SINVENPAR, temas como 

as Reformas Trabalhista e Previdenciária propostas pelo Governo Federal.

Para ministrar as palestras foram convidados Zilmara Alencar advogada e ex-secretária Nacional de Relações 

do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego; André Luis dos Santos jornalista e analista político do DIAP; 

e Mauro Luciano Hauschild professor especialista em Direito Constitucional. 

A FECEP realizou também o “Seminário do Coletivo Jurídico” cujo o tema “Procedimentos Jurídico-

-Administrativos: 1º, 2º e 3º graus da Justiça do Trabalho” contou com a participação de assessores 

jurídicos da FECEP, 

Abertura do Encontro
O mestre de cerimônia Leo-

cides Fornazza (vice-presi-

dente da FECEP e presidente 

do Sind. dos Emp. no Comér-

cio de  Maringá) convidou 

Vicente da Silva (pres. FE-

CEP), Lourival Figueiredo 

Melo (diretor CNTC) e Ricardo Patah (pres. da UGT) para compor a mesa.

Na abertura do Encontro o presidente da FECEP Vicente da Silva, destacou: 

“Com as palestras que serão debatidas os comerciários do Paraná ficarão ain-

da mais atentos aos males que essas Reformas poderão causar aos nossos 

trabalhadores”.

Sobre a importância da representativida-

de da classe trabalhadora no Congresso 

Nacional, em Brasília, , Lourival Melo 

(diretor da CNTC) chamou a atenção dos participantes: “Começamos nas 

bases, onde formamos opinião e elegemos nossos deputados e senado-

res, mas, precisamos nos unir para ter mais representantes em âmbito 

nacional” afirmou.

“Conclamo a todos os Sindicatos, Fede-

rações, Confederações e Centrais Sindicais que se aproximem dos parlamen-

tares, para que cada um deles conheça a realidade do povo brasileiro e 

enxerguem que precisamos de saúde, educação, moradia e todos os direitos 

garantidos para levar o Brasil a um lugar de des-

taque”, concluiu Ricardo Patah (pres. da UGT).

O presidente do SINVENPAR, Wilson da Fonse-

ca, representando a FENAVENPRO no evento avaliou como excelentes as pales-

tras e ressaltou a importância do “Manifesto Comerciários Paraná” aprovado 

pela plenária: “A Carta de Resoluções elaborada pela FECEP que possui 23 Sin-

dicatos filiados e que, com estes, representa cerca de 500 mil trabalhadores, 

aponta alternativas para mudanças nas Reformas Trabalhista e Previdenciária, 

em curso, propostas pelo Governo” concluiu o sindicalista. 

FONTE: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO FECEP

SIVEVI recebe apoio 
do senador Paim
EM RESPOSTA AS solicitações encaminhadas pelo 

Sindicato dos Empregados Vendedores e Viajan-

tes do Comércio no Estado do Rio Grande Sul  

representante legítimo da categoria diferenciada 

de vendedores e viajantes gaúchos - a todos os 

deputados e senadores do Estado, Paulo Paim (PT) 

“agradeceu o contato e a confiança em seu mandato”.

Dentre os pedidos do SIVEVI aos parlamentares 

constam: Auditoria das dívidas que drenam grande 

parte dos recursos orçamentários; Reforma Política 

Já; e apoio a CPI de Paim para verificar a realidade 

das contas da Seguridade e Previdência Social.

Esclarecimentos de Paim ao SIVEVI
Quanto a Previdên-

cia Social o senador 

esclareceu: “Meu pe-

dido de abertura da 

CPI é para fazer uma 

devassa nas contas, 

com intenção em des-

mascarar o déficit pro-

pagado pelo Governo 

e mostrar também os 

verdadeiros números, 

o superávit, os des-

vios, a sonegação, as 

desonerações, etc.”. 

Paim lamentou: “O objetivo do Governo é privatizar, 

liquidar e entregar a Previdência aos banqueiros”.

