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A malfadada 
Reforma 

Trabalhista

“Portanto, é impróprio 

dizer que a CLT 

é velha e superada”. 

E D I T O R I A L

Edson Ribeiro Pinto, presidente da FENAVENPRO  
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AO EXAMINAR O texto da assim chamada Reforma Traba-
lhista, uma coisa não pode deixar de assaltar o espírito 

do leitor: Como fora possível, o Congresso Nacional (sim, 

porque a Reforma é da Câmara, aprovada pelo Senado, a 

qual ignorou a proposta do governo), aprovar, de forma tão 

açodada, a destruição de um sistema jurídico-administrati-

vo, no âmbito trabalhista, que  vinha funcionando a conten-

to há mais de 60 anos?

É claro, que Reformas pontuais, sempre são bem-vindas, 

para atualizar a Lei, em relação à evolução do mercado de 

trabalho e a situação em geral da sociedade. 

A verdade, é que as mudanças vinham sendo feitas na medida 

necessária ao longo de toda a vigência da Consolidação das 
Leis do Trabalho  (não fosse ela já uma reunião de várias 

disposições legais espaças).  

Ou seja: a intenção desta Refor-
ma Trabalhista não foi melho-

rar o que já existia e, sim, criar 

um “ambiente de negócios” 

avassalador ao empregado, tipo Reforma Chinesa, com total 

eliminação dos direitos do trabalhador, frente ao empregador, 

transformando-o, em hipossuficiente. 

E, quando não pôde eliminar os direitos (13º, férias. aviso 

prévio), por estarem na Constituição, elimina ou dificulta o 

seu acesso via Judiciário, restringindo a postulação. 

O que fez este Congresso Nacional?
Uma medida de força, contra o bom senso, o que impedirá 

a segurança jurídica dos próprios empregadores, pois, do 

que já vigorava há muito tempo, se tinha  a certeza da esta-

bilidade das relações, que,  certamente, não ocorrerá com o 

monstrengo aprovado, por muitos anos a frente.

A reação judicial será violenta...  Muitos magistrados se 

negarão a cumprir um texto, com tantas violações, dentro 

de um sistema constitucional democrático.  E, na própria ad-

ministração da fiscalização do Ministério do Trabalho, certa-

mente haverá resistência. Os 

movimentos sociais revidarão. 

Enfim, não há como conseguir 

a “pax” romana, com a espa-
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Reunião de Conselho de 
Representantes da FENAVENPRO

13 de dezembro | Hotel Mirador 
Copacabana, Zona Sul do Rio

da na cabeça da sociedade. A Reforma demorará, para ser 

cumprida, se é que o será integralmente. E muita divergência 

de entendimento acarretará.  

O que se vê ali, de forma abrupta, inesperada é um  amon-

toado de inconstitucionalidades, intervenção velada no Judi-

ciário (vide art. 442-B), incoerências absurdas e criação da 

“jaboticaba” jurídica (não fosse, a norma simplesmente ridí-

cula),  de “criar”  um tributo 

inconstitucional porque con-

sensual (paga quem quer!!!), 
com a eliminação da contri-
buição sindical obrigatória, 

e, com a consequente des-

truição dos Sindicatos.  

Eliminação dos 
Sindicatos... 
Como será?
O que se pretendeu de fato 

foi a eliminação da defesa 

do trabalhador, enganando-

-o,  com o aceno da eliminação de um custo que já esta-

va consolidado na vida de todos. 

Ou seja: Com o falso beneficio, se deu ao empregado, 

como nos “contos do vigário” uma pretensa vantagem ime-

diata, para tirar, ou restringir, o gozo de todos os seus direi-

tos no futuro, sem oposição ou resistência sindical.

Sem Sindicato sobrevivo para homologar rescisões, para dar 

assistência jurídica (alem de outras constantes da CLT), para 

negociar Acordos Coletivos (tornando ociosa a discussão do 

Negociado sobre o Legislado), para influir na legislação e im-

pedir mais “assaltos”, não há como o empregado se defender 

dos “leões” soltos pela direita feroz, sobre os trabalhadores. 

E as empresas... Sobreviverão?
Ocorre que o custo Brasil 

maior, não é o de mão de obra 

e, sim, de tudo o mais que 

encarece a produção e seu es-

coamento (energia, estradas, 

armazenamento, impostos, 

desperdícios, portos, etc.).  

Assim, se, por exemplo, não 

conseguem competir com 

produtos chineses por serem 

estes frutos de trabalho quase escravo, não  vamos aqui, 

com a desculpa de melhorar o “ambiente de negócios”, im-

portar  o mesmo sistema de produção.   Até porque, aqui 

não vigora o regime de Partido único, Comunista.  Aqui é 

Democracia (ou pretendemos ser).  

E, assim é com outras dificuldades de produção e comercia-

lização. É mais fácil, pelo visto, “meter a mão” nos direitos 

dos empregados do que resolver intrinsecamente a questão 

da produção e comercialização.

Mas, não importa a quem aproveita deste monstro chamado 
“Reforma Trabalhista”. Sem dúvida, haverá  muita dificuldade 

para  a direita obter os ganhos fáceis que pretende, ao aprovei-

tar-se de um presidente fraco, sem representatividade, refém  

de um Congresso  que, igualmente, luta mais por sua sobre-

vivência político-jurídico  do que pelo bem estar do seu povo.  

Por tudo isso temos que resistir...

“Reforma Trabalhista  

na “marra”, só é viável 

nas ditaduras violentas”

“Neste capitulo, aten-

dendo a mídia 

(ou quem sabe mais 

quem), foi dado um 

“doce” ao empregado, 

eliminando a contribui-

ção obrigatória, mas, 

não se pense que foi 

para benefi ciá-lo. Não!”

“É certo que as 

empresas nacionais 

têm tido muitas 

difi culdades de com-

petição com produtos 

estrangeiros. Alega-se 

Custo Brasil elevado”.



3 outubro : novembro 2017 | ano 23 | no 71

C O L U N A  L E G A L

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

Compulsoriedade. Inaplicabilidade do di-
reito facultativo inserido nos Artigos 578, 
579,582, 583, 587 e 602 da CLT, advindo do 
artigo 1º da Lei nº 13.467/2017 (denomina-
da “Reforma Trabalhista”).

Três correntes doutrinárias
A NATUREZA JURÍDICA DAS CONTRIBUIÇÕES sempre foi ob-

jeto de controvérsia doutrinária e jurisprudencial. O alvo das 

discussões é saber se as contribuições são ou não tributo. 

A partir da disciplina constitucional vigente formaram-se, 

basicamente, três correntes doutrinárias: 

A primeira entendendo que as contribuições não se inse-

rem no gênero tributos. A segunda defendendo que as con-
tribuições são tributos, mas não formam uma espécie à par-

te, inserindo-se, conforme o caso, na previsão de impostos 

ou taxas. Finalmente, a terceira corrente, que compreende 

as contribuições como espécie própria do gênero tributos.

Parte expressiva da doutrina do Direito Tributário, contudo, 

continua a defender o caráter tributário das contribuições. 
Para tanto, afirmam que a enumeração do art. 145 indica 

apenas os tributos que a União, Estados e Municípios po-

dem instituir, mas não exclui outros que só poderiam ser 

instituídos pela União. Afirmam ainda que "seja pela essên-

cia dessas exigências pecuniárias, seja por estarem integra-

das pela CF no Sistema Tributário Nacional, seja porque a 

CF expressamente determinou, quanto a elas, a observân-

cia de normas gerais em matéria tributária" [3], a natureza 

jurídica tributária se mostra manifesta.

