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A FENAVENPRO 
não considera 
derrota para o 
sindicalismo o voto 
do STF pelo fim da 
obrigatoriedade da 
contribuição sindical              

Eleições 2018 
Cobre dos políticos 
que você vai votar 
mais Ética e mais 
Honestidade e saiba 
a importância do 
“Voto consciente”              

“Repensar o 
sindicalismo 
brasileiro” 
sugere Edson Ribeiro 
Pinto, presidente 
da FENAVENPRO 
em seu Editorial 

15 23

14 de julho | Dia do 
Propagandista
Nossa gratidão a 
esse profissional que 
nos inspira todos 
os dias. Parabéns e 
muito obrigado por 
representá-lo a 
nível nacional.
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Repensando o sindicalismo brasileiro

E D I T O R I A L

Edson Ribeiro Pinto, presidente da FENAVENPRO  
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COM A LAMENTÁVEL decisão do STF, ao julgar 
constitucional parte da Reforma Trabalhista, 
advinda da Lei nº 13.467/2017, que “insti-
tuiu” a facultatividade do pagamento da con-
tribuição sindical, que prevê o desconto da 
mesma, apenas para os empregados que au-
torizarem prévia e expressamente, priorizando, 
dessa forma, o interesse individual em detri-
mento do coletivo, traduzindo em caráter opta-
tivo uma norma de natureza tributária, violando 
princípios da Constituição Federal e do Códi-
go Tributário Nacional, se impõe repensar o 
sindicalismo brasileiro.

A “Deforma Trabalhista” suprimiu a maior par-
te da receita financeira das entidades sindicais 
(Sindicatos, Federações, Confederações e 
Centrais), reduzindo-a  em aproximadamente 
85%, deixando ao limbo todos aqueles traba-
lhadores (empregados, desempregados e apo-
sentados), uma feita que os serviços inerentes 
de: representar, perante as autoridades admi-
nistrativas e judiciárias, os interesses gerais da 
respectiva categoria ou profissão liberal ou os 
interesses individuais dos associados relativos à 
atividade ou profissão exercida; celebrar Con-
venções Coletivas de Trabalho; eleger ou de-
signar os representantes da respectiva catego-
ria ou profissão liberal; colaborar com o Estado, 
como órgãos técnicos e consultivos, no estudo 
e solução dos problemas que se relacionam 
com a respectiva categoria ou profissão liberal 
e com os poderes públicos no desenvolvimen-
to da solidariedade social; impor contribuições 
a todos àqueles que participam das categorias 
econômicas ou profissionais ou das profissões 
liberais representadas; promover congressos, 
conferências, cursos de prevenção de acidentes 
do trabalho, finalidades desportivas e sociais, 

conciliação nos dissídios (individuais e coleti-
vos) de trabalho, fundação de Cooperativas de 
consumo e de crédito; celebrar convênios com 
entidades; fundar e manter serviços de assis-
tência judiciária para os associados; agências 

“O Brasil e seu Povo merecem 

tempos melhores, com mais 

empregabilidade, com uma 

economia estável, com o respeito 

aos direitos sociais e humanos. 

E, nem estamos falando, ainda, 

de melhor saúde  e educação”.

de colocação, escolas de alfabetização e pré-
-vocacionais e bolsas de estudo; prestar indis-
tinta assistência jurídica, médica, dentária, hos-
pitalar e farmacêutica para os associados; criar 
e manter agências de colocação, cooperativas, 
bibliotecas, creches; auxílio-funeral,  colônias 
de férias e centros de recreação etc.

Eis que, se traduz tais serão devidos, exclusiva-
mente, àqueles que, efetivamente, contribuírem 
de forma “espontânea” aos Sindicatos, visto 
que para toda e qualquer despesa se faz neces-
sária sua correlata fonte de receita...

A  “Deforma Trabalhista” reduziu mais de 
uma centena de direitos sociais, tais como: a 
assistência nas homologações de rescisões 
contratuais, permitindo a celebração de “Acor-
dos” individuais, espúrios, de trabalho, inclusive 
com quitações, amplas, gerais e irrestritas..., o 
trabalho intermitente (ou por hora de trabalho), 
o trabalho em atividades insalubres ou perigo-
sas às trabalhadoras gestantes, dentre outros, 
impedindo, até, o amplo acesso ao Poder Ju-
diciário.

A  “Deforma Trabalhista” impõem aos pró-
prios dirigentes e representantes sindicais, vol-
tar ao “chão das fábricas” e reaproximar os inte-
grantes da categoria profissional, promovendo, 
discutindo e deliberando em Assembléias Gerais 
as necessárias Ações Coletivas, para que, uni-
dos, tentem restabelecer estes e outros direitos 
que lhe foram usurpados pelo selvagem poder 
do capital lucrativo.

Avizinham-se as eleições parlamentares... 
Necessita-se reformar nossas Casas Legislati-
vas e Executivas para que possamos superar a 
este nefasto retrocesso econômico e social.
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POR 6 A 3, a maioria dos ministros do Supremo 

Tribunal Federal (STF) decidiu no dia 29 de junho 

passado, manter o fim da obrigatoriedade da con-

tribuição sindical aprovada pela Reforma Traba-

lhista, consignada pela Lei 13.467/17. Trata-se de 

derrota perturbadora para o movimento sindical, ao 

passo que houve imensa queda de arrecadação por 

parte das entidades.

Votaram pela volta da contribuição obrigatória 

os ministros Edson Fachin, relator da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, Rosa Weber e Dias Toffoli. 

Votaram a favor da constitucionalidade do fim 

do imposto os ministros Luiz Fux, Alexandre de 

Moraes, Luís Roberto Barroso, Gilmar Men-

des, Marco Aurélio Mello e Cármen Lúcia.

O fim da contribuição obrigatória foi aprova-

do no contexto da Reforma Trabalhista sancio-

nada em 2017. A medida foi vista pelos Sindi-

catos e Centrais como forma de enfraquecer a 

representação dos trabalhadores no País.

De acordo com informações do Ministério do 

Trabalho, o Brasil tinha, em 2017, 16,5 mil 

Sindicatos, sendo 11,3 mil dos trabalhadores e 

5,1 mil dos patrões. Em 2016, a contribuição 

sindical gerou montante de R$ 3,5 bilhões. A 

maior parte ficou com os Sindicatos dos traba-

lhadores, que recebeu R$ 2,1 bilhões.

Supremo Tribunal Federal Homenagem

Sem Sindicato não há cobrança de direitos, nem luta 
por melhorias. Não há nada! Apenas um imenso vazio...

por Augusta Raeffray e 

Hélio Gherardi (GR ADVOCACIA) 

Parabéns a 
todos os 
incansáveis 
dirigentes!
FOI RUIM? FOI SIM! Ouvimos o resultado 

previsível, mas sempre temos que ter espe-

rança. O mundo não acabou tampouco as 

entidades sindicais.

Vamos, agora, pensar juntos em alternativas 

para criarmos um novo paradigma.

Vamos pensar em alternativas para o cus-

teio sindical, vamos pensar em alternativas 

em relação às Assembleias, vamos estudar 

os votos de todos os ministros, vamos extrair 

o que de bom a crise nos trouxe!