Na correspondência assinada pelo presidente do 

Sindicato, Carlos Simoni Giacoboni, consta tam-

bém que a entidade é contra qualquer Reforma da 

Previdência e Trabalhista que viole os direitos do 

trabalhador e diz ainda: “Contamos com ações efeti-

vas de nossos parlamentares da base, caso contrário 

iremos para nos manifestar nas ruas”.

FO
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Rondônia
serviprofaro@terra.com.br

SERVIPROFARO participa de Audiência 
na ALE-RO contra Reforma Previdenciária
O PRESIDENTE DA Assembléia Legislativa de Rondônia, Maurão de 

Carvalho (PMDB) e o deputado Anderson do Singeperon (PV) rea-

lizaram na manhã do dia 20 de março passado, no Plenário da Casa, 

Audiência Pública que debateu em conjunto com parlamentares da 

bancada federal de Rondônia, vereadores, servidores públicos, médi-

cos e representantes sindicais, a Proposta de Emenda Constitucional 

287/17, que versa sobre a Reforma da Previdência.

Maurão destacou que os deputados estaduais não votam na PEC, mas 

que devem debater com a população as questões e lavar o pensamento 

do rondoniense aos parlamentares federais, citando que todos são con-

tra esta Proposta da forma como está, pois retira direitos do trabalhador.

O parlamentar disse que o Congresso tem que retirar a proposta da pauta 

e cobrar as dívidas das empresas que devem a Previdência, pois “reti-

raram o dinheiro do trabalhador e hoje faz falta”. O deputado agradeceu 

a presença dos parlamentares federais e dos trabalhadores interessados 

em defender os seus direitos. “Hoje estou feliz, pois todos os nossos re-

presentantes federais estão se posicionando contra a reforma”, destacou.

Na opinião do presidente do SERVIPROFARO, Antonio de Oliveira, 

que distribuiu para os participantes mais de 400 panfletos sobre o as-

sunto produzidos pela CNTC “nós, sindicalistas, não aceitamos essa Re-

forma Previdenciária que o Governo quer nos enfiar goela abaixo”.  Ao 

final dos debates e exposições, o deputado Anderson do Singeperon 

leu os termos da Carta de Compromisso, com o encaminhamento da 

Audiência Pública, na qual todos concordaram, de encaminhar o docu-

mento à bancada federal pela rejeição total do Projeto.
FONTE: WWW.AL.RO.LEG.BR / ALE/RO - DECOM 
[GEOVANI BERNO, DAVID CASSEB E IGOR CRUZ (PUBLICADO 20/03/2017)]

FENAVENPRO fecha Acordo Coletivo 
com a Coca-Cola do Acre
EM ASSEMBLEIA GERAL Ordinária realizada no Auditório da Sede da Em-

presa Brasil Norte de Bebidas Ltda., em Rio Branco, no Acre, no dia 17 

de março passado, o procurador da FENAVENPRO, Antonio de Oliveira 

(presidente do SERVIPROFARO), aprovou o Acordo Coletivo de Traba-

lho 2017/2018 entre a nossa Federação Nacional e os empregados 

da Coca- Cola do Estado. 

Oliveira comentou sobre o ACT: “A FENAVENPRO em decorrência ao 

respeito à Lei da representatividade renovou o Acordo da categoria, com 

data-base em 1º de abril, mantendo todas as Cláusulas e reajustando o 

salário em 6,5%”.

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

SindVendas participa da 84º Reunião 
de enlace da UNI Brasil
O EVENTO REALIZADO na Sede da Confederação 

Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de 

Crédito (CONTEC), em Brasília, no dia 6 de abril 

passado, teve como objetivo debater a conjuntura 

atual do país, bem como as Reformas Trabalhista e 

Previdenciária propostas pelo governo. Na ocasião a 

entidade foi representada por Rumiko Tanaka (di-

retora de Finanças) e pela diretoria executiva.

O presidente do SindVendas-Goiás e diretor da 

FENAVENPRO, Paulo Guardalupe, representou a 

Federação filiada à Uni Global Union que surgiu 

da união de quatro sindicatos globais no ano 2000. 

