Após passar por uma nova revisão e sofrer algumas
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Apresentação
alterações necessárias à manutenção da atualidade da
obra, a segunda edição da Revista Histórica da
FENAVENPRO
VENPRO, em homenagem aos seus 5555 anos chega
FENA
VENPRO
às mãos dos leitores, com o objetivo de continuar
contribuindo para o permanente aprimoramento do
trabalho desta entidade sindical. Em sua maioria, as
modificações visaram acrescentar novidades
significativas na história de luta dos trabalhadores,
introduzidas a partir de 2003, até os dias de hoje.
Esta Revista tem, portanto, a intenção de ser útil tanto
para os nossos 27 Filiados quanto para aqueles que nos
acompanham, sejam sindicalistas, políticos, juristas,
jornalistas, etc. Aos primeiros, pretende informar um
pouco da história da FENA
FENAVENPRO
VENPRO,, com suas lutas e
VENPRO
conquistas, como uma digna e interessante opção de
trabalho no futuro de seus Sindicatos.
Já para os demais procura oferecer, além de um
convite à reflexão sobre a importância das atividades
da FENA
FENAVENPRO
VENPRO e o seu desenvolvimento ao longo
destes 5 5 anos com Justiça, Seriedade, Trabalho,
União, Dedicação, Dignidade e Ética, algumas curiosidades que envolvem os vendedores viajantes e
propagandistas de produtos farmacêuticos, entre
elas o Hino do Vendedor Viajante, as Leis que regulamentam as profissões e seus respectivos autores e as
datas comemoradas anualmente, a nível nacional, em
homenagem às categorias diferenciadas que a
FENAVENPRO
FENA
VENPRO tanto se orgulha em representar.
Meio século, mais cinco anos depois de sua fundação,
em 17 de novembro de 1952, a luta continua...
Certamente novos fatos e acontecimentos serão incorporados em outras edições históricas, para alicerçar cada
vez mais esta trajetória gloriosa da FENA
FENAVENPRO
VENPRO, em
VENPRO
prol da classe trabalhadora.

Tania Maria de Oliveira
Jornalista e assessora de comunicação
social da FENA
FENAVENPRO
VENPRO

1
revista-55anos.pmd

1

10/11/2007, 16:38

VENPRO | 55 anos
Revista da FENA
FENAVENPRO

Expediente
Revista da

FENAVENPRO
Revista da FENAVENPRO | Edição Histórica
Federação Nacional dos Empregados Vendedores e
Viajantes do Comércio, Propagandistas,
Propagandistas Vendedores e Vendedores de Produtos
Farmacêuticos - FENAVENPRO
Patrono: Odilon Furtado de Oliveira Braga
Edson Ribeiro Pinto
Editora: Tania Maria de Oliveira - reg. RJ19198JP
Rio de Janeiro, novembro, 2007.
Dir
etor-r
esponsável:
Diretor-r
etor-responsável:

Rua Álvaro Alvim, 21/4o andar, Cinelândia,
CEP 20031-010, Rio de Janeiro, Brasil
Tel.: [55-21] 3380-3666 | Fax: [55-21] 2220-5849
www.fenavenpro.org.br | E-mail: fenavenpro@openlink.com.br
Tiragem: 3.000 exemplares . Distribuição gratuita aos Filiados;
Confederações; Federações; Entidades de Classe Internacionais,
autoridades; órgãos governamentais federais, estaduais e
municipais e empresas de comunicação.

Dir
etoria Executiva | Edson Ribeiro Pinto (SP); Carlos Simoni
Diretoria

Giacoboni (RS); Ayrton Rodrigues de Almeida (RJ);
FILIADA A CNTC EM 1953

Reginaldo Allemand Damião (ES); Olímpio Coutinho Filho (RJ);
Luiz Fernando Nunes (RJ); Augusto Garcia (PR);
Nataniel Vaz Costa (SE); José Soares de Souza Filho (RJ).
Conselho Fiscal | José Guimarães Alves (RJ); Álvaro Nascimento

Filho (PA); José da Silva Cordeiro (SC).
VENPRO
Pr
odução: Assessoria de Comunicação Social da FENA
Produção:
FENAVENPRO
FUNDADORA E FILIADA A
U.L.A.VI.M. EM 1996

Edit Impr
ess Comunicação e Design
Impress

Rua Conde de Bonfim, 80/401. 20520-053. Rio de Janeiro/RJ
[55-21] 2567-1992 :: [55-21] 3507-5400 :: www.editimpress.com.br
Designer Responsável: Tathiana Marceli
FILIADA A UNI-AMERICAS EM 2002
UNION NETWORK INTERNATIONAL

Designer Assistente: Miriã Andrade

VENPRO
F otos: arquivo Jornal da FENA
FENAVENPRO
Impr
essão
Impressão
essão: SR Gráfica e Editora
F ontes de Consulta: Greco, Giovanni. 40 Anos de História.