Já iniciamos estudos nestes aspectos, 

agora é “arregaçarmos as mangas e irmos à 

luta!” Assim vamos lá, sacudir a poeira e dar 

a volta por cima!

Com o material que produzirmos e estivermos 

estudando vamos melhor nossas estratégias, 

vamos criar métodos para aplicação nas 

entidades e não vamos esmorecer!

Vamos levantar a bandeira da filiação, da 

participação e das Assembleias representativas!

E mais uma vez parabéns a vocês e, não te-

mos como não parabenizar, neste momen-

to, nossa equipe de advogados e consul-

tores, pelo empenho e extrema dedicação. 

Equipe aguerrida, na qual temos plena 

confiança e, sabemos, estará conosco ao 

lado de cada entidade, de cada dirigente, 

de cada trabalhador.

E o espírito sindical, o espírito de corpo de 

luta, esse de cair e levantar quantas vezes 

forem necessárias, esteja conosco, pois 

essa é apenas mais uma batalha, não o fim 

da guerra!

STF mantém fim da 
contribuição sindical obrigatória

Edson Fachin vota A FAVOR da 
Contribuição sindical obrigatória 

Relator da Ação considerou que o imposto faz parte 

de um tripé formado também pela unicidade e a re-

presentatividade obrigatória, para toda a categoria e 

não apenas para associados.

Segundo Fachin, há um problema formal na aprova-

ção da nova Lei, pois parte da contribuição sindical 

representa receita pública, pois percentual é destina-

do ao Fundo de Amparo para o Trabalhador. De acor-

do com o ministro, o Congresso tinha a obrigação 

constitucional de prever o impacto financeiro antes 

da aprovação da Lei.

Luís Roberto Barroso DIVERGE

Em seu voto favorável ao fim do imposto, Barroso 

afirmou que os números de Sindicatos existentes no 

Brasil são “impressionantes”. “Há no Brasil 11.326 

sindicatos de trabalhadores e mais de cinco mil de 

empregadores, ao passo que no Reino Unido são 

168, nos EUA 130 e na Argentina 91. Uma coisa 

fora da ordem”. 

O ministro fez comparação entre o sindicalismo e 

o capitalismo brasileiro, ao afirmar que ambos, em 

vez de conquistar “clientes e consumidores”, querem 

mesmo é “conquistar o Estado para obter subsídios, 

vantagens e desonerações”. 

FONTE: DIAP COM A REVISTA CARTA CAPITAL / 29.06.2018

A FENAVENPRO e seus 27 Filiados agradecem  aos ministros  do STF – Edson Fachin, Rosa Weber e 

Dias Tofoli pela coerência dos seus  votos a favor da obrigatoriedade da contribuição sindical
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“Governo quer acabar com o 
sindicalismo, mas vamos resistir”
DESSA FORMA, QUE os diretores da FENAVENPRO reagiram, durante reunião 

bimestral realizada na Sede da entidade, no dia 26 de junho passado. Segundo 

eles “a determinação do Governo Temer em sancionar a Lei da Reforma Tra-

balhista foi acabar com o movimento sindical brasileiro, atingindo diretamente à 

retirada dos direitos trabalhistas”.

No que se refere ao fim da contribuição sindical obrigatória o presidente da 

FENAVENPRO, Edson Ribeiro Pinto, lamentou: “Ao retirar dos Sindicatos a 

fonte de custeio (imposto sindical), o empresariado tenta calar e amordaçar as 

entidades de classes, que há mais de cem anos denunciam e combatem a explo-

ração no mercado de trabalho e lutam para conquistar direitos”.

Para o líder sindical “infelizmente, o trabalhador ainda não se deu conta da ar-

madilha tramada pelo poder econômico para aumentar os seus lucros e escravizar 

a mão de obra”.

Os dirigentes da FENAVENPRO destacaram também que o cenário é bastante 

preocupante, mas, mesmo sem a principal fonte de renda, eles acreditam que 

será possível manter as atividades nas entidades sindicais: “Daqui pra frente te-

mos que nos reinventar e vamos descobrir o que fazer para sobreviver, após o fim 

da obrigatoriedade da contribuição sindical”  ressaltaram.

Nota da redação: Participaram da reunião Hildebrando de Carvalho e Eliza-
beth Mourão respectivamente assessor jurídico e secretária da FENAVENPRO

Conselho Fiscal da FENAVENPRO 
aprova contas da entidade
EM REUNIÃO REALIZADA na Sede da FENAVENPRO, no último 26 de junho, os 

membros do Conselho Fiscal da entidade – José Soares de Souza Filho (pre-

sidente), Álvaro Nascimento Filho (secretário) e Núbia de Souza C. Alexandre 

(relatora) – assessorados pelo contador da Federação, Jorge S. da Rosa Leal, 

fiscalizaram os Livros Razão, Diário e Balancetes de agosto a dezembro /2017, 

inclusive o Balanço Financeiro do exercício de 2017. 

Os conselheiros também fiscalizaram a gestão financeira de janeiro a março 

2018 e concluíram: “A administração da FENAVENPRO até o momento vem cum-

prindo todas as formalidades legais e estatutárias, portanto nada temos a opor 

quanto à lisura das contas apresentadas”. 

OS DIRETORES DA FENAVENPRO receberam na Sede da entidade, no dia da Reunião 

bimestral (26 de junho), a visita de três representantes da BRF Global uma das maio-

res empresas produtora de alimentos no mundo.

Na ocasião, a Negociadora de Relações Sindicais, Vanderli Maria Meinerz Hausmann 

e os assessores jurídicos, Tiago Both e Talita Caldas, aprofundaram com os dirigentes 

sindicais temas sobre as relações de trabalho com os vendedores viajantes da BRF 

assim como outras questões importantes de interesse da categoria representada pela 

FENAVENPRO e por Filiados localizados em quase todos os Estados do Brasil.

O presidente da FENAVENPRO, Edson Ribeiro Pinto, agradeceu a visita aos funcio-

nários da empresa e prometeu junto à diretoria avaliar as propostas apresentadas.

A REFORMA TRABALHISTA 
não gera empregos! Ela retira 
os direitos dos trabalhadores.

Reunião

Visita

FENAVENPRO recebe visita de representantes da BRF
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Desistir nunca... 
Lutar e Vencer 
sempre...
Este é o lema da FENAVENPRO e de 
seus 27 Filiados em todo o território 
nacional. Mesmo enfrentando 
a maior crise da história do 
movimento sindical brasileiro e, 
consequentemente, a perda de 
direitos dos trabalhadores, estamos 
resistindo as maldades dos pacotes 
impostos pelo Governo Temer.

Desde que a nossa Federação Nacio-
nal foi fundada em 17.11.1952 - há 
66 anos - sempre acreditamos que o 
sindicalismo verdadeiro existe, para 
defender as conquistas adquiridas pela 
classe trabalhadora e lutar para que as 
mesmas sejam mantidas. 

Portanto, com representatividade legal 
para ser interlocutora das categorias 
que representa – Vendedores -Viajan-
tes do Comércio e Propagandistas-
-Vendedores de Produtos Farma-
cêuticos  -  permanecemos Firmes e 
Fortes em nossas Lutas a favor de 
todos os direitos trabalhistas garanti-
dos pela Constituição. 