Hoje, representa 20 milhões de trabalhadores agrupados em mais de mil sindica-

tos. Cada região se subdivide nas áreas que representa do comércio às institui-

ções bancárias.

O sindicalista, além de abordar os problemas enfrentados pelo vendedor-viajante 

e propagandista de produtos farmacêuticos nas empresas e laboratórios comen-

tou: “Acreditamos que a união entre entidades nacionais e internacionais prevê 

maior apoio às lutas de todas as categorias de trabalhadores”.

FONTE: CONTEC

Pernambuco - Recife e Caruaru
sinvepro@elogica.com.br | sinprocape@bol.com.br

SINPROCAPE fecha Acordo Coletivo com SINDUSFARMA 
O PRESIDENTE E vice do SINPROCAPE, respectivamente Augusto de Carvalho 

Portela Neto e Ricardo Bezerra dos Santos se reuniram com representantes 

da classe patronal, na Sede do SINDUSFARMA , em São Paulo, nos dias 23 e 24 

de março passado, para negociarem o Acordo Coletivo  2017/2018 dos propa-

gandistas de produtos farmacêuticos.

Assuntos em debate
Na oportunidade os sindicalistas debateram assuntos de relevância para a cate-

goria, dentre eles o aumento do teto do PL e a situação discriminatória e de per-

seguição a diretores de Sindicatos em todo o Brasil. De acordo com Portela  “em 

especial a estabilidade dos conselheiros fiscais, cargos de extrema importância 

para as entidades sindicais e que não estão tendo os seus direitos preservados”.

 O presidente do SINPROCAPE alertou também para os recorrentes abusos con-

tra esses companheiros, cuja estabilidade é ameaçada ao arrepio da lei.

 Outros assuntos ocuparam a pauta, tais como: a participação de um representan-

te da Região Nordeste na futura mesa de negociação criada no Acordo Coletivo.
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Presidentes de alguns 
Filiados da FENAVEN-
PRO da Região Nordeste 
também participaram da 
negociação:  Marcelo 
Pereira (SINVEPRO –
PE); Rivaldo Cavalcanti 
Beltrão (SINDIPRO-
VENDAS-PB);   José 
Raimundo Mariah Dias 
(SINDVEN- BA/ Itabuna), 
além de Marcelo Reis 
(SINDIPROBA- BA)
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Notícias dos Filiados da FENAVENPRO  
São Paulo | vendedores viajantes

secretaria@sindicatodosvendedores.com.br | www.sindicatodosvendedores.com.br

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

Vendedores–viajantes de São Paulo 
comemoram a Páscoa com a família

O DEPARTAMENTO SOCIAL 

do SINDVEND promoveu vá-

rias atividades na Semana 

da Páscoa para associados 

e amigos. O evento realizado 

todos os anos na Colônia de 

Férias do Sindicato, em Praia 

Grande, litoral santista, propor-

cionou à categoria um domin-

go de Páscoa mais doce e recheado de 

muito Amor, Alegria e Paz nos corações, 

além de momentos de Reflexão, Reno-

vação de Esperanças, e Fraternidade.

Na sexta- feira santa, os convidados 

saborearam uma  gostosa bacalhoada 

preparada pelos funcionários da Colônia; 

no sábado se divertiram no tradicional baile de Aleluia; e no domingo, para alegrar as 

crianças, o coelhinho de Páscoa, distribuindo ovos de chocolate.

SINDVEND, Fiesp e Fecomércio-SP fecham 
Acordo Coletivo da categoria
EM REUNIÃO REALIZADA na Sede Administrativa do Sindicato dos Empregados 

Vendedores e Viajantes do Comércio no Estado de São Paulo, no dia três de 

julho passado, o presidente e assessores jurídicos do SINDVEND, respectivamen-

te Edson Ribeiro Pinto, Nivaldo Pessini e Alexandre Pazero e advogados da 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - Gláucio Grossi Braga e 

Maria Clara Carneiro e da Federação do Comércio no Estado de São Paulo, 

Fernando Marçal, celebraram o Acordo Coletivo 2017-2018 dos trabalhadores.