FENAVENPRO, Rio de Janeiro, 1992. Estatuto da FENAVENPRO,
FILIADA A NCST EM 2005

1988. Arquivo Jornal da FENAVENPRO
É proibida reprodução do conteúdo e/ou imagens apresentados
nesta publicação sem citar a fonte.

2
revista-55anos.pmd

2

10/11/2007, 16:38

Já dizia o poeta e escritor paraibano, José Américo de
Almeida, “pode-se esmagar um homem, mas não se esmaga um
povo. Não se sufocam ideais. Não se aperta na garganta à
ansiosa exortação de uma nova era”.Dizem que o homem nunca
está contente. Por mais que faça, nunca terá vontade de parar
ou (como dizem) “entregar os pontos”.
Assim ocorre conosco... Nestes 5 5 anos de existência da
FENAVENPRO
VENPRO, comemorados em 17 de novembro, trabalhamos
FENA
VENPRO
pela luta sindical e pelo bem estar do trabalhador brasileiro,
especialmente, pelas categorias diferenciadas que representamos – os vendedor
vendedores
comércio
propagandistas
es viajantes do comér
cio e pr
opagandistas
produtos
de pr
odutos farmacêuticos.
A nossa diretoria e assessoria viajam, sempre que preciso, a
Brasília, para apresentar no Congresso Nacional, novas idéias e
propostas na tentativa de acabar com as injustiças contra quem
trabalha. Podemos ir mais além, sempre com contribuições
sérias e necessárias, para evitar algum dano aos direitos do
trabalhador que dá seu suor, em busca de melhores condições
econômicas e sociais para si e, por conseqüência, para o País.
Acreditamos ser este o nosso dever!
VENPRO
Nós, da FENA
FENAVENPRO
VENPRO, desde
muito antes da restauração
da democracia, nos anos 80,
acompanhamos pari passu as
ações dos Poderes, quer seja do
Legislativo, do Executivo e do
Judiciário, mas conscientes que
ainda temos muito que conquistar.
Nosso trabalho permanente
perante os legisladores é o de
apontar falhas, fazer avançar e
anular os possíveis enganos.
Não queremos e não permitimos
perder nenhum direito adquirido com
muita luta, ao longo dos anos, e não
podemos esmorecer e nem fazer
ouvidos moucos. Todas as experiên-
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Justiça, Seriedade
e Trabalho
cias adquiridas têm sido transmitidas aos nossos 27 Filiados
espalhados em quase todos os Estados do Brasil. Em
contrapartida, os conhecimentos deles são transferidos para
esta Casa que analisa, pondera e aplica no seu dia a dia.
Sabemos, também, que há vários governos são deixadas de lado
ações importantes para o cidadão brasileiro como saúde,
moradia, emprego e lazer, entre outras necessidades essenciais.
Nossa sensibilidade nos alerta que ainda demorará décadas para
que possamos desfrutar de alguma, por pequena que seja,
justiça social e essa tem sido nossa meta neste meio século
mais cinco anos de trabalho incessante.
VENPRO ao longo
Os diretores, funcionários e afiliados da FENA
FENAVENPRO
destes 5 5 anos
anos, trabalharam incessantemente com disposição e
jamais esmoreceram diante dos obstáculos que surgiram no
meio do caminho. Se depender de nosso esforço, creiam, ainda
iremos contribuir muito mais para o avanço desse País.
Acreditamos ser este o nosso dever... Lutar, lutar e lutar para o
bem desta Nação continental que, nem sempre, colhe aquilo
que planta. Continuaremos a
semeadura para, com muita
obstinação – pelo menos no médio
prazo – colhermos o resultado de
toda uma vida dedicada à classe
trabalhadora. Temos certeza que
novos tempos virão...
Caro leitor: Com esta Edição HistóriVENPRO
ca de 5 5 anos da FENA
FENAVENPRO
esperamos que nossos sonhos e
ideais se transformem em realidade,
que nossas lutas não sejam em vão
e que nossas conquistas deixem
rastros para a próxima geração de
dirigentes sindicais.
Boa leitura.