Doutrina do Direito Tributário dividida
Pelo que se verifica, a Doutrina do Direito Tributário apre-

senta clara divisão acerca da natureza jurídica das contri-
buições. Apesar disso, nota-se que a tendência predomi-

nante a partir da Constituição de 1988, é a inserção das 

contribuições no gênero tributos, constituindo uma espé-

cie autônoma e distinta das demais.

Contribuição sindical disciplinada no 
art. 578 da CLT e outros
Trata-se de parcela devida por todos que participarem de 

determinada categoria profissional ou econômica, ou ain-

da de uma profissão liberal, em favor do Sindicato, ou, 

em caso de inexistência deste último, da Federação re-

presentativa da categoria ou profissão. Cuida-se, assim, de 

uma prestação pecuniária, e, de acordo com a Legislação 

vigente, compulsória, que tem por finalidade o custeio de 

atividades essenciais do Sindicato e outras previstas em Lei. 

A doutrina e jurisprudência pátrias orientam-se no senti-

do de atribuir natureza jurídica tributária à contribuição 
sindical, entendendo-a como contribuição no interesse de 

categoria econômica e profissional, encontrando-se inser-

ta, portanto, na disciplina do art. 149 da Constituição 
Federal.  A natureza tributária da contribuição sindical 
surge a partir da sua inserção na previsão do art. 3º do 
Código Tributário Nacional (CTN), o qual estabelece que 

tributo é a "prestação pecuniária, compulsória, em moeda 

ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua 

sanção de ato ilícito, instituída em Lei e cobrada mediante 

Contribuição Sindical: 
Natureza Jurídica de Tributo

atividade administrativa plenamente 

vinculada".

Dessa forma, parte expressiva da 

Doutrina, ao explicar a natureza jurí-

dica do instituto, volta-se à definição 

legal de tributo e demonstra a sua 

inserção no conceito. Nesse mesmo 

sentido também se orienta a jurispru-

dência predominante, inclusive nos 

tribunais superiores. Assim é que o 

entendimento doutrinário e jurispru-

dencial dominante fixou-se no sentido 

de atribuir caráter tributário à contribuição sindical. Em 

decorrência, submete-se a mesma ao regime jurídico pró-

prio dos tributos.

Conclusões:
1) A natureza tributária da contribuição sindical:
No MS 28465, relatado pelo ministro Marco Aurélio, a 1º 

Turma do STF entendeu que a contribuição sindical tem 

caráter tributário, constituindo receita pública. Portanto, o 

TCU tem competência para empreender fiscalização, haja 

vista o viés público dos valores arrecadados. 

A contribuição sindical, prevista nos arts. 578 a 591 

da CLT, é compulsoriamente cobrada dos que pertencem 

a uma categoria profissional, não importando o fato de a 

pessoa ser sindicalizada ou não. O valor dessa contribuição 

equivale a um dia de trabalho e o desconto ocorrerá na folha 

de pagamento do mês de março, cabendo aos empregado-

res a responsabilidade pelo recolhimento. Diante do fato de 

que o valor arrecadado advém do fato de o empregado per-

tencer a uma categoria econômica ou profissional, concluiu-

-se que ela apresenta nítido viés tributário.

Assim, algumas considerações 
fazem-se necessárias: 
A primeira delas é que a Constituição não se interpreta à 

luz da Legislação ordinária; a Legislação ordinária é que se 

interpreta à luz da Constituição.

Embora o texto constitucional brasileiro seja predominantemen-

te analítico, determinados princípios nele consagrados, irradiam-

-se, por sua pormenorização, seja na própria Lei Suprema, seja 

na Legislação Infraconstitucional. Em palestra proferida no 

Centro de Extensão Universitária do Instituto Internacional de Ci-

ências Sociais, aquele que talvez tenha sido o maior magistrado 

do Pretório Excelso no século XX, ou seja, o ministro Moreira 
Alves, declarou: “Quando se diz, por exemplo, ‘para atender às 

suas finalidades essenciais’, não é a Lei que vai dizer quais são 

as finalidades essenciais. Quem vai dizer é a interpretação da 

própria Constituição, porque Constituição não se interpreta por 

Lei infraconstitucional, mas a Lei infraconstitucional é que se 

interpreta pela Constituição. De modo que, obviamente, tanto 

fazia ser Lei complementar como ser Lei ordinária, como ser 

Decreto-Lei, enfim, qualquer tipo de norma infraconstitucional.”

Em face do exposto, entendemos que:
1) A contribuição sindical mencionada pela Constituição 
(art. 8º, inciso IV) tem natureza tributária (art. 149) e ob-

jetiva sustentar as corporações de categorias profissionais e 

econômicas na defesa de seus interes-

ses e direitos;

2) Por envolver matéria constitucional, 

deve ser examinada pela Suprema 
Corte, através do controle difuso, via 

recurso extraordinário, ou através do 

controle abstrato ou concentrado.

O ingresso, pelo controle abstrato, à 

Suprema Corte poderá ocorrer atra-

vés de ação declaratória de constitu-

cionalidade, para se obter uma inter-

pretação conforme, pela qual daria o 

Pretório Excelso a justa interpretação 

da Lei Suprema. Para a discussão 

judicial, via controle concentrado, entre-

tanto, ter-se-ia, com base no art. 103 
da Lei Suprema, de ter como protago-

nista Confederação de alguma catego-

ria. Todas as Confederações de categorias econômicas no 
Brasil, a meu ver, têm legitimidade e pertinência temática 
para o ingresso com a referida ação. É certo que existem 

dois tipos de controle de constitucionalidade. O primeiro, o 

“concentrado”, analisado pelo STF. O segundo, é o do controle 
”difuso”, que permite que qualquer juiz possa afastar a eficácia 

de um texto se o considerar inconstitucional...

Na atual conjuntura não sugerimos 
a utilização de ADINS
Notadamente, em face de composição, e possível ulterior 

deliberação, do STF, uma feita que, no insucesso desta me-

dida jurídica, abrir-se-ia um precedente negativo perigoso. 

Somos da opinião de que as ADECONS se mostram como 

um meio mais apropriado para se buscar a declaração judi-

cial da compulsoriedade da contribuição sindical.

Para buscarmos os Juízos de Piso
Entendemos que devem as entidades sindicais inserir em 

seus Editais de aviso de cobrança da contribuição sindical 
que referido Imposto possui Natureza Jurídica Tributária, 
de Caráter Compulsório, devendo tal ser recolhido de to-

dos os empregados e/ou empregadores, descabendo se fa-

lar no direito individual facultativo previsto no artigo 1º da 

Lei nº 13.467/2017, até mesmo pela sua antijuridicidade 

notadamente em frente ao preceito da maior validade da 

autonomia da vontade coletiva sobre a vontade individual. 

Tal condição deverá ser fruto de deliberação de Assembleia 
Geral Extraordinária de toda a categoria representada, a 

ser inserida nas pautas, Acordos e Convenções Coletivas 
de Trabalho, sobretudo frente ao preceito da Prevalência 
do Negociado sobre o Legislado, igualmente inserido no 

texto legal em questão, tornando, dessa forma, indiscutível e 

insofismável, a obrigatoriedade do recolhimento da contribui-

ção sindical de todos os membros da categoria. 

Ato seguinte, em havendo constatação da não arrecadação da 

totalidade das contribuições devidas deverão ser ajuizadas 

Ações de cobrança neste sentido, além de outras medidas le-

gais cabíveis tais como: Mandados de Segurança Coletivos e 

Ações Civis Públicas, a fim de permitir a soberana apreciação e 

deliberação por parte do Poder Judiciário Nacional.