Prezado Filiado: Lembre-se que o  
Jornal da FENAVENPRO é o seu porta 
voz!  Divulgue seu Sindicato através do 
email jornal@fenavenpro.org.br.  Espe-
ramos você. Até a próxima edição!

Juntos, somos 
mais fortes!

Notícias dos Filiados da FENAVENPRO  

Doenças cardíacas congênitas de base genética
por Walter Labanca Arantes, Cirurgião Cardiovascular - Membro do Grupo de Transplantes de Órgãos 
(Câmara Técnica do Cremerj);  Diretor da Seção de Cirurgia Cardiovascular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões 
e Advogado representante do CBC na OAB; Coordenador de Intercâmbio França X Brasil - Université de Paris – 
UNESCO;  Advogado pela Uerj; Letras (Francês) pela UFRJ e médico do VENRIO

A POPULAÇÃO MODERNA vive em estresse permanente, sob o efeito do cortisol e da adrenalina, 

transmitidos pelas glândulas suprarrenais para o aparelho circulatório, induzindo a uma vida patoló-

gica e fragilizada.

Cerca de 6% dos infartos agudos do miocárdio, em pacientes com menos de 60 anos, estão as-

sociados a alterações em alguns dos genes da base genética que apresenta herança autossômica 

dominante, favorecendo que metade da prole de um paciente afetado seja acometida.

Atenção especial a pacientes com antecedentes pessoais ou familiares de morte súbita, com his-

tórico prévio de síncope ou fibrilação ventricular. O estudo genético permite confirmar a hipótese 

clínica e estabelecer os diagnósticos diferenciais e o prognóstico da doença.

Miocardiopatia dilatada
É uma doença caracterizada pelo aumento do volume dos ventrículos, principal-

mente o esquerdo. É uma das principais causas de insuficiência cardíaca, com 

risco de morte súbita cardíaca. Pensava-se que a causa era autoimune ou viral, 

entretanto atualmente, considera-se a causa genética que corresponde a cerca 

de 30 a 50% dos casos.

Transplante cardíaco
É o tratamento de escolha para alguns pacientes com insuficiência car-

díaca terminal. Os modernos imunossupressores tornam o transplante 

cardíaco o recurso mais criterioso para a vida desses pacientes (desde 

dezembro de 2014 o transplante de coração artificial de Alain Carden-

tier -  na França – Societé Carmat - ).

Síndromes
QT Longo (28 genes) + QT Curto (7 Genes) + de Brugada-Onda J 

(25Genes) + Fibrilação Atrial (43 Genes), constituem forte indicação 

para o estudo genético em pacientes com antecedentes familiares de 

variante patogência.

A fibrilação atrial é responsável pela maior incidência de Acidente Vascular 

Cerebral (AVC) e atualmente a maior causa de morte cardiovascular no Brasil.

Refl exão
Confronto X Comportamento Emocional

ESTRESSE – Perfi l da Saúde Pública X Judicialização

ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL – Alimentação, Atividade Física,   Controle 
das Emoções, Exercitar o Cérebro e o Corpo, Hipertensão e Tabagismo.

Nota da redação: O médico Walter Labanca Arantes segue para Paris /França: Intercâmbio do Hôpital Eu-

ropean Georges Pompidou (HEGP) – Université de Paris – Unesco/França; Genebra/Suíça: Delegação francesa 

junto a Organização Mundial da Saúde (OMS); Roma/Itália: Instituto del Cuore – Universitá La Sapienza – Ospe-

dale Bambino Gesú do Vaticano; Nova York: Mount Sinai Hospital (David H. Adams.MD) Lenox Hill e New York 

Hospital Cornel Université.

Rio de Janeiro - Vendedores-Viajantes
www.sindicatodosvendedoresrj.com.br | contato@ sindicatodosvendedoresrj.com.br
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DIA NACIONAL DE CONTROLE DO COLESTEROL | 08 DE AGOSTO
As doenças cardiovasculares são as principais responsáveis 

pelos óbitos registrados anualmente no Brasil.
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Notícias dos Filiados da FENAVENPRO  
Rondônia 

serviprofaro@viacabo.com.br

COMO PROCURADOR nomeado pela FENAVENPRO e representante legal 
dos vendedores-viajantes do comércio, em Rondônia, o presidente do 
SERVIPROFARO, Antonio de Oliveira, fechou dois Acordos Coletivos 
de Trabalho 2018/2019: com a Brasil Norte Bebidas S.A. em Boa 
Vista, Roraima e com a Industria e Comércio de Bebidas Mdm Ltda 
(Coca-Cola), em Rio Branco, no Acre.

Segundo Oliveira, apesar da situação financeira pela qual passam as 

SERVIPROFARO em nome da FENAVENPRO 
fecha ACT com empresas de bebidas

Funcionários da Indústria e Comércio de 
Bebidas Mdm Ltda., celebram no pátio da 
empresa, em Rio Branco /Acre, nos dias 15 e 
19 de maio, a renovação do ACT 2018/2019 
firmado pela FENAVENPRO. 

entidades sindicais brasileiras, imposta pela famigerada Lei da Reforma 
Trabalhista, a FENAVENPRO, em cumprimento ao espírito respeitoso 
pela sua representação, a nível nacional, nossa Federação não deixou 
que os trabalhadores da categoria econômica profissional diferenciada 
ficassem desamparados: “Diante da Lei. 3.207/57 que regulamentou a 
profissão dos vendedores viajantes do comércio ou pracistas firmamos a 
renovação dos ACT 2018/2019, em cumprimento ao dispositivo contido 
no Art. 611 § 2º da CLT”, ressaltou o sindicalista.

Em Assembléia Geral Ordinária 
realizada no auditório da Empresa 
Brasil Norte Bebidas S.A ,na cidade 
de Boa Vista/Roraima, em 29 de maio 
passado, funcionários aprovaram por 
unanimidade todos os ACTS de 
representatividade da FENAVENPRO.
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Bahia/Itabuna - Sul e Sudoeste da Bahia
sindvenitabuna@hotmail.com | www.sindven.com.br

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

SindVendas apoia 
Campanha Nacional 
de Vacinação contra a Gripe
POR FALTA DE conhecimento e medo dos efeitos colaterais muitas pesso-
as ainda deixam de tomar a Vacina H1N1 contra o vírus influenza. Para 
evitar a epidemia de gripe e preocupada com os riscos que a doença pode 
causar a diretoria do SindVendas convocou os vendedores viajantes e 
propagandistas de Goiás para serem imunizados.

Em 11 de abril - Dia da Vacinação no SindVendas - as categorias repre-
sentadas pelo Sindicato compareceram em massa na Sede Administrati-
va da entidade e saíram com a certeza que estavam devidamente imunes 
contra a gripe.

O presidente do SindVendas, Paulo Guardalupe, comentou a respeito 
da iniciativa do Sindicato: “Quando se vacina um grande grupo de pesso-
as como estamos fazendo, há uma diminuição da circulação do vírus e as 
que não são vacinadas indiretamente ficam protegidas”.