Edson Ribeiro Pinto
VENPRO
Presidente da FENA
FENAVENPRO

3
revista-55anos.pmd

3

10/11/2007, 16:38

Breve Histórico

Filiados

55 anos de

Rio de Janeiro | VENRIO
14
São Paulo | SINDVEND
14
Rio Grande do Sul | SIVEVI
15
Minas Gerais | PROPAGAVENDE
15
Bahia | SEVEVIPRO
16
Pernambuco | SINVEPRO
16
Paraná | SINVENPAR
17
Santa Catarina | SINDIVESC
17
Piauí | SEVVPROPI
18
Rio de Janeiro | SINPROVERJ
18
Distrito Federal | SEMPREVIAJAVEND
19
Rio Grande do Sul | SINPROVERGS
19
São Paulo | SINPROVESP
20
Goiás | SINDVENDAS
20
Ceará | SINPROVENCE
21
Alagoas | SINDEVAL
21
Amazonas | Vendedores-Viajantes e Propagandistas 22
Mato Grosso do Sul e Mato Grosso | SINDIVENDAS 22
Paraíba | SINVENPRO
23
Paraíba | SINDIPROVENDAS
23
Pará | SINDEVEV
24
Pará | SINPROFAR
24
Sergipe | SINDIVESE
25
Espírito Santo | SEPROVES
25
Rio Grande do Norte | SINPROVERN
26
Rondônia | SERVIPROFARO
26
Sul e Sudoeste da Bahia | SINDVEN
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de histórias p
A História começou em 22 de maio de 1952, na Sede do

Os presidentes

Sindicato dos Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio,
localizado na época, à Av. 13 de Maio, 44, 9o andar, sala 901, no
Estado do Rio de Janeiro. Ali nasceu a Federação Nacional dos
Empregados
endedores
Comércio
cio, sendo
Empr
egados VVendedor
endedor
es e Viajantes do Comér
cio
reconhecida pelo Ministério do Trabalho, em 17 de novembro de
1952, através da Carta Sindical assinada pelo então ministro do
Trabalho, Indústria e Comércio, José de Segadas Viana.
Foram cinco, os Sindicatos fundadores, devidamente
representados por seus presidentes. Na ordem: Odilon Furtado
de Oliveira Braga e Álvaro Lopes da Silva (Rio de Janeiro);
Ângelo Parmigiani e Armando Seabra (São Paulo);
Felipe Marçal Weinmann e Wilson Schaerer (Rio Grande do Sul);
Ernani Miranda Lima e Wilson Coelho Leão (Minas Gerais); Dante
de Oliveira Buffone e Luiz Magno Victor (Bahia), que acreditando
na força e na capacidade da categoria profissional de vendedores
pracistas e viajantes, transferiram a, já existente, Associação
Profissional dos Vendedores e Viajantes do Comércio no que hoje
representa a FENA
FENAVENPRO
VENPRO.
VENPRO
VENPRO
Em 28 de outubro de 1992, na Sede da FENA
FENAVENPRO
VENPRO,
Av. Rio Branco, 277, 9o andar, tomaram posse os novos membros
efetivos da diretoria e em 1996, a Federação se muda para a nova
Sede, na Rua Álvaro Alvim, 21, 4o andar, ambas localizadas na
Cinelândia, importante cenário político do Rio de Janeiro.
Deu-se início, então, a Gestão Edson Ribeir
Ribeiroo Pinto
Pinto, com o
VENPRO
compromisso de impulsionar a FENA
FENAVENPRO
VENPRO. A partir de então, a
entidade, totalmente informatizada, mais moderna e dinâmica,
passou a ser reconhecida nacionalmente e internacionalmente,
sendo fundadora da U .L.A.
.L.A.Vi.M.
Vi.M., em 19
1999 6 , e filiada à Union
Vi.M.
02. A sua constante atuação junto
Network International , em 2 0 02
aos Poderes legislativo, executivo e judiciário, tem sido fundamental para o desenvolvimento de seus Sindicatos filiados.
Esta história de sucesso vem sendo contada no decorrer dos anos
e registrada, inicialmente, na Revista Histórica de 5o anos .
A continuidade do registro, fundamental para a história e
consolidação do sistema sindical brasileiro, pode ser conferido
nesta nova edição da Revista Histórica-5
Histórica-555 anos
anos.