Resistir é preciso... Lutar mais ainda...!!!

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA | Pessoa, Flávia Moreira: Artigo sobre 
a análise da contribuição sindical, publicado no sítio “Jus.com.br”. Ju-
íza do Trabalho (TRT - 20ª Região/Sergipe), professora de Direito do 
Trabalho, especialista em Direito Processual pela UFSC e mestranda 
em Direito, Estado e Cidadania pela UGF/RJ.



4 

Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio

União

“Este é um momento 
histórico, para o debate 
de novos rumos do Direi-
to do Trabalho. Estamos 
prontos para nos manter 
unidos e fortes, na busca 
e garantia dos direitos tra-
balhistas” 
Ressaltou Levi Fernandes Pinto 

em seu discurso de abertura. O presi-

dente da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores no Comércio (CNTC) 

falou, também, sobre a importância do 

Seminário, para os trabalhadores bra-

sileiros, especialmente os que atuam 

no setor de comercio e serviços.

Reforma Trabalhista 
traz mais de 100 
modificações à CLT

“Não existe Estado 
democrático, sem Direito 

Seminário Nacional discute os 
impactos da Reforma Trabalhista

do Trabalho e sem 
sindicalismo”

A opinião é de Mauricio Godinho 
Delgado. O ministro do Tribunal 

Superior do Trabalho explicou que a 

Lei 13.467 suprime direitos garanti-

dos: “Temos que adotar uma técnica 

científica para extrair da Legislação um 

dispositivo mais civilizado, usando três 

métodos: o direito individual, o coletivo 

e o processual. Não podemos extrair 

da Lei o seu pior resultado”.

Algumas das modificações na Conso-

lidação das Leis Trabalhistas pre-

vistas para entrar em vigor, no próximo 

11 de novembro, afetam a demissão 

do trabalhador: Godinho destacou: 

“Pela antiga norma eram admitidas 

três formas de desligamento: quando 

o trabalhador pedia para sair, a de-

missão por justa causa e a demissão 

imotivada. A nova Legislação traz uma 

inovação: a possibilidade de demissão 

consensual, ou seja, um acordo entre 

o empregador e o empregado. Nesse 

caso, o patrão paga multa de 20% em 

relação ao valor depositado no Fun-

do de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS) e o empregado pode sacar até 

80% do Fundo, mas perde o direito ao 

seguro-desemprego. Difícil de compre-

ender essa interpretação da Lei e isso 

favorece só aos Bancos”, 

O ministro do TST disse ainda que o 

desafio do sindicalismo brasileiro é 

barrar a Lei 13.467 que pode transfor-

mar o Sindicato em adversário do tra-

balhador. “A Lei prevê a redução de di-

reitos e os Sindicatos terão que se unir 

à categoria para se impor, impedindo 

o retrocesso e não servir ao capital. A 

Lei não tem interesse em aperfeiçoar o 

sistema, mas, de enfraquecer o movi-

mento sindical, com o fim do custeio”.

“A Lei não vai gerar 
um só emprego...”
A Reforma Trabalhista foi anunciada 

com efeitos de geração de empregos, 

mas, segundo Paulo Joarês Viei-
ra, procurador Regional do Trabalho 

no Rio Grande do Sul, “as vagas exis-

tentes irão se transformar em contratos 

menos protegidos, quando se estabele-

ce a terceirização na atividade fim e a 

jornada intermitente”  lamentou.

“Nesse momento de rup-
tura democrática é preci-
so decidir de que lado se 
quer ficar”
Destacou o professor Jorge Luiz 
Souto Maior. O juiz do Trabalho 

de Jundiaí (SP) disse ainda, que a Lei 

patrocinada pelos grandes conglome-

rados econômicos foi elaborada, entre 

O evento realizado pela CNTC, na Sede da entidade, em Brasília, nos 
dias 4 e 5 de outubro passado, reuniu mais de 700 pessoas. Grandes 
nomes do cenário jurídico nacional entre representantes de Asso-
ciações de Magistrados e Ministério Público do Trabalho, advogados 
trabalhistas, dirigentes sindicais e estudantes de Direito participaram 
das discussões sobre os impactos da Lei da Reforma Trabalhista, 
sancionada pelo presidente Michel Temer.

Os participantes avaliaram os avanços e retrocessos da Lei 13.467/07 
e debateram ações jurídicas para o seu enfrentamento. Confira:
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Mais informações sobre o Seminário Reforma Trabalhista: Impactos da Lei e Ações 
para o seu Enfrentamento acesse www.cntc.org.br

Advogados trabalhistas 
representantes da 
FENAVENPRO no 
Seminário:

Carlos Eduardo 
Toniolo Silva

Hildebrando 
de Carvalho

Mario Chaves

quatro paredes, para deixar a classe 

trabalhadora de joelhos. “Precisamos 

fazer uma autocrítica por não perceber 

o momento histórico e também não ter 

lutado mais para defender a democra-

cia do país”, afirmou. 

O magistrado acrescentou, que a Re-

forma Trabalhista não pode ser encara-

da com naturalidade, tendo em vista que 

o processo foi aprovado em tempo re-

corde e sem debates com a sociedade.

Preservação 
das relações 
de trabalho

“Sindicalistas e 
advogados terão um
 papel fundamental na 
aplicação da Reforma 
nas Leis trabalhistas” 
Afirmou Ângelo Fabiano Farias 
da Costa. O presidente da Asso-

ciação Nacional dos Procuradores 

do Trabalho (ANPT) condenou a Lei 

13.467 e disse que a medida aprova-

da no Congresso Nacional é uma frau-

de para o mercado de trabalho. “Essa 

Reforma traz uma série de situações 

que vão impactar o nosso dia a dia. Ela 

apresenta inúmeros obstáculos para o 

trabalhador acessar a Justiça” ponderou.

O procurador denunciou, que, mesmo o 

Brasil ocupando o quarto lugar no mundo, 

com cerca de 700 mil e mais de 3 mil 

mortes por ano por acidente de trabalho, 

esse índice ficará ainda mais crítico com a 

Reforma Trabalhista em vigor.

De acordo com Ângelo da Costa, a Lei 

não tem medida de prevenção de risco 

e ainda limita em valores baixos a inde-

nização que a empresa terá que pagar 

em caso de acidente. “A Lei busca limitar 

indenizações, tarifando a vida humana a 

partir do salário contratual do trabalhador. 

Em nenhum momento, ela traz qualquer 

tipo de salvaguarda, ou de garantia, para 

a manutenção daqueles trabalhadores 

que hoje estão empregados. Ao contrário, 

ela traz um verdadeiro cardápio de con-

tratos precários” desabafou.

“Há inconstitucionalida-
des e infelicidades na 
Reforma Trabalhista” 
Lembrou Guilherme Guimarães 
Feliciano. Para o presidente da 

Associação Nacional dos Magistra-

dos da Justiça do Trabalho (Anama-

tra), “a Lei pode ser infeliz, mas, não 

se pode legislar de forma inconstitucio-

nal,  ferindo as Convenções Internacio-

nais como as que foram aprovadas no 

Congresso Nacional e promulgada pelo 

Poder Executivo”, opinou.

Desigualdades
“A terceirização vai pre-

carizar a mão de obra 
e aumentar o risco de 
acidentes de trabalho”
Considerou Roberto Parahyba Arruda 

Pinto. O presidente da Associação 

Brasileira de Advogados Trabalhis-

tas (Abrat), explicou que a Reforma 

Trabalhista vai aumentar as desigual-

dades no Brasil e assinalou: “A tercei-

rização promoverá a dispersão dos tra-

balhadores o que vai dificultar, ainda 

mais, a organização sindical”.