Segundo Edson Pinto “de comum acordo com representantes das Federações pa-

tronais permaneceram na Convenção Coletiva de Trabalho as conquistas obtidas pelo 

SINDVEND para os vendedores viajantes do comércio de São Paulo”.

por Walter Labanca Arantes, Cirurgião Cardiovascular - Membro do Grupo 

de Transplantes de Órgãos (Câmara Técnica do Cremerj);  Diretor da Seção de Cirurgia 

Cardiovascular do CBC; Coordenador de Intercâmbio França X Brasil - Université de 

Paris – UNESCO;  Advogado pela Uerj; Letras (Francês) pela UFRJ e médico do VENRIO.  

Fibrilação Atrial e Acidente Vascular Cerebral
A FIBRILAÇÃO ATRIAL É uma ar-

ritmia grave muito comum nos 

pacientes cardiopatas e, sobre-

tudo pelo risco de complicações 

embólicas (tromboses).

O Acidente Vascular Cerebral 

(AVC) é um evento súbito, im-

previsto e pode deixar sequelas 

físicas e emocionais importantes 

nos pacientes, mudando total-

mente suas vidas e daqueles que 

estão em seu redor.

As causas são variadas... En-

tretanto, uma arritmia cardíaca, 

a Fibrilação Atrial, comumen-

te observada na clínica, vem se 

mostrando como um elemento 

coadjuvante importante no de-

sencadeamento destes even-

tos, devido ao seu potencial 

tromboembólico.

Há também um risco dessa ar-

ritmia AVC Criptogênico, de ori-

gem obscura e/ou desconhecida. 

Isso pode ser avaliado com um 

monitor implantado, ajustado para detectar episódios de Fibrilação Atrial por 

mais de 30 segundos.

O que é Chades-Vasque?
É possível estratificar (fazer todos os exames), alertando para o risco de fenô-

menos embólicos com parâmetros clínicos, atualmente com o escore Chades-

-Vasque. Trata-se de exame específico para quantificar o risco de complica-

ções tromboembólicas, possibilitando a 

melhora no tratamento e na prevenção 

dessas complicações.

Contribuindo, assim, para a melhora da qua-

lidade de vida e o desenvolvimento huma-

no.  A população brasileira considera que o 

médico lidera o ranking de credibilidade no 

Brasil, e isso motivaria uma reflexão das au-

toridades com o objetivo de estabelecer a criação de uma carreira de Estado para o 

profissional no SUS, constituindo uma solução viável, para se implantar a interiori-

zação da Medicina no Brasil de forma estruturada e consequente.

NOTA DA REDAÇÃO: O MÉDICO WALTER LABANCA ARANTES SEGUE PARA PARIS / FRANÇA: INTERCÂM-
BIO EUROPEAN GEORGES POMPIDOU (HEGP) – UNIVERSIDADE DE PARIS – UNESCO; GENEBRA / SUÍÇA: 
DELEGAÇÃO FRANCESA JUNTO A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS); ROMA / ITÁLIA: INSTITUTO 
DEL CUORE – UNIVERSIDADE LA SAPIENZA – OSPEDALE BAMBINO GESÚ DO VATICANO.

“A ciência médica é 
repleta de avanços 
científi cos fornecendo 
conhecimento para so-
correr efi cientemente os 
pacientes cardiopatas”.



13 junho : julho 2017 | ano 23 | no 70

14 de julho – Dia do Propagandista
Propagandista: Porta-voz da saúde... O elo entre a indús-
tria farmacêutica, os médicos e a sociedade. Parabéns, a 

categoria que a FENAVENPRO orgulhosamente representa.

Momento de União entre propagandistas caruaruenses
O DIA 14 DE JULHO para os propagan-

distas caruaruenses foi comemorado 

com cerimônia religiosa acompanhada 

por delicioso café da manhã oferecido 

pelo SINPROCAPE. 