Vale lembrar que a Vacina contra gripe é segura e reduz as complica-
ções que podem produzir casos graves da doença, internações ou, até 
mesmo, óbitos.

SINDVEN abraça Maio Lilás!
EM APOIO AO Ministério Pú-
blico do Trabalho, que lan-
çou oficialmente em sete de 
maio, ma Sede da Procura-
doria Geral do Trabalho, em 
Brasília, a segunda edição do 
Maio Lilás, o Sindicato dos 
Propagandistas e Vende-
dores de Produtos Farma-
cêuticos do Sul, Extremo 
Sul, Sudoeste e Oeste da 
Bahia, abraçou a causa e 
resolveu multiplicar junto à 
categoria e população da sua 
base territorial a importân-
cia da Liberdade Sindical e 
como um trabalhador bem in-
formado pode se resguardar 
dos prejuízos decorrentes da 
tal “Reforma Trabalhista”.

Segundo o presidente do SINDVEN, Agenor Borges de Carvalho Netto, 
“estarmos inseridos nesta ação, é mais do que sermos o primeiro Sin-
dicato do interior baiano a manifestar apoio oficial ao Maio Lilás, mas, 
acima de tudo, é contribuir para que os trabalhadores e trabalhadoras 
da nossa categoria, de forma pacífica, se conscientizem e manifestem-se 
contra a perda de direitos”.

A cor lilás é uma homenagem às 
129 mulheres trabalhadoras, que reivindicarem um 
salário justo e redução da jornada de trabalho. Elas 
foram trancadas e queimadas vivas em 
um incêndio criminoso, numa fábrica 
de tecidos, em Nova Iorque (EUA), no 
dia 8 de março de 1857. No momen-
to do incêndio, era confeccionado um 
tecido de cor lilás.
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Notícias dos Filiados da FENAVENPRO  
Alagoas
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SINDEVAL: 35 anos 
de lutas e conquistas

EM CLIMA DE HARMONIA, os 35 anos de exis-
tência do SINDEVAL foram comemorados na 
Sede do Sindicato, no dia 25 de maio passado, 
com a presença de diretores, associados, fami-
liares e amigos. 

Desde a sua fundação, em 26 de maio de 
1983, que a trajetória do SINDEVAL vem sendo 
marcada por muitas lutas, importantes conquis-

tas e mais motivação para o trabalho em defesa da valorização profissional 
dos vendedores viajantes e propagandistas de produtos farmacêuticos.

O presidente do SINDEVAL, Jaelson de Abreu, entre os diretores Milton 
Ramos dos Santos Junior e Nadilson Alves de Lima, deu boas vindas 
aos convidados: “Quero agradecer aos ex-presidentes e todos os direto-
res, tanto os atuais, quanto aos que passaram por aqui... Se hoje temos 
este Sindicato forte, é porque há passado de pessoas que lutaram e lutam 
pela categoria”, disse o líder sindical.  

Ao falar sobre os 35 anos do SINDEVAL o vice-presidente João Carlos 
Rosendo, lembrou que já se foram mais de três décadas de muitas lutas 
e conquistas obtidas com organização e unidade das categorias: “Neste dia 
de celebração, agradecemos a todos os associados que colaboraram para 
fazer do nosso Sindicato uma entidade consolidada, atuante, forte e res-
peitada. Vamos em frente, plantando sementes, para que os próximos anos, 
assim como os últimos 35, sejam de boas colheitas” afirmou Rosendo.

O sindicalista lamentou, que, atualmente, vivemos um momento turbu-
lento, por conta da Reforma Trabalhista, que vem retirando os direitos 
dos trabalhadores. “Precisamos agora, mais do que nunca, da união de 
nossas categorias, pra conseguirmos manter os direitos conquistados na 
nossa Convenção Coletiva de Trabalho ao longo desses 35 anos. Acredito 
ser este o grande desafio”, finalizou.

SINDEVAL firma ACT-2018/2020 
com a Souza Cruz
Participaram da celebração do ACT realizado na Sede do Sindicato, em 13 
de março do corrente ano: À esq.: Jaelson Bernardo de Abreu (pres. do 
SINDEVAL) e Edson da Mata Evanchuca e Ronaldo Leite (representan-
tes da Souza Cruz). 

Os vendedores viajantes do comércio e os trabalhadores no Suporte 
de Vendas da Souza Cruz foram contemplados respectivamente, com 
salário mensal de R$ 1.480,41 e R$ 954,00,  conforme Acordo Coleti-
vo de Trabalho 2018-2020, fechado  entre o SINDEVAL e empresa que 
lidera o mercado nacional de cigarros.  

Categoria aprovou Acordo 
Por meio do ACT a Souza Cruz concedeu reajuste salarial a partir de 1º 
de março de 2,5% sobre o salário percebido em 28 de fevereiro; ticket 
refeição no valor diário de R$ 27,00 por dia útil trabalhado a todos os 
seus empregados abrangidos pelo presente instrumento e cesta básica de 
alimentação de R$ 200,00 com periodicidade mensal.

O presidente do SINDEVAL, Jaelson de Abreu, explicou à reportagem do 
Jornal da FENAVENPRO a importância para as categorias da negociação 
do Acordo entre o Sindicato e a empresa, aprovada por unanimidade: 
“Nós, diretores sindicais, consideramos importante negociar os Acordos 
específicos, porque entendemos que os ganhos para os trabalhadores 
são maiores a começar pela eficiência do tempo. Já a negociação da 
Convenção Coletiva é mais demorada e a findar pelas negociações das 
cláusulas sociais, necessidades específicas daqueles trabalhadores”.

No entanto, o sindicalista ressaltou a importância no sucesso da negocia-
ção ao fechar o Acordo Coletivo: “É fundamental que haja interesse da 
instituição patronal, como no caso da Empresa Souza Cruz, que se cons-
cientizou de que um diálogo aprofundado entre trabalhadores e patrões, 
traz avanços para ambas as partes que especificam suas necessidades e 
dificuldades”, festejou Jaelson. 

FENAVENPRO parabeniza 
o SINDEVAL!
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Augusto Neto, à esq. dos sorteados Emmanuel Sergio (ex diretor do 
SINPROCAPE), Fabio Pedro (associado) e Cesar Romero (2º secre-
tario) comentou: “São nestes momentos  de  adversidade que vivemos 
no sindicalismo brasileiro, que identificamos realmente os  nossos par-
ceiros”. 
 
O associado Josias Lima contemplado no 
sorteio com uma bela camisa recebeu o 
brinde do presidente e vice do SINPROCA-
PE - Neto e Ricardo Bezerra.

 

Parabéns, Propagandista, 

pela digna profissão que 

você escolheu!

Contas de 2017 do SINDEVAL 
aprovadas por unanimidade
A Assembleia Geral Ordinária do SINDEVAL, realizada na Sede do Sin-
dicato, no último dia 25 de maio, contou com a presença de associados 
e dos diretores Milton Ramos dos Santos Júnior, Jaelson Bernardo de 
Abreu e Nadilson Alves de Lima.