“Os sindicalistas devem 
lutar pelo direito humano 
ao trabalho, tendo em 
vista que a América Lati-
na, apesar de não ser a 
região mais pobre do pla-
neta é a mais desigual”

Alertou Roberto de Figueiredo 
Caldas. O presidente da Corte In-

teramericana de Direitos Humanos, 

finalizou o Seminário, criticando a de-

sigualdade na distribuição de renda no 

Brasil e frisou: “A prevalência do Nego-

ciado sobre o Legislado é uma afronta 

aos princípios constitucionais e Trata-

dos Internacionais”. 

No encerramento do Seminário, a plenária realizou debates com os seis Grupos 

de Trabalho - Custeio do Sistema Sindical, Trabalho em Condição Degradante, 

Negociado sobre Legislado, Acesso à Justiça do Trabalho e Barreiras Processuais, 

Jornada de Trabalho e Novas Formas de Contratação e Comissão de Empregados 

e a Representação sindical - compostos por advogados Trabalhistas, representan-

tes do Ministério Público do Trabalho e Magistrados do Trabalho. Após a apresen-

tação dos enunciados a plenária votou cada um dos textos.
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OpiniãoP O N T O  D E  V I S T A

por Mario Chaves, Advogado do SIVEVI (Sindicato dos Empregados Vendedores e Viajantes do 
Comércio no Estado do Rio Grande do Sul) e desembargador do TRT-RS

A luta que se desdobra
A CONFEDERAÇÃO NACIONAL dos 

Trabalhadores no Comércio fez trans-

correr no Centro de Eventos da entidade, 

em Brasília, nos dias 4 e 5 de outubro 

passado, o “Seminário Nacional sobre 

a Reforma Trabalhista: Impactos da 

Lei e Ações para o seu enfrentamen-

to”, com a participação de um público 

próximo a 800 pessoas entre juízes, 

procuradores, advogados, sindicalistas e 

demais interessados sobre o tema. 

Os ilustres palestrantes e os grupos 

de trabalho que participaram das Co-

missões Temáticas foram unânimes 

nas críticas severas ao texto produzido 

pelo Congresso Nacional, na mudança 

das regras aplicáveis às relações de 

trabalho e emprego, incluindo aquelas sobre o pro-

cesso judicial trabalhista. 

Retrocesso
Ficando apenas com as impressões gerais, a opinião 

predominante foi a de que a Lei fez retroceder em 

muitas décadas os já minguados direitos dos tra-

balhadores. Não bastasse a agressiva redução dos 

direitos materialmente considerados, revelou-se clara, a intenção do legislador, em 

criar obstáculos para a classe trabalhadora, no ajuizamento de processos, impondo 

custos incompatíveis com as possibilidades financeiras da maioria deles. 

Concretamente, os que vivem de salário, foram gol-

peados pelos que se apresentam como representan-

tes do povo. Obviamente, não do povo trabalhador... 

Os efeitos danosos da “Reforma Trabalhista”, em 

seguida, serão sentidos por todos que dependem do 

trabalho e do emprego. 

Trabalho informal
Quanto a este, o emprego, desde logo se verifica uma 

tendência dirigida à ilegalidade e que já consolida a ex-

pressão  “trabalho informal”, o que quer dizer trabalho 

ilegal, marcado por relações efêmeras, sem anotações 

e destinadas a alienar a condição dos trabalhadores, 

tornando-os invisíveis, fora do mundo do consumo e 

desprovidos de proteção social e previdenciária. 

O primeiro diagnóstico amargo, trazido pelas opiniões 

colhidas no evento promovido pela CNTC, deve dar lu-

gar a uma sequencia programada de atos e contatos 

que incentivem os trabalhadores à reflexão e consci-

ência política. As conclusões do Seminário apontam, 

para um rosário de inconstitucionalidades e ilegalidades, 

expostas em texto de notória pobreza redacional e jurídica, que, deve, agora, ser ataca-

do amplamente no âmbito da vida sindical e nos tribunais trabalhistas. 

NOTA DA REDAÇÃO: O JURISTA MARIO CHAVES PARTICIPOU DO SEMINÁRIO COMO UM 
DOS REPRESENTANTES DA FENAVENPRO.

“Os juízes do Trabalho cumprirão 
seu papel constitucional”

REAFIRMOU O PRESIDENTE da Anamatra, Guilherme Feliciano, um dos debate-

dores no Seminário da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comér-

cio (CNTC), realizado no dia quatro de outubro passado, na Sede da entidade, 

em Brasília.

O objetivo do evento foi discutir os impactos da Lei nº 13.467/2017, relativa à 

Reforma Trabalhista, e as ações para o seu enfrentamento. Entre outros pa-

lestrantes, também estiveram presentes os presidentes da Associação Nacional 

dos Procuradores do Trabalho (ANPT) e da Associação Brasileira de Advogados 

Trabalhistas (Abrat).

O magistrado iniciou sua intervenção apresentando gráficos extraídos dos ar-

quivos digitais do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho 

(CESIT), da Unicamp, que demonstra a evolução, desde 1948, da produtividade 

mundial das empresas, em comparação ao crescimento  do valor real da hora 

trabalhada. 

Nesse ponto, observou o presidente, a partir do final da década de 70, houve 

uma estabilização da compensação da hora, em contraponto ao crescimento da 

produtividade da empresa. “Isso evidencia que, independentemente da legislação 

que o mundo teve nesse período, a produtividade das empresas cresceu. O que 

se estagnou, com a ideia de Estado mínimo, foi a retribuição do trabalhador pela 

riqueza criada”, alertou, referindo também dados da obra de Thomas Piketty.

Na sequência, Guilherme Feliciano apontou ainda preceitos da Lei 13.467/2017 

que, em sua avaliação, podem violar a  garantia constitucional do cidadão quanto 

à proteção judiciária. Assim, por exemplo, a previsão de que, quanto aos exames 

das Convenções Coletivas ou Acordos Coletivos de Trabalho, caberá à Justiça do 

Trabalho tão somente a análise de formalidades extrínsecas do negócio jurídico 

coletivo, balizando sua atuação pelo inédito princípio da intervenção mínima. “Não 

é possível pensar em norma jurídica sem pensar em intepretação/aplicação da 

fonte formal do direito.  Os juízes examinarão a constitucionalidade e a legalidade 

dos conteúdos dos acordos e convenções coletivas e trabalho, como não poderia 

deixar de ser”, criticou.

O presidente criticou outras inconstitucionalidades da Reforma Trabalhista, 

como os entraves econômicos à proteção processual do hipossuficiente econô-

mico, o que também impacta o acesso do cidadão à justiça. Segundo explicou, 

a Reforma, nesse aspecto, imputa ao reclamante o dever de arcar, por exemplo, 

com honorários da sucumbência e com as despesas relacionadas a procedimen-

tos periciais, mesmo quando o trabalhador seja pobre na acepção jurídica do 

termo, “o que é, no mínimo, um contrassenso”.

“A efetividade da jurisdição decorre do devido processo legal. O processo judicial 

é um espaço do diálogo, de efetiva distribuição de cidadania, de modo que ne-

nhuma compreensão da nova legislação deve conduzir  a  um processo judicial  

inefetivo, tíbio, demorado”, finalizou Feliciano.

FONTE: ANAMATRA

“A vida dessa 
Reforma 
Trabalhista falsa 
deve ser a mais 
curta possível”.