Na ocasião, o presidente do Sindica-

to, Augusto Neto (à esq), manifes-

tou alegria em compartilhar com os 

colegas de profissão momentos de 

confraternização e paz abençoados 

pelo padre Jário Carlos que proferiu 

mensagem de fé e encorajamento: 

“Para que possamos superar dias tão 

difíceis que o País atravessa convoco 

a todos por união e fortalecimento  

espiritual”.

Os representantes do Instituto do 

Câncer Infantil do Agreste (ICIA) e 

da Fundação Terra compareceram ao 

encontro e agradeceram a contribuição 

da categoria e do SINPROCAPE na 

Campanha “ Faça sua Doação”, reco-

lhendo donativos.

Ao término do evento o presidente da 

entidade sindical, Augusto Neto, rea-

firmou: “Diante da grave situação que 

enfrenta a classe trabalhadora o nosso 

Sindicato vem lutando incansavelmen-

te na defesa dos direitos dos compa-

nheiros propagandistas”.

Almoço confraterniza colegas campinenses 
da indústria farmacêutica
O SINVENPRO COM apoio da Farmácia 

Dias, representada na confraternização 

dos propagandistas campinenses pelo 

gerente geral da Rede, Eraldo dos Santos 

Formiga, realizou no Restaurante “Boi e 

Brasa”, bairro Santo Antônio, em Campina 

Grande o almoço festivo da categoria.

O encontro foi marcado por muita alegria e descon-

tração o que o tornou segundo os representantes da 

indústria farmacêutica “o marco histórico do SINVEN-

PRO”. Na ocasião, a diretoria eleita, em 9 de junho 

passado, para o triênio 2017/2020, recebeu o Diploma 

e a credencial de posse.

Após ser empossado pelo advogado do SINVENPRO, Julio Cesar de Farias, 

o presidente reeleito Valdir Santana agradeceu a presença dos convidados e 

destacou o número expressivo de propagandistas no evento: “A cada ano cresce 

mais o que mostra o quanto é importante a categoria unida para o fortalecimento 

da instituição”. O sindicalista enfatizou também que o SINVENPRO junto à FE-

NAVENPRO luta diuturnamente pelos direitos da classe trabalhadora e afirmou: “ 

Um Sindicato forte e representativo é a única trincheira para defender qualquer 

categoria. Não existe mais espaço para individualismos”, finalizou.

A importância das mulheres propagandistas
Nas últimas décadas a expansão do papel da mulher na economia  alavancou o 

mercado de trabalho. Segundo pesquisas da indústria farmacêutica entre mulheres 

e homens no caso da Força de Vendas a ascensão feminina tem sido equilibrada. 

Mais uma vez o “sexo frágil” embelezou e prestigiou a confraternização promovida 

pelo SINVENPRO.

Pernambuco - Caruaru
sinvepro@elogica.com.br | sinprocape@bol.com.br

Paraíba - Campina Grande
sinvenpropb@hotmail.com

FOTOS CARLOS ALBERTO RODRIGUES
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Alagoas

Rio Grande do Sul 
sinprovergs@terra.com.br | www.sinprovergs.com.br

Dia do Propagandista  

Oi, tché!!! Saúdam os propagandistas gaúchos...
MANTENDO A TRADIÇÃO, o SINPROVER-

GS mais uma vez realizou o jantar dos 

propagandistas-vendedores na Chur-

rascaria Laçador, bairro de São Geraldo, 

em Porto Alegre. O evento contou com 

cerca de 80 convidados.

O presidente do SINPROVERGS Silvio 

Luiz Nassur (paletó azul-marinho) para-

benizou aos colegas de todo o Brasil pela 

passagem do 14 de julho e agradeceu a 

presença dos diretores da FENAVENPRO 

Edson Ribeiro Pinto e Carlos Giacobo-

ni também presidente do SIVEVI (vende-

dor-viajante  no RS)  e Romeu de Souza 

Franco Filho (diretor do SINDVEND-SP).

Prestigiaram também o encontro do SIN-

PROVERGS associados e diretores do 

Sindicato, familiares e amigos.