Na ocasião os diretores ava-
liaram e deliberaram a pres-
tação de contas - exercício 
2017 – e esboçaram uma 
análise das ações e ativi-
dades desempenhadas no 
último ano. Durante a AGO 
os membros do Conselho 
Fiscal - Ricardo Torres da 
Silva e Nelito de Oliveira 
Sabino - apresentaram pa-
receres sobre as contas da 
entidade no ano de 2017, 
aprovadas por unanimidade 
pela plenária.

O presidente do SINDEVAL, 
Jaelson Bernardo de Abreu, frisou a importância de todos participarem da 
Assembléia: “É fundamental que a categoria, especialmente os associados 
do Sindicato saibam onde o seu dinheiro é aplicado. Sindicato forte quem faz 
é a categoria!” desabafou o sindicalista.

SINDEVAL recebe visita 
de ex-diretor
A Sede do Filiado da FENAVENPRO, em Alagoas, recebeu em 21 de 
maio passado, o ex-diretor do SINDEVAL, Josias Ramos da Silva, 
acompanhado de sua esposa Isabel Silva. Eles foram recepcionados pe-
los diretores, João Carlos Rosendo e Nadilson Alves de Lima, que em 
nome da diretoria agradeceram a honrosa visita. 
 
Na ocasião, emocionado Josias comentou que o SINDEVAL evoluiu muito e 
elogiou a administração dos atuais diretores: “Estou contente e maravilhado 
vendo que o Sindicato cresceu. Lembro que iniciamos com uma sala peque-
na e hoje vejo a grandeza em que ele se transformou!” afirmou o ex-diretor.

“Ficamos honrados em seguir o trabalho iniciado pelos fundadores. 
Continuaremos na batalha em favor da categoria que representamos 
no Estado de Alagoas. Ouvir elogios do senhor Josias nos faz perceber 
que estamos na direção certa”, comentou João Carlos vice-presidente 
do SINDEVAL.

A comemoração do Dia do 
Propagandista, em Caruaru, 
teve início pela manhã, antes 
dos profissionais iniciarem as 
visitas médicas diárias. Um sa-
boroso coffee brake, oferecido 
pelo SINPROCAPE reuniu dire-
tores, sócios e amigos no audi-
tório da Sede do Sindicato. O 
padre Jário Carlos da igreja 
ortodoxa católica participou da 
comemoração, celebrando um 
culto ecumênico para os parti-
cipantes do evento.
 
O presidente do SINPROCAPE, 

SINPROCAPE - Caruaru
sinprocape@sinprocape.org.br | www.sinprocape.org.br

14 DE JULHO – DIA DO PROPAGANDISTA 
SINPROCAPE homenageia colegas da indústria farmacêutica
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Cerimônia de Posse Filiado da FENAVENPR0

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

26.04.2018 A 26.04.2022

“Com a colaboração da nova 
diretoria e apoio de nossos 
associados é com muito orgu-
lho que recebo mais uma vez 
a importante missão de presi-
dir o SINPROVERGS por mais 
quatro anos”. 

Afirmou em seu discurso de posse, Silvio Luiz 

Nassur Ferreira, presidente reeleito do Sindica-

to dos Propagandistas, Propagandistas-Ven-

dedores e Vendedores de Produtos Farma-

cêuticos no Estado do Rio Grande do Sul. O 

líder sindical destacou o alto grau de profissionalismo e dedicação dos associa-

dos, diretores e colaboradores do SINPROVERGS: “O empenho de todos que nos 

cercam foi tão grande que resultou no cumprimento dos compromissos firmados 

na gestão anterior, entre eles a aquisição de uma nova Sede Social mais ampla e 

confortável para atender melhor os visitantes”.

Silvio frisou também que apesar da Reforma Trabalhista buscar o desmanche 

do movimento sindical brasileiro e tentar enfraquecer a classe trabalhadora, até 

agora as ameaças do Governo não atingiram o Sindicato: “Seguimos fortes em 

busca dos objetivos almejados e sem medir esforços para que nossas ações sin-

dicais sejam sempre eficazes”. 

 

Finalizando, o propagandista lembrou que o SINPROVERGS está sempre vigilan-

te na defesa da categoria que representa no exercício de sua profissão: “Viemos 

lutando contra as arbitrariedades ou inobservância de direitos previstos no Acordo 

Coletivo. Seja na forma de Ações Judiciais, ou por meio de denúncias ao Ministé-

rio Público do Trabalho da 4ª Região”.

O presidente reeleito agradeceu a presença da ca-
tegoria, familiares. amigos e componentes da Mesa: 
À esq.: Álvaro Otávio Ribeiro da Silva (assessor 
jurídico do SINPROVERGS); Carlos Simoni Gia-
coboni (pres.SIVEVI-RS); Edson Ribeiro Pinto e 
Luiz Fernando Nunes (presid. e dir. FENAVENPRO) 
e João Manoel Gonçalves (secretário SIVEVI-RS)

O presidente da FENAVENPRO, Edson 

Ribeiro Pinto, deu boas vindas aos convi-

dados e desejou boa sorte ao companhei-

ro gaúcho e a toda sua diretoria. À esq. de 

Silvio o presidente do co-irmão vendedor- 

viajante (SIVEVI-RS) Carlos Giacoboni.

“Não deixaremos de assumir  nossos compromissos com os colegas propagandis-

tas do Estado do Rio Grande do Sul” garantiu a diretoria eleita do SINPROVERGS 

para exercer o mandato no próximo quadriênio.

Após a cerimônia de posse realizada no dia 24 de abril passado, no restaurante 

Galeteria Casa do Marquês, bairro Moinhos do Vento, em Porto Alegre, o Sindi-

cato ofereceu um jantar de confraternização no local, onde cerca de 60 pessoas 

entre membros da categoria, familiares e amigos se reuniram num ambiente de 

paz e harmonia.



11 maio : junho 2018 | ano 24 | no 73

Pará - vendedores viajantes do comércio
sindevev@ig.com.br

07.05.2018 A 07.05.2022

“Nossa meta neste novo man-
dato, que se ofi cializa na data 
de hoje, é adequar as novas 
mudanças, sempre visando re-
presentar a classe trabalhadora 
com responsabilidade, compe-
tência e profi ssionalismo”.

ASSINALOU EM SEU discurso de posse Edinercio 

Paulo Palheta da Conceição novo presidente 

eleito democraticamente, para cumprir junto aos 

companheiros da diretoria o Sindicato dos Em-

pregados Vendedores Viajantes no Comércio 

do Estado do Pará no próximo quadriênio.

Edinercio ressaltou estar consciente do desafio que será dirigir o SINDEVEV 

diante do cenário socio-econômico-político e trabalhista que se encontra atual-

mente nosso país: “Os últimos meses foram de muitas mudanças na legislação 

brasileira que, sem dúvida, nos afetaram direta e/ou indiretamente”.

O líder sindical destacou ainda o principal objetivo do SINDEVEV: “Sempre foi o 

de auxiliar nossos associados na defesa dos seus direitos, além do comprometi-

mento pela luta de novas conquistas no âmbido do movimento sindical brasileiro”.