“As entidades 
sindicais, 
fortemente 

atingidas pela 
mesma 

“Reforma 
Trabalhista”, 
precisam ser 

garantidas por 
suas categorias 

profi ssionais, 
para que 

permaneçam 
com força e 
capacidade 

representativa”. Governo edita Medida Provisória 
que muda pontos da Reforma 

Trabalhista. Leia mais na página 13 
ou acesse www.fenavenpro.org.br
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Estamos nos despedindo de 2017...  Um ano com tantas 

dificuldades e tantas incertezas para a classe trabalhado-

ra e para o movimento sindical brasileiro.  Cada um de nós 

viveu diferentes e intensos Desafios, mas, Esperançosos 

e Otimistas, por dias melhores e recomeços em 2018.

Porém, para que essas possibilidades se manifestem, se-

gundo a Numerologia é necessário que usemos, ou, pelo 

menos, aprendamos a usar, as seguintes qualidades e ca-

pacidades: Coragem, Determinação, Empenho, Firmeza, 

Força, Ousadia, Impulso para Agir, Vontade de Evoluir 

e Progredir, e, acima de tudo, não ter medo de errar, nem 

de enfrentar o desconhecido.

Que venha 2018...

Notícias dos Filiados da FENAVENPRO  
Alagoas

sindeval.al@gmail.com 

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

SINDEVAL: Associado sempre em primeiro lugar
DEVIDO AO AUMENTO na demanda de homologações (Termo de Rescisão de Con-

trato de Trabalho), os diretores do SINDEVAL, decidiram realizar plantões periódi-

cos na Sede do Sindicato. 

A prática adotada, na opinião de 

Francisco José da Silva, João 

Carlos Ferreira Rosendo e De-

nilson José dos Santos Costa 

oferece à categoria melhor aten-

dimento técnico e jurídico. 

Homenagem Póstuma  07.04.1942 / 21.08.2017

“A ausência nos causa profunda tristeza, mas, relembrar as ale-
grias que você gerou entre nós, é, assim, como estivesse, aqui, 
presente”. Dessa forma os diretores e funcionários do Sindicato 
dos Empregados Vendedores Viajantes e Pracistas do Co-
mércio no Estado do RJ, familiares e amigos se despediram de 
Euridice da Silva Pereira. 

A efi ciente e prestativa secretária do VENRIO dedicou 43 anos 
de sua vida ao Sindicato, atendendo a todos que solicitavam os 
serviços da entidade, com muita delicadeza e educação. Descan-
se, em Paz!

A comemoração de 80 anos do VENRIO, em 
outubro de 2013, a saudosa Euridice fez dois 
agradecimentos: a Deus, por ter participado 
tantos anos da trajetória do Sindicato e ao 
presidente Soares e diretores Cordeiro, Ayrton e 
Samuel, pela placa recebida por reconhecimento 
aos serviços prestados à entidade.

SINDEVAL discute nova proposta da 
CCT 2018/2019 do SINCADEAL 
DIRETORES DO SINDEVAL - Na-

dilson A. de Lima, Jaelson Ber-

nardo de Abreu, João Carlos F. 

Rosendo e Ernani P. da Silva – 

reuniram-se na Sede do Sindica-

to, em 21 de julho passado, para 

discutirem as cláusulas econômi-

cas da Convenção Coletiva de 

Trabalho 2018/2019 propostas 

pelo Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado de Alagoas 

Os líderes sindicais adiantaram que estão lutando pela manutenção dos benefí-

cios que já constam na Convenção. 

SINDEVAL e AMBEV avançam no ACT 2017/2018
EM REUNIÃO REALIZADA na Sede do SINDEVAL, no último 13 de setembro, o 

presidente e vice do Sindicato – Jaelson de Abreu e João Carlos Rosendo e 

os gerentes da AMBEV - Georgia 

Karine de Araújo Freitas, Willian 

Motti e Antônio Bergson - deba-

teram o Acordo Coletivo de Tra-

balho 2017/2018 dos vendedores 

viajantes da empresa.

Para o presidente do Sindicato, 
o encontro garantiu importantes avanços para a categoria: “Certamente, com 
a nossa luta e a nossa mobilização, alcançaremos bons resultados no Acordo. 
Vale ressaltar, que permanece a manutenção dos benefícios, já conquistados”, 
afi rmou o sindicalista. O SINDEVAL vai agendar uma assembleia com os tra-
balhadores para discutir as propostas.

SINDEVAL recebe representante da Pepsico do Brasil 
A VISITA DE Carlos Pereira Marabá (à 

direita) na Sede do Sindicato, em 18 de 

outubro passado, teve como objetivo pro-

tocolar a comunicação do processo elei-

toral para representantes dos empregados 

da CIPA (Comissão Interna de Preven-

ção de Acidentes) junto às empresas.

O diretor do SINDEVAL, Ernani Pereira da Silva, após ler as informações e assi-

nar o documento, desejou ao visitante êxito no decorrer do processo.
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Espírito Santo
seproves@seproves.com.br | www.seproves.com.br

Notícias dos Filiados da FENAVENPRO  

SEPROVES celebra Acordos Coletivos de Trabalho
Em entrevista ao Jornal da FENAVENPRO, após celebrar três ACTs, o presidente do SEPROVES, Nilson Cardoso Silva, comentou como o vendedor viajante 

capixaba está se sentindo com a aprovação da Reforma Trabalhista: “Muito preocupado, especialmente com as demissões e as terceirizações nas empresas”. 

Por outro lado, Nilson opinou: “Caindo na realidade e mais participativo. Sentindo a necessidade da presença do Sindicato no seu dia a dia”. Confira os Acordos: 

Ambev  
NA ASSEMBLÉIA, realizada nas dependências da Ambev, 

Avenida do Contorno, em Cariacica, em sete de outubro 

passado, SEPROVES e empresa, fecharam o ACT por 

dois anos, sendo que no segundo, a correção monetá-

ria será baseada no INPC. O Sindicato avaliou que com 

toda a crise sócioeconômica que o país 

enfrenta as negociações avançaram, 

assim como, os benefícios conquistados 

em Acordos anteriores foram mantidos.   

O presidente do SEPROVES destacou: 

“Os trabalhadores, além de ficaram sa-

tisfeitos com o aumento conquistado 

pelo Sindicato concordaram em contri-

buir com 3% no salário vigente. O valor 

será descontado pela empresa e repassado ao Sindicato: 

a 1ª parcela em novembro deste ano e a segunda em 

novembro de 2018” ressaltou Nilson Cardoso.

Seara Alimentos 
EM ASSEMBLEIA GERAL na Sede do SEPROVES, no últi-

mo 1º de junho, patrões e empregados, através de voto, 

analisaram e deliberaram as propostas do ACT, para o 

período da data base da categoria, em 1º de outubro. 

Após a leitura do aditivo proposto, sem qualquer altera-

ção, os trabalhadores da Seara Alimentos aprovaram os 

direitos acordados. O Sindicato avaliou as negociações 

como positivas. Na ocasião, a classe trabalhadora foi re-

presentada por Nilson Cardoso Silva, Gabriel Charles 

Lima de Rezende e José de Anchieta Galdino, respec-

tivamente presidente e diretores do SEPROVES. 

Coca-Cola 
A ASSEMBLÉIA REALIZADA nas dependências da em-

presa, em Cariacica, município do Estado do Espírito 

Santo, contou com a presença de aproximadamente 

120 funcionários. Segundo o presidente do SEPRO-

VES, Nilson Cardoso, uma das Cláusulas inseridas 

no Acordo foi a Participação de Lucros da empre-

sa. Ao término da votação, que transcorreu normal-

mente, o sindicalista agradeceu a presença de todos.