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

Grande encontro entre propagandistas goianos
O ALMOÇO ANUAL realizado pelo SindVendas e 

patrocinado pela empresa Medcomerce,  em ho-

menagem aos propagandistas-vendedores goia-

nos pela passagem do 14 de julho se transfor-

mou em um grande encontro de confraternização 

entre colegas da propaganda médica. 

O Clube da Associação do Pessoal da Caixa Eco-

nômica Federal (APCEF), Setor Bueno, em Goi-

ânia, recebeu mais de 300 profissionais da 

indústria farmacêutica que celebraram a data 

com alegria, amizade e harmonia. Eles agrade-

ceram o empenho dos diretores do Sindicato na 

organização do evento: “Mais um ano de confra-

ternização em grande estilo”.

O presidente do SindVendas, Paulo Guardalupe, 

concordou com os colegas, mas, preocupado, foi 

mais além: “Com a Reforma Trabalhista do Governo 

aprovada no Congresso, tanto o sindicalismo quanto 

o trabalhador, enfrenta momentos muito sombrios. 

Vamos rezar pra que acenda uma luz no fim do tú-

nel e ano que vem possamos realizar uma festa tão 

bonita como a de hoje”, ressaltou o líder sindical.

Após saborearem o delicioso “buffet” os propa-

gandistas participaram do sorteio de vários brindes 

entregues por Guardalupe e Fernando de Abreu 

(diretor da Medcomerce). Confira alguns dos 

contemplados:Rodolfo Santos (Lab. Ems), Lean-

dra (Lab. Pfizer) e Sergio Gonçalves (Lab. Teva).

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

Palestra e Caminhada marcaram 
o 14 de julho dos propagandistas baianos
A PALESTRA - “Os Impactos da Refor-

ma Trabalhista e o Futuro do Propa-

gandista Vendedor ” com as mudanças 

nas relações de trabalho - ministrada por 

autoridades do Direito do Trabalho, deu 

início as comemorações do SINDVEN 

em homenagem aos companheiros da 

indústria farmacêutica.

Na avaliação do presidente do Sindica-

to José Raimundo Mariá “as situações 

absurdas impostas por essa Reforma do 

Governo nada mais são que um alija-

mento aos direitos do trabalhador histo-

ricamente conquistados”. Por outro lado 

o sindicalista ponderou: “Despertamos a consciência de que agora precisamos 

nos reinventar”.

O almoço comemorativo na Churrascaria Los Pampas, contou com a presença 

maciça da categoria. Os ex-propagandistas aposentados - José Jackson da Silva 

e Argemiro Borges - entre as esposas Maria da Luz e Carmelita placas em  ho-

menagem aos serviços prestados à entidade.

Almoço de confraternização
“ALEGRIA, DESCONTRAÇÃO e união marcaram mais uma vez esse tradicional en-

contro dos propagandistas-vendedores” comentou Jaelson Bernardo de Abreu 

(2º à esq.) presidente do SINDEVAL junto à diretoria do Sindicato.

O encontro informal aconteceu no Restaurante Churrascaria do Bigode, na praia 

da Jatiuca, em Maceió.

“I Caminhada Bem Estar
 do Propaga”
O SINDVEN promoveu também, evento 

esportivo inédito no Estado da Bahia.  

Orientados por um professor de Educação 

Física e um fisioterapeuta do Centro de 

Treinamento Funcional Motius os profis-

sionais alertaram aos participantes sobre 

a importância da pratica de exercícios fí-

sicos, em prol da prevenção de doenças, 

principalmente as cardiovasculares.
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Cerimônia de Posse Filiado da FENAVENPRO  
11.04.2017 a 11.05.2021

Maranhão

A AFIRMAÇÃO É DE Edgelson Lemos de Souza 

ex-presidente do Sindicato dos Empregados 

Vendedores e Viajantes do Comércio, Propa-

gandistas, Propagandistas-Vendedores e Ven-

dedores de Produtos Farmacêuticos no Esta-

do do Maranhão, à direita de Ricardo Macedo, 

presidente eleito para exercer o mandato no 

próximo quadriênio.