Para Edinercio a união da classe trabalhadora passa pela unidade das diversas 

catergorias, todas em prol de um mesmo propósito: “Acabar com o sistema de 

exploração e discriminação do sistema capitalista e construirmos juntos uma nova 

sociedade”.

Finalizando, o presidente empossado do SINDEVEV agradeceu ao conjunto de 

companheiros guerreiros sindicais e desabafou: “Confesso a vocês, aqui presen-

tes, que muito me alegra quando chego no Sindicato e percebo que não estou só, 

estamos todos juntos, por um só combate e por um só sonho!”

Componentes da Mesa: Everaldo Gonçalves do Carmo (pres. Sindicato dos Tra-

balhadores Metalúrgicos do Estado do Pará);  Edinercio Paulo Palheta da Con-

ceição (pres. eleito SINDEVEV); Jarbas Vasconcelos (pres.OAB-PA); Ivo Bor-

ges (pres.Força Sindical- PA) e Núbia de Souza Costa Alexandre (SINDEVEV).

A solenidade de posse aconteceu no auditório do SINDEVEV, no último dia sete 

de maio, durante o 6º Congresso Ordinário Estadual dos Profissionais de 

Vendas.  Associados e funcionários do Sindicato, autoridades de diversos seg-

mentos da sociedade, empresários, familiares e amigos prestigiaram o evento.

Cerimônia de posse marca transição 
de diretoria do SINDEVEV
A ex-presidente Núbia de Souza Costa Alexandre que liderou nos últimos dez anos 

o SINDEVEV passou o cargo para o aposentado Edinercio Paulo P. da Conceição.

Na ocasião Núbia fez um balanço dos anos que passou à frente do Sindicato e 

falou sobre a importância dos serviços prestados aos associados e à sociedade. 

“Fico pensando que passou rápido este tempo, mas foi muito prazeroso porque 

tenho a sensação do dever cumprido. Sei que não agradei a todos e incompreen-

dida em alguns momentos, mas tenho a tranquilidade de pensar que fiz o melhor 

que poderia ter feito”, garantiu.

Diretores eleitos do SINDEVEV empossados 
para o quadriênio 2018-2022

Diretoria Geral e Conselho Fiscal
À esq.: Clodomir José Silva Vieira, Tereza Fátima de Lima, Orivaldo Junior Vieira  Melo, Vando Alves 
Martins Palheta, Edinercio Paulo Palheta da Conceição, Núbia de Souza Costa Alexandre, Sandra do So-
corro Ribeiro Souza, Kelly de Nazaré de Oliveira, Diana Brito da Silva, Aderlon Oliveira Alves e Raimundo 
da Costa Santos (ausentes).

Diretoria executi-
va: Orivaldo Melo 
(diretor Política 
Sociais); Vando 
Alves Martins Pa-
lheta. (secretário-
-geral); Edinercio 
Paulo Palheta da 
Conceição (pre-
sidente) e Núbia 
Alexandre (secre-
tária de Finanças). 
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São Paulo | vendedores viajantes
secretaria@sindicatodosvendedores.com.br | www.sindicatodosvendedores.com.br

21.05.2018 A 21.05.2021 

“Estamos todos comprome-
tidos em buscar alternati-
vas para dar continuidade  
ao grandioso trabalho que 
o nosso antecessor Edson 
Ribeiro Pinto construiu 
durante oito mandatos”.

Sustentou firme e determinada Maria Neide 

Cardoso de Carvalho a primeira mulher elei-

ta a presidir o Sindicato dos Vendedores e 

Viajantes do Comércio no Estado de São 

Paulo e com ela mais três na nova diretoria. 

Em seu discurso, a líder sindical ressaltou que a noite de posse para ela estava 

sendo muito especial “pois sejamos francos, a presença do sexo feminino nesta 

posição sempre foi improvável”.

Prosseguindo, Maria Neide agradeceu ao marido José Carlos e aos filhos pela 

paciência por todos os afastamentos no decorrer de sua vida sindical e pelo amor 

que sempre recebe em cada chegada: “Em vocês o sonho de minhas batalhas se 

alimenta”. Aos colegas, destacou: “Estou aqui plenamente consciente da tarefa 

que temos pela frente, grata pela confiança que depositaram em mim e ciente de 

todos os sacrifícios que nos esperam no caminho de nossos objetivos”.

Com garra e coragem, mas, acima de tudo, com leveza e ternura a nova presiden-

te do SINDVEND ressaltou: “Ninguém é pouco ou muito pra ninguém, somos a 

medida certa de quem nos aceita, ama e respeita”. Maria Neide foi mais além, 

em seu pronunciamento: “E quer saber? Fica quem gosta, abraça quem sente e 

cuida quem se importa”.

Finalizando, desabafou: “Neste cenário que vivemos atualmente cheio de mudan-

ças, incertezas e grandes desafios o desejo da diretoria empossada é continuar 

defendendo a categoria representada com orgulho pelo SINDVEND: os vendedo-

res viajantes do comércio de São Paulo”.

Ao receber sorridente a credencial 

de posse das mãos de sua mãe Luzia 

Cardoso a presidente eleita - ao lado 

de Roberto Nascimento (ex-primeiro 

secretário do SINDVEND) - demons-

tra alegria pelo desafio da presidência. 

Segundo Maria Neide “ele se torna 

mais leve, quando se pode contar com 

a permanência na diretoria de um ex-

-presidente como o Edson e outros co-

legas de lutas sindicais”.

O ex-presidente do SINDVEND Edson R. Pinto que ficou à frente do Sindicato 

durante 32 anos compôs a Mesa ao lado de Jose Carlos de C. Junior (adminis-

trador de empresas), Ruth dos Santos Carvalho ( representante da 3ª idade), 

Alexandre Pazero (assessor jurídico SINDVEND) e esposa Cristina Pereira Pa-

zero (pedagoga). 

Em seu pronunciamento Edson agradeceu a todos os associados e diretoria 

pelo apoio depositado durante todos seus mandatos à frente do Sindicato e 

que não foram poucos. O sindicalista não 

escondeu a emoção por estar se despedin-

do da presidência, mas ponderou: “Foram 
períodos de muita luta, porém muito 
gratificantes. De tantas experiências 
maravilhosas, outras bem amargas, 
que, às vezes, até sentíamos receios 
em prosseguir... Mas, junto dessa equi-
pe tão eficiente continuamos a cami-
nhada e conseguimos desenvolver um 
excelente trabalho. Deixo a presidên-
cia com muito orgulho, e passando o 
SINDVEND de São Paulo para a com-
panheira Neide, certo de sua compe-
tência e, sem dúvida, dará continuida-
de a esse trabalho”, afirmou.

O atual membro efetivo do Conselho Fiscal concluiu: “Esta diretoria, que ora 

assume a entidade, foi eleita com 45,7% dos votos válidos. Isso traduz a confian-

ça dos vendedores-viajantes que reconheceram na Chapa a representatividade, 

o pluralismo de opiniões e o compromisso com a luta da nossa categoria”.

“Renovação e continuidade, sem esquecer as realizações do passado, cuidando 

sempre do presente e de olho permanente no futuro”. Compromisso assumido da 

nova diretoria do SINDVEND com a categoria que representa.