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

Torneio de Futebol Integração SindVendas 

SindVendas parabeniza a todos os atletas!

Equipe do Apsen representada pelo 
gerente do Laboratório, Grazziano

Roberto, ficou com o 3º lugar.

OS PROPAGANDISTAS-VENDEDORES residen-

tes na cidade de Goiânia marcaram presença no 

evento realizado anualmente, pelo SindVendas, na 

Sede Campestre do Sindicato.

Desta vez, o Torneio contou com a presença ilustre 

de João Carlos Rosendo  (bermuda preta) diretor 

da FENAVENPRO e também vice-presidente do 

SINDEVAL, Filiado da Federação, em Alagoas. 

Rosendo participou da Cerimônia de Posse da direto-

ria eleita do SindVendas para o próximo quadriênio.

O companheiro entregou os Troféus aos colegas 

de profissão. Confira:

Equipe da empresa Supera consagrada a 
campeã do Torneio.  O representante, Maykoll 

Rodrigues, agradeceu o Troféu a Rosendo. 

Equipe do Ache suou a camisa e foi vice – 
campeã.  O propagandista João Batista 

representou o Laboratório.
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Pernambuco 
sinvepro@elogica.com.br

Marca registrada 
do SINVEPRO: 
Responsabilidade Social
EM COMEMORAÇÃO A 12 de outubro - Dia 

das Crianças, o SINVEPRO representando 

vendedores viajantes e propagandis-

tas alagoanos, a convite do cardiologis-

ta, Marco Antônio, realizou pelo segundo 

ano consecutivo o “Crianças Solidário”. 

O palhaço, convidado mais esperado do 

evento, alegrou e divertiu mais de 900 

crianças carentes da Cidade de Esca-

da, Distrito de Frexeiras, em Recife. Os 

sindicalistas também distribuíram para a 

garotada lanche, pipoca, picolé e algodão 

doce.Para os diretores do Sindicato “pro-

mover ações sociais desse tipo gratificam 

e enobrecem a alma e o coração”.

SINVEPRO realiza Confraternização 
dos Propagandistas- Vendedores

CERCA DE 220 represen-

tantes da indústria farma-

cêutica participaram de um 

almoço comemorativo, na 

Churrascaria Sal e Brasa, 

em Recife, pela passagem 

do 14 de julho - Dia 
do Propagandista. Para 

o presidente do SINVEPRO, 

Marcelo Pereira (2º à es-

querda), “promover encontros 

deste tipo, com colegas de 

profissão, além de estreitar 

laços de amizade, divulgamos 

os benefícios do Sindicato”.

Na ocasião, os diretores da 

entidade sindical distribuíram 

à cópia do atual Acordo Co-

letivo, cujo objetivo, segundo 

Alexandre Toscano, foi mostrar para os trabalhadores a importância desse instru-

mento: “Através dele, consolidamos todas as nossas reivindicações e conquistas 

celebradas entre trabalhador e patrão”.

Otimistas, os dirigentes sindicais disseram ainda que o SINVENPRO está prepara-

do para enfrentar a perversa Reforma Trabalhista proposta pelo governo Temer: 

“Ela veio para retirar nossos direitos conquistados a duras penas, mas, estamos 

prontos, para a luta que vai ser dura” concluíram.

SINVEPRO agita VII Forró Arrasta Pasta, Pense!!!
Em clima de festa junina, o Clube de Campo do SINVEPRO, em Olinda, recebeu 

vendedores e propagandistas, familiares e amigos para um “forró danado de bom” 

como diz o pessoal lá do Nordeste.

“O evento, que realizamos há 

sete anos, já se tornou tradição 

entre as categorias que o nosso 

Sindicato representa, aqui, em 

Pernambuco. Sucesso absoluto!” 

festeja Alexandre Toscano dire-

tor do SINVEPRO. 

Os convidados, além de dançarem 

ao som da Banda Luizinho de 

Serra/Xinelo Rasgado e Fay gha 

Kiss, saborearam comidas típicas.

A garotada também se divertiu a 

valer nos brinquedos instalados 

na área de lazer do SINVEPRO.

Mais uma 
ferramenta disponível 

para agilizar a 
nossa comunicação

Acesse 
www.fenavenpro.org.br
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Notícias dos Filiados da FENAVENPRO  
Rio Grande do Sul - vendedores viajantes

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

SIVEVI: Tudo sempre pensando no 
melhor para os vendedores viajantes gaúchos
“AINDA QUE contrariado com a aprovação da Reforma Trabalhista, nosso Sindicato não esmorece e seguirá 

lutando pelos direitos da categoria que representa, aqui, no Rio Grande do Sul” desabafa Carlos Simoni 

Giacoboni, presidente do SIVEVI.

Entre os benefícios oferecidos na Sede da entidade, em Porto Alegre, Giacoboni citou: assistência médica, 

com direito a consultas em diversas especialidades, atendimento de urgência, exames laboratoriais e Raio X; 

assistência odontológica,  também, na Unidade de  Santa Maria e assistência jurídica nas áreas cível, 

familiar,  trabalhista e previdenciária.

Vale lembrar que o SIVEVI mantém convênio com advogados em Santa Maria e Caxias do Sul e que todas as 

consultas são gratuitas.

Funcionários do SIVEVI sempre à disposição da categoria

Departamento Jurídico

Quem procura o SIVEVI-RS é sempre atendido por 

funcionários eficientes, educados e gentis. Desde a 

recepção, até o Departamento jurídico, que, atra-

vés de sua assessoria, esclarece aos vendedores 

viajantes gaúchos seus direitos e dúvidas traba-

lhistas, prestando assessoria na elaboração de ACTs, 

PPRs, Banco de Horas, efetuando, também denún-

cias junto ao MTE-SRTE-RS e Ministério Público sem-

pre que necessário, dentre outras atribuições. 

SIVEVI mantém benefícios 
gratuitos à categoria gaúcha

O SIVEVI realiza cobranças de homologações (re-

cebimento FGTS - Salário seguro desemprego); 

emissão de Comunicado de Acidente de Trabalho 

(CAT); cálculos de rescisões; conferências dos Ter-

mos de Rescisões (TRCTs); agendamento de ho-

mologações; programa próprio via internet emPorto 

Alegre, Caxias do Sul, Santa Maria, Santo Ângelo, 

Passo Fundo, Pelotas, cidades chaves das regiões 

que compõem o RS.

O Sindicato efetua cobranças e faz acompanhamen-

tos diversos de soluções relacionadas as divergências 

surgidas junto as empresas, dentre essas salienta-

mos algumas: CTPS retidas, trabalho aos domingos, 

não homologação, calculo comissões, estabilidade 

no emprego, periculosidade,  enquadramento sindi-

cal, férias, etc.

 

A entidade sindical realiza, também, por escrutínio 

secreto, Assembleias para aprovação de Acordos 

Coletivos de Trabalho com a categoria, junto a diver-

sas empresas.  

JAIR FARIAS JR / GRUPO GATHAN COMUNICAÇÕES

Maria Luzia 

de Oliveira 

(assessora diretoria 

e coordenadora 

Administrativo/

Financeiro)

Jeferson Souza 

de Mello 

(auxiliar de escritório)

na foto Maria Luzia e 

Daniela Soares da 

Silva à esquerda 

(auxiliar administrativo)

Carla Rosane Dalbem Alvares, 
advogada do SIVEVI
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A FENAVENPRO e seus 27 Filiados em todo o território 
nacional cumprimentam os colegas pela passagem do 

Dia do Vendedor Viajante. Desejamos aos profissionais 
da categoria sucesso pessoal e profissional. 