Emocionado, o líder sindical à frente do SINPRO-

VEMA por 20 anos, em seu discurso destacou que 

a ética e a transparência são fundamentos pétreos 

do Sindicato e frisou: “Fatores estes imprescindí-

veis e necessários para a luta que se avizinha, pois 

somente unidos podemos lutar contra estas Refor-

mas perversas impostas pelo governo Temer tanto 

a Trabalhista quanto a da Previdência”.

O ato solene de posse aconteceu no Restaurante 

Coco Bambu, na Praia do Calhau, em São Luiz, 

no último dia 11 de abril. Componentes da mesa 

à esquerda: Representantes da FENAVENPRO - 

Marcelo Fernandes (SINVEPRO) e Álvaro Nas-

cimento (SINVENPAR) - respectivamente presi-

dentes dos coirmãos nos Estados de Pernambuco 

e Pará;  propagandistas maranhenses da Velha 

Guarda - Jorge Miranda e Alberto Ribeiro; e 

Edgelson Lemos de Souza atual vice-presidente 

do SINPROVEMA. Com a palavra o presidente 

eleito do SINPROVEMA Ricardo Macedo frisou: 

“Convocar e organizar de forma democrática as 

lutas em prol da classe trabalhadora é nosso com-

promisso, mas, contamos, para isso, com o apoio 

e a participação efetiva da categoria”.

Convidados ilustres prestigiaram e abrilhantaram mais a cerimônia, entre eles com-

ponentes da Velha Guarda, familiares e amigos.  Segundo a categoria Jorge Miran-

da e Alberto Ribeiro “materializaram o sonho de criar o SINPROVEMA”. A leitura 

do Juramento por Flavia Bezerra Poty foi acompanhada pela diretoria eleita do 

SINPROVEMA que vai exercer o mandato nos próximos quatro anos.

“O movimento sindical vive momentos de 
profundas transformações. Temos muitos 
desafios a vencer, mas acreditamos e confia-
mos nesta diretoria recém-eleita que assume 
hoje, pois vemos nela toda a seriedade e 
compromisso com as lutas das categorias que 
representamos no Maranhão”.

Paraíba - João Pessoa

Forró animou festa do propagandista
A HOMENAGEM DO SINDIPROVENDAS este ano aos colegas da propaganda mé-

dica foi idealizada no São João conhecido como o “Santo Festeiro”. O Restau-

rante Regional Boteco da Villa, na Porta do Sol, em João Pessoa, todo decorado 

com temas juninos recepcionou a categoria com comidas típicas - bolo de milho, 

caldinhos, canjica, milho cozido, mungunzá, pamonha, pé de moleque, torremos 

– fogueira e  muita dança embalada pelo Trio de Forró Pé de Serra.

Campanha contra Visita Multicanal
Na ocasião, o SINDIPROVENDAS através da distribuição 

de adesivos para os convidados, relançou a Campanha, 

modelo que segundo o presidente do Sindicato, Rival-

do Beltrão, “a indústria farmacêutica insiste em implan-

tar, mas, que, vai totalmente de encontro ao desempenho 

da atividade profissional que é basicamente presencial”. 

O sindicalista também apelou aos colegas para que lu-

tem contra essa prática perversa dos Laboratórios e acredita que  “a Campa-

nha contribui para evitar o fechamento de mais Postos de trabalho”.

Homenagens
Em nome do SINDIPROVENDAS 

o presidente Rivaldo homena-

geou dois companheiros recém-

-aposentados do Lab. Sanofi 

Aventis: Valdeci Bosco (Badé 

– 42 anos de pasta) e Paulo de 

Tarso (45 anos de pasta): “Vocês 

escreveram uma grande e linda 

história na profissão, conquis-

tando respeito tanto da categoria 

como da classe médica”.

Apoio, oração e solidariedade dos colegas ao propagandista Alexandre Carmélo 

(Lab. Libbs) que luta contra o câncer.
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