A solenidade de posse aconteceu no dia 18 de maio, na Colônia de Férias do 

SINDVEND, em Praia Grande, litoral santista e contou com a presença de aproxi-

madamente 70 convidados, entre associados, amigos e familiares.

Cerimônia de Posse Filiado da FENAVENPR0
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Calendário Eleições 2018 Registros

Fique por dentro...
Calendário Eleitoral 2018 aprovado pelo TSE
CONFIRA O CALENDÁRIO ATUALIZADO pelo TSE das Eleições Gerais 2018 na disputa que elegerá 
presidente, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Primeiro 
turno acontece no dia 7 de outubro; segundo turno será em 28 de outubro.

O Calendário Eleitoral tem prazos a serem observados por Candidatos, Partidos, Eleitores e 
pela própria Justiça Eleitoral. 

Confira as datas do segundo semestre 2018:

Estudo revela que 429 militares e 
policiais devem disputar as eleições 
PELOS DADOS DISPONÍVEIS até o momento, pelo 

menos 100 militares das Forças Armadas, entre 

eles oito generais, deverão concorrer a um cargo 

nestas eleições. Estão se movimentando também 

para engrossar a nova bancada da “lei e da ordem” 

50 policiais federais, entre eles 13 delegados, 

mais de 300 policiais militares, 52 policiais civis 

e pelo menos 40 inspetores da Polícia Rodoviária 

Federal, conforme levantamento feito pelo Globo en-

tre entidades sindicais e líderes das categorias. 

Os dados não são definitivos. O registro formal das 

candidaturas só deve ocorrer entre 20 de julho e 5 

de agosto.

Facebook e Google assinam acordo com 
TSE contra disseminação de notícias falsas
O MEMORANDO DE entendimento, obtido pelo Bro-

adcast Político, serviço de notícias em tempo real do 

Grupo Estado, prevê que as empresas se compro-

meterão, na próxima campanha eleitoral, em con-

sonância com as normas internacionais de direitos 

humanos e boas práticas da indústria, “a combater 

a desinformação gerada por terceiros”. 

FONTE: ISTO É (WWW.ISTOÉ.COM.BR) COM ESTADÃO CONTEÚDO / 

28.06.2018

Fux diz que Justiça pode anular uma eleição 
se resultado for infl uenciado por fake news 
O PRESIDENTE DO Tribunal Superior Eleitoral disse 

que medida está prevista no Código Eleitoral, mas 

que isso dependeria de um processo com provas. 

Luiz Fux, afirmou que a Justiça Eleitoral poderá 

eventualmente anular o resultado de uma eleição se 

esse resultado for decorrência da difusão massiva de 

fake news, as notícias falsas. 

FONTE: G1 POR RENAN RAMALHO

Voto nulo e branco: Entenda a diferença
A DESCRENÇA DOS eleitores com a classe política fi-

cou evidente nas últimos pleitos com a imensa quan-

tidade de votos brancos e nulos, e o fenômeno 

pode se repetir nas Eleições de 2018.

Abstenção é quando o eleitor simplesmente deixa de 

comparecer à urna. E qual é a diferença entre voto 

nulo e voto em branco? Ambos os votos são to-

talmente descartados pela Justiça Eleitoral - são 

considerados votos válidos apenas os votos nominais 

e os de legenda. A diferença entre eles está somente 

na forma como são registrados.

FONTE: TSE
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O QUE PODERÁ SER FEITO, se for rápido, é uma 

campanha ousada e inteligente por parte do TSE, 

mostrando as consequências nefastas para popu-

lação, sobretudo a mais pobre, caso não compa-

reça para votar ou vote em branco ou anule o voto.

A quatro meses das eleições de outubro já é 

possível antecipar uma tragédia anunciada. A gran-

de possibilidade de recorde de votos brancos, 

nulos e abstenções que poderão produzir muitís-

simas surpresas desagradáveis no pleito. Da elei-

ção para presidente da República, até deputados 

estaduais tudo pode acontecer. Inclusive o nada!

Explico: eleger candidato ou candidata que poderá, 

ao invés de ajudar resolver os problemas, aprofundá-los e/ou ampliá-los, reprodu-

zindo as políticas do atual governo ou reeleger a maioria do atual Congresso. Só 

para ficar no plano federal.

As eleições municipais de 2016 
Deram mostras palpáveis dessa preocupação. Nos maiores colégios eleito-

rais, os eleitos, inclusive no 1º turno, perderam para os votos brancos, nulos e 

abstenções, que na ciência política, são chamados de voto alienado. Isto é, a 

maioria não elegeu ninguém.  Preferiram o nada!

Em São Paulo, João Dória (PSDB) foi eleito no 1º turno, com 53,29% ou 

3.085.187 votos. Os votos brancos (5,29%), nulos (11,35%) e abstenções 

(21,84%) totalizaram 3.096.304 de eleitores que prefiram, por omissão ou alie-

nação, não escolher ninguém.

Em Belo Horizonte, foi eleito no 1º turno, o empresário Alexandre Kalil 

(PHS), com 52,98% ou 628.050 votos. Os votos brancos, nulos e abstenções 

totalizaram 742.050 eleitores que disseram sonoro não a todos os candidatos 

apresentados, sem distinção.

Em Porto Alegre, foi eleito no 1º turno, o ex-deputado federal Nelson Marche-

san Júnior (PSDB), com 60,50% ou 402.165 votos. Os votos brancos 46.537 

(5,67%), nulos 109.693 (13,36%) e abstenções 277.521 (25,26%) totalizaram 

433.751 eleitores.

O fato mais recente que impõe profunda reflexão das instituições e da sociedade 

foi à eleição suplementar no estado do Tocantins. O pleito, realizado em dois tur-

nos, foi vencido no 2º turno, no último domingo (24), pelo deputado estadual Mauro 

Carlesse (PHS), que era o interino, com mais de 75% dos votos válidos (368.553). 

Ele fica no cargo até o dia 31 de dezembro podendo concorrer à reeleição.

No 1º turno, 43,54% dos eleitores (443.414) não escolheram nenhum candidato. No 

2º turno, 51,83% (527.868) dos eleitores, votaram branco, nulo ou não foram às 

urnas. Mais que a soma dos votos conquistados pelos dois candidatos (490.461). 

O 2º colocado, senador Vicentinho Alves (PR), obteve 24,86% ou 121.908 votos.

A eleição suplementar do Tocantins é bom exemplo de “fake news”, que cir-

cula nas redes. Onde tem se difundido, que se a maioria dos eleitores anularem 

o voto ou simplesmente não comparecem para votar 

(abstenção) anula-se o pleito também ajuda a expli-

car essa falsa ideia. Isto porque os votos brancos, 

nulos e abstenções não contam para efeito práti-

co da contabilidade da eleição. Esses “não votos” 

são simplesmente descartados.

A eleição foi determinada pelo Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE), depois que a corte cassou o go-

vernador Marcelo Miranda (MDB) e a vice Claudia 

Lelis (PV), por uso de “caixa 2” no pleito de 2014. 

De acordo com a minireforma eleitoral de 2015, 

no impedimento de titular e vice do Executivo es-

tadual ou municipal, até 6 meses antes do térmi-

no do mandado, é realizada nova eleição direta.