Parabéns! Confira as Homenagens dos Filiados.

1º de outubro
Dia Pan-americano 

do Vendedor Viajante

RIO GRANDE DO SUL

Jantar comemorativo

Cerca de 150 convidados entre associados e diretores do SIVEVI-RS, vende-

dores viajantes, familiares e amigos confraternizaram o Dia Pan-americano do 

Vendedor, saboreando o verdadeiro churrasco gaúcho, na Churrascaria Schnei-

der, em Porto Alegre.

O presidente e o secretário do Sindicato - Carlos Simo-

ni Giacoboni e João Manoel Gonçalves– ressaltaram 

a importância do vendedor viajante para o progresso 

do Brasil: “Hoje, passados 80 anos, quando o 1º de 

outubro foi consagrado, em 1937, as entidades que 

legalmente representam a nossa categoria diferencia-

da, inclusive nós, do SIVEVI, estamos aqui, orgulhosos 

comemorando a data”.

Na ocasião houve o tradicional sorteio de brindes. Uma 

das contempladas a associada, Jussara Rathecke, 

levou para casa a Batedeira Planetária Candense. A 

vendedora da LTR Editora Ltda agradeceu o presente a 

Renato Luiz Pereira Monteiro  tesoureiro do Sindicato. 

Doação de alimentos
Os convidados doaram cerca de 150 kg de alimentos 

não perecíveis entregues à Associação Beneficien-

te Emanuel de Porto Alegre, que atende centenas 

de pessoas carentes. Segundo Giacoboni a contri-

buição do SIVEVI-RS nesse trabalho social é muito 

gratificante para a categoria e lembrou: “A entidade é um Lar, fundado por um 

ex-mendigo, que, hoje, faz o que fizeram por ele um dia”. 

RIO DE JANEIRO

Missa em Ação de Graças

O VENRIO realizou uma Missa em Ação de Graças em homenagem aos vende-

dores viajantes cariocas, na Igreja Católica Sagrada Família, em Santo Aleixo, 

município de Magé, ao lado da Sede Campestre do Sindicato. 

Confraternização na Sede Campestre

Após o ato religioso, associados, diretores, familiares e amigos do Sindicato, 

participaram de uma confraternização simbólica, na área de lazer do VENRIO. A 

empresa Moinho Cruzeiro do Sul ofereceu os deliciosos doces e pãezinhos sabo-

reados pelos convidados da festa.

O presidente da entidade, José Soares, disse à reportagem do Jornal da FENA-

VENPRO que devido a grave situação socioeconômica que o país atravessa, o VEN-

RIO este ano homenageou a categoria de forma muito informal e simples: ”Que eu 

me lembre nunca passamos por momentos tão difíceis. Tivemos que reduzir gastos 

e consequentemente nossos patrocinadores, também estão sofrendo com a crise, 

mas fiquem certos que foi tudo idealizado com carinho” garantiu no sindicalista.
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Dia Pan-Americano do Vendedor-Viajante 

MINAS GERAIS

Profissão regulamentada/Lei nº 3.207  
de autoria do deputado federal 

gaúcho Fernando Ferrari e sancionada 
pelo presidente  Juscelino Kubitscheck 

em 18 de julho de 1957

BAHIA - SEVEVIPRO

ESPIRITO SANTO - SEPROVES

SÃO PAULO - SINDVEND

PROPAGAVENDE 
prestigia categoria
NEM A CHUVA tirou o brilho da festa realiza-

da pelo PROPAGAVENDE em homenagem ao 

vendedor viajante mineiro. Cerca de 280 

pessoas entre associados, familiares e amigos 

do Sindicato, comemoraram a data na aprazí-

vel Chácara Santa Maria, bairro Santa 

Amélia, em Belo Horizonte.

Ao som do músico Homero Lobão os 

convidados saborearam um delicioso 

almoço, acompanhado de cervejinha 

gelada e refrigerante oferecido pelo 

PROPAGAVENDE.

“Só quem vive e convive pelas ruas e 

estradas, conhece o real valor deste 

profissional. Ele está sempre presente, 

levando o progresso e transformando 

sonhos em realidade. Não importam 

os problemas econômicos ou a crise 

brasileira, o que importa é a sua for-

ça e a sua vontade de vencer. Este é 

o Caixeiro Viajante” disse emocionado 

Rúbio Alves de Oliveira presidente do 

PROPAGAVENDE. 

O encontro entre a categoria, amigos 

e familiares ficou mais animado com a 

presença  do diretor do Conselho Fis-

cal do Sindicato, Antonio Isidoro e o 

associado Paulo Emilio
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Reforma Trabalhista

O selo alusivo ao Dia Pan-ameri-

cano do Vendedor foi doado à 

FENAVENPRO pelo filatelista, 
Durval Alexandre da 
Rocha, 38 anos.  O colecio-

nador ao adquirir o selo data-

do 1º de outubro de 1952 

percebeu o seu valor histórico 

e decidiu pesquisar a origem: 

“Coincidentemente, sendo amigo 

da jornalista da Federação que 

representa a categoria a nível 

nacional, comentei a respeito, e 

descobrimos que se tratava do 

selo comemorativo do 1o Con-

gresso Pan-Americano de Viajan-

tes e Representantes Comerciais, 

realizado, em Santa Maria”.  

A diretoria da FENAVENPRO e 

seus 27 Filiados agradecem 

ao colecionador que gen-

tilmente destacou de seu 

álbum uma relíquia que 

ficará guardada no Acervo 

da entidade para sempre. 

Governo edita Medida 
Provisória que muda pontos 
da Reforma Trabalhista
O GOVERNO FEDERAL editou Medida Provisória 808 no último dia 14 de novem-
bro para ajustar pontos da Reforma Trabalhista, que já entrou em vigor.  Os ajustes 
faziam parte de um acordo firmado pelo presidente Michel Temer com os senadores 
para que acatassem o texto da Reforma aprovado na Câmara dos Deputados.

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), informou que a edição da MP 
com os ajustes, trata-se de um  “acordo feito publicamente” por Temer com os sena-
dores. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, criticou o número 
de Medidas Provisórias editadas pelo governo. Para ele, é “inconstitucional fazer os 
ajustes na legislação trabalhista por meio de MP” e defendia um Projeto de Lei.  

A Medida Provisória entra em vigor imediatamente, sem necessidade de aval do 
Congresso Nacional. Mas precisa ser votada e aprovada pelos deputados e senado-
res, em 120 dias, ou perderá a validade. Algumas das mudanças previstas na MP 
se referem ao trabalho autônomo, trabalho intermitente e exercício de atividades 
por gestantes em locais insalubres. 

Acesse www.fenavenpro.org.br e leia a MP na íntegra.

ACERVO

Colecionador de selos cede 
relíquia à FENAVENPRO

Tramitação da Medida Provisória no Congresso Nacional

Vigência, 
prazo conclusão 
de tramitação 
e abertura 
de prazo para 
emendas

A medida provisória está em vigor. No entanto,necessita de 
ser aprovada em 120 dias pelo Congresso Nacional, para ser 
incorporada de forma defi nitiva ao ordenamento jurídico. Não 
sendo aprovada nesse prazo, segue para o arquivo sendo seus 
efeitos validos até o prazo de vigência;

Prazo para apresentação de emendas é de 6 dias corridos;

Inicia no dia 16 (quinta-feira) e encerra 
dia 21 (terça-feira).

Comissão 
Mista do 
Congresso 
Nacional

Instalação de comissão mista composta por 13 titulares e 
mesmo número de suplentes, alternando a participação entre 
deputados e senadores;

Presidência: Senado Federal;

Relatoria: Câmara dos Deputados;

Vice-presidência: Câmara dos Deputados; e

Relator revisor: Senado Federal.

Câmara dos 
Deputados

Leitura, discussão e votação (podendo haver alterações) do 
parecer aprovado na comissão mista no plenário da Câmara 
dos Deputados;

Senado 
Federal

Leitura, discussão e votação (podendo haver alterações) do pa-
recer aprovado pelos deputados no plenário do Senado Federal;

Caso o Senado Federal faça alterações, a proposta voltar para 
apreciação na Câmara dos Deputados, e por fi m, para sanção 
presidencial.

Poder Executivo Sanção presidencial - 15 dias úteis.

FONTE: DIAP
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Eleição Sindical 2017 - Filiados da FENAVENPR0

SINPROVERJ
Propagandistas-Vendedores - RJ

Quadriênio 2017/2021

Eleição | 14,15 e 16.09.2017 

Cerimônia de Posse | 20.10.2017

Presidente reeleito |

Luiz Edmundo Quintanilha de Barros
 

A eleição para composição da diretoria, do conselho fiscal e 
suplentes, em cada Sindicato, é uma etapa das mais importan-
tes para a continuidade das ações e fortalecimento da entidade.  
O processo deve ser realizado periodicamente, não só para 
aumentar a legitimidade do Sindicato perante a classe, como 

SINDIPROVENDAS
Paraíba – João Pessoa 

Quadriênio 2017-2021 
Eleição | 25.08.2017

Cerimônia de Posse | 09.11.2017

Presidente reeleito | 

Rivaldo Cavalcanti Beltrão

SIVEVI 
Vendedores-Viajantes - RS

Quadriênio 2017/2021
Eleição | 02.10.2017 

Cerimônia de Posse | 17.11.2017

Presidente reeleito |

Carlos Simoni Giacoboni 

SINVENPRO 
Paraíba- Campina Grande

Triênio 2017/2020
Eleição e Cerimônia de Posse | 09.06.2017 

Presidente reeleito | Valdir Santana da 
Silva (à direita), ao ser empossado pelo 

advogado do Sindicato, Julio Cesar de Farias. 

Leia a divulgação dos eventos na Edição 70 do Jornal 

da FENAVENPRO / junho: julho 1917.

SINPROVEMA 
Maranhão

Quadriênio 2017/20121
Eleição e Cerimônia de Posse | 11.04.2017 

Presidente reeleito | Ricardo Ferreira 
Macedo (à esquerda), ao ser empossado pelo 

ex-presidente Edgelson Lemos de Souza.

Leia a divulgação dos eventos na Edição 70 do Jornal 

da FENAVENPRO / junho: julho 1917.

SINDIVESC 
Santa Catarina

Quadriênio 2017-2021 

Eleição | 15.09.2017

Cerimônia de Posse | 24.11.2017

Presidente reeleito | 

Zelson Aragão da Silva 

também, para configurar suporte aos dirigentes.  

Em 2017, sete Filiados da FENAVENPRO, organizaram e 
registraram suas candidaturas e processos de forma demo-
crática e transparente. Confira: 
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ReuniãoCerimônia de Posse Filiado da FENAVENPR0

DESTACOU EM SEU pronunciamento de 

posse, Paulo Guardalupe de Siquei-

ra, presidente reeleito do Sindicato dos 

Empregados Vendedores e Viajantes, 

Propagandistas, Propagandistas-Ven-

dedores e Vendedores de Produtos 

Farmacêuticos no Estado de Goiás que 

junto à diretoria eleita cumprirá o mandato 

até 2021.

Além de comentar sobre os benefícios 

que o SindVendas oferece a categoria 

que representa Guardalupe afirmou que 

o momento é delicado tanto para a classe 

trabalhadora quanto para o movimento sin-

dical brasileiro, mas garantiu: “Hoje, estar 

à frente do Sindicato é ter a certeza de 

que vamos ter muitos desafios. Precisa-

mos lutar mais ainda, para defender a nos-

sa categoria dos golpes do atual governo 

federal, que só visam tirar direitos do tra-

balhador adquiridos, ao longo do tempo” 

concluiu o líder sindical.

A mesa foi composta por Representantes 

da FENAVENPRO - João Carlos Rosendo 

e Marcelo Fernandes Pereira; presidente 

reeleito e assessor jurídico do SindVen-

das, respectivamente Paulo Guardalupe 

de Siqueira e Joaquim José Machado e 

Fernando Abreu gerente geral da Drogaria 

Medcomerce, em Goiânia.

Empossados pelos integrantes da Mesa os 

diretores do SindVendas eleitos para o 

quadriênio 2017/2021 leram o Juramento.

Cerca de 150 pessoas prestigiram a ceri-

mônia de posse da diretoria eleita do Sind-

Vendas, realizada no dia 21 de outubro 

passado, no salão de eventos da  Associa-

ção do Pessoal da Caixa Econômica Federal 

(APCEF/GO), localizada no Setor Bueno, em 

Goiânia.  

O presidente Paulo Guardalupe recep-

cionou os representantes da FENAVEN-

PRO - Marcelo Fernandes Pereira (pres. 

SIVEPRO-PE) e João Carlos Rosendo 

(vice-pres. SINDEVAL-Alagoas) ao lado do 

advogado Joaquim José Machado as-

sessor jurídico do Sindicato. 

Impossibilitado de comparecer ao even-

to por motivos pessoais o presidente da 

FENAVENPRO Edson Ribeiro Pinto dese-

jou à diretoria sucesso na nova gestão que 

ora se inicia.

FENAVENPRO realiza reunião 
bimestral com diretores
OS DIRETORES DA FENAVENPRO se reuniram na Sede da entidade, no dia 31 

de outubro passado, para discutir diversos temas de interesse dos trabalhadores.  

Neste momento de muitas incertezas, lutas e desafios o assunto, em destaque, é o 

impacto que as mudanças na nova Lei trabalhista trará para o universo do trabalho.

Preocupado com a situação socioeconômica do país (vide Editorial), o presidente 

Edson Ribeiro Pinto, agradeceu a presença dos dirigentes sindicais e do asses-

sor jurídico da entidade e fez uma breve explanação sobre a realidade atual da or-

ganização sindical: “Daqui mais alguns dias, isto é, a partir de 11 de novembro, 

a classe trabalhadora brasileira sentirá no corpo e na alma os efeitos da Reforma 

Trabalhista” lamentou Edson.

“Se não bastasse a desfiguração da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), 

promovida pelo Congresso Nacional, a partir da proposta do presidente Michel 

Temer, está em curso uma tentativa de estrangular, pela via da Lei e do corte de 

recursos, a Justiça do Trabalho, instância que tem mediado o conflito capital x 

trabalho” complementou o advogado Hildebrando de Carvalho.

“Some-se a isto a supressão da principal fonte de financiamento da atividade 

sindical, ou seja, a contribuição sindical obrigatória, para chegarmos numa 

situação de não podermos cumprir a função de proteção à classe trabalhadora” 

finalizou Luiz Fernando Nunes, diretor da FENAVENPRO.

“Com a aprovação 

da Reforma 
Trabalhista não 

tenho dúvida que 

enfrentaremos 

grandes dificuldades

 neste próximo 

mandato. Peço o 

empenho de todos 

os diretores para 

unidos venceremos

os desafios”. 

Goiás   21.10.2017 a 21.10. 2021

A reunião foi conduzida pela secretária
 da FENAVENPRO, Elizabeth Mourão

FENAVENPRO: 
Comprometimento 
com as categorias 
que representa e 

Garra nas lutas sindicais



16 