Atenuar o estrago
Sejamos realistas, nenhuma campanha de educação política e de compromis-

sos cívicos e democráticos, sob essa conjuntura caótica, poderá alterar substan-

tivamente esse quadro profundamente preocupante. O que poderá ser feito, se 

for rápido, é uma campanha ousada e inteligente por parte do TSE, mostrando 

as consequências nefastas para população, sobretudo a mais pobre, caso não 

compareça para votar ou vote em branco ou nulo.

A democracia e as instituições dela derivadas estão em xeque. É preciso que todos 

que compreendam isto levantem este debate urgentemente. É preciso renovar o atual 

Congresso, o mais atrasado, conservador e reacionários dos últimos 20 anos, que de-

monstra em sua maioria não ter compromissos com a democracia e a maioria do povo.

É preciso eleger um novo, ou nova presidente da República, comprometido/a 

com a inclusão e o empoderamento social dos mais pobres. A política neoliberal 

do atual governo, que teve apoio da maioria no Congresso, aprofundou as crises 

política, econômica, com recessão e desemprego,  e ético-moral. 

Portanto, não se trata apenas de eleger. Trata-se, sobretudo, de escolher can-

didatos comprometidos com outra agenda ou programa bem diferente do atual.

A política de congelamento de gastos públicos por 20 anos, a Reforma Traba-

lhista, a privatização de ativos públicos e estatais como o pré-sal a preços vis e a 

tentativa de Reforma da Previdência, que impediria os mais pobres e vulneráveis 

de se aposentarem com dignidade demonstram que não podemos cometer erros 

graves no pleito de outubro.

Não comparecer para votar ou votar em branco ou até mesmo anular o voto 

poderá aprofundar a crise em que nos encontramos, pois em razão disso pessoas 

descomprometidas poderão ser eleitas. E assim a solução dos gravíssimos e pro-

fundos problemas nacionais, regionais e locais — políticos, econômicos, sociais e 

ético-morais — que fazem do Brasil hoje, um pais irrelevante, poderão se perpetuar.

Cuidar para, pelo menos diminuir ou atenuar essa tragédia anunciada, é 

uma das tarefas de todos que se preocupam em tirar o país do atoleiro para 

o qual foi dragado no pós-impeachment da presidente Dilma Rousseff.

FONTE E IMAGEM: DIAP
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por Marcos Verlaine, jornalista, analista político e assessor parlamentar do Diap
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por Antônio Augusto de Queiroz, jornalista, analista 

político e diretor de Documentação do Diap. 

O P I N I Ã O 

O QUE ORIENTA o voto consciente é a capacidade de 

o eleitor identificar, com discernimento, se o candidato 

é honesto (ético); conhecer sua história. É preciso ainda 

examinar seu programa ou plataforma; saber o que pen-

sa e o que pretende se eleito; e também procurar saber 

quem são seus doadores de campanha.

Nestas eleições, assim como deveria ter sido nas an-

teriores, o exercício da cidadania, mediante o voto, deve 

sempre acontecer de forma consciente. Os recentes epi-

sódios de corrupção eleitoral nos planos federal, estadual 

e municipal reforçam esta convicção. Assim, os eleitores 

devem priorizar candidatos que tenham ou reúnam as cre-

denciais e as recomendações apontadas neste texto.

O voto consciente é um importante instrumen-

to para evitar os escândalos, que criam desilu-

são e afastam os eleitores do exercício do direi-

to de votar, além de ser fundamental para eleger 

cidadãos com visão republicana e vocacionados ao exercício de mandatos e 

da liderança política. A omissão das pessoas conscientes e corretas nas dis-

putas eleitorais faz com que políticos inescrupulosos sejam eleitos e coloquem 

seus interesses particulares, e de grupos, acima dos interesses coletivos.

Os candidatos devem merecer o apoio e voto por seus compromissos de campanha, 

inclusive os que já detêm mandato, por suas gestões, atitudes, comportamentos e 

votos no exercício das funções públicas. Atributos físicos, boa oratória ou distribui-

ção de favores, bens ou dinheiro não podem, nem devem orientar o voto consciente. 

O voto deve ser livre, soberano, independente e recair sobre pessoas que os eleito-

res consideram capacitadas técnica, ética, política e moralmente para representá-los, 

tanto no Congresso Nacional (Câmara e Senado) e nas Assembleias Legislativas 

— onde terão a missão de fazer Leis, fiscalizar a aplicação do dinheiro dos impostos e 

formular políticas públicas — quanto no Poder Executivo (Presidência da Repúbli-

ca ou nos governos estaduais), administrando o orçamento em favor da população.

Por isso, antes do ato de votar, que consiste em entregar a outras pessoas o 
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direito de decidir em seu nome, o eleitor precisa:

1) saber se o candidato é honesto;

2) conhecer a história dele, o candidato;

3) examinar seu programa de governo ou plataforma de 

campanha;

4) saber o que ele pensa e o que pretende fazer depois 

de eleito; e

5) procurar saber quem são seus doadores de campanha.

Para bem escolher seu candidato, é preciso ter cuidado 

na seleção das fontes de consulta. Existem vários portais 

na internet — a serviço do poder econômico, mas que se 

apresentam como defensores da cidadania, do civismo 

e do interesse público — elaborando ranking político e 

enaltecendo apenas aqueles candidatos — novos ou que 

tentam a reeleição -  identificados com o ideário neolibe-

ral ou liberal-fiscal.

Na procura por informações sobre os candidatos, prio-

rize fontes confiáveis, como os portais oficiais da Câmara e do Senado e do Tribunal 

Superior Eleitoral e/ou de entidades da sociedade civil, como o da Transparência 

Brasil, do Movimento Basta, do Poder360, do MCCE (Movimento de Combate à Cor-

rupção Eleitoral, do Congresso em Foco, do DIAP (Departamento Intersindical de 

Assessoria Parlamentar), do Voto Consciente, do PACS (Instituto Políticas Alter-

nativas para o Cone Sul, do Inesc (Instituto de Estudos Socioeconômicos), do Cfe-

mea (Centro Feminista de Estudo e Assessoria), das Centrais sindicais e de outras 

organizações comprometidas com os interesses coletivos e a justiça social no País.

Procedendo deste modo, cada cidadão dará sua contribuição para estimular a par-

ticipação política e eleitoral, para a difusão da consciência política, para o resgate da 

política e para o aprofundamento dos pilares da democracia, além de contribuir para 

a renovação qualitativa da nossa representação, elegendo ou reelegendo aqueles 

que têm vocação para o exercício da política e para a defesa do interesse coletivo. 

Nota da redação: Segundo Antonio de Queiroz o texto teve por base as Car-

tilhas editadas pelo DIAP, com os títulos: “Eleições Gerais 2018: orientação a 

Candidatos e Eleitores” e “Sistema Político e suas instituições”.

Você já leu o 
Boletim Informativo da FENAVENPRO? 
Acesse www.fenavenpro.org.br, clique em Mídias
e fi que por dentro do que acontece no mundo do 
trabalho e muito mais. Boa leitura!
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