6

revista-55anos.pmd

6

10/11/2007, 16:38

VENPRO | 55 anos | Br
eve Histórico
Revista da FENA
FENAVENPRO
Breve

55 anos

s para contar
reprodução
dos pôsteres
produzidos para
pontuar os 55 anos
VENPRO
da FENA
FENAVENPRO
VENPRO.
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Atual Diretoria
Membros Suplentes

•
•
•

Funcionários

•
•
•
•

José Soares de Souza Filho
[Rio de Janeiro]
Alcidésio Miranda de Souza
[Amazonas]
João Batista de Souza
[Pernambuco]
Antonio de Oliveira [Rondônia]
Sérgio Ferreira Alves [São Paulo]
José Ribamar de Almeida Pessoa
[Piauí]
José Jackson da Silva [Bahia]

Conselho Fiscal
Ef
etivos
Efetivos
• José Guimarães Alves
[Rio de Janeiro]
• José da Silva Cordeiro
[Santa Catarina]
• Álvaro Nascimento Filho [Pará]
Suplentes
• Paulo Abdalah
[Rio Grande do Sul]
• Moacir Machado da Cunha
[Rio Grande do Norte]
• Paulo Guardalupe de Piqueira
[Goiás]

José Soar
es é empossado no Rio de Janeir
Soares
Janeiroo
VENPRO
Ao lado do presidente da FENA
FENAVENPRO
VENPRO, Edson
es (no detalhe) emocionaRibeiroo Pinto
Pinto, ao tomar posse Soar
Soares
Ribeir
do ressaltou: “O momento é muito difícil pela perda do
companheiro e meu amigo Milton, mas estejam certos que
procurarei agir do mesmo modo que ele agia na vida sindical.
Podem contar comigo que chego pra somar e colaborar com
toda a diretoria da nossa Federação Nacional
Nacional”, garantiu.
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Signos e
Identidade
VENPRO
A identidade visual adotada em 2003 pela FENA
FENAVENPRO
VENPRO,
pode ser conceituada como a marca da evolução.
Uma linguagem gráfica contemporânea em contraste a forma
geométrica que sugere o selo, explicita a busca de novos
caminhos para a luta de antigos ideais.

19
52 . Instituídos o Cometa, a Roda
1952
dentada e o chapéu de mercúrio, como
símbolos. Cometa era o apelido dado aos
profissionais vendedores e viajantes; A
roda dentada, símbolo representante da
indústria; E o chapéu de mercúrio,
representando o comércio.

19
79 , Unificação com a
1979
categoria de propagandista,
propagandista-vendedor
e vendedor de produtos
farmacêuticos.
Uma nova marca é concebida
pela professora de Belas Artes
da UFMG, Isabel Cristina.

2 0 02
02//2 0 0 3 . Uma reformulação total na apresentação visual

Sede
Própria
VENPRO tem sua sede
A FENA
FENAVENPRO
própria localizada na Rua Álvaro
Alvim, 21/4o andar, no Centro do Rio de
Janeiro, disponível para servir as
categorias diferenciadas de
vendedores-viajantes
propaganvendedor
es-viajantes e pr
opaganprodutos
farmacêuticos.
distas de pr
odutos farmacêuticos
Com infra-estrutura necessária para
atender às necessidades de seus 27
filiados, a sede da FENA
FENAVENPRO
VENPRO é
motivo de orgulho aos profissionais
das categorias representadas.
As fotos ao lado retratam as instalações da entidade.

VENPRO
da FENA
FENAVENPRO
VENPRO. Ênfase nos mais expressivos valores da
entidade: tradição e luta a frente da representatividade das
categorias de propagandistas e vendedores-viajantes.

Hall de entrada no 4 o andar do
Edifício na rua Álvaro Alvim;
Uma das salas reservadas a
Diretoria da entidade;
Assessoria da Diretoria;
Contabilidade;
Secretaria geral;
Assessoria de Comunicação;
Serviços Gerais;
Administração.
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Hino do Viajante
O Hino de Viajante, com letra e música do maestro Nelson
Ferr
eira
erreira
eira, foi lançado no IV Congresso Nacional de Viajantes,
Vendedores e Representantes Comerciais do Brasil, realizado em
maio de 1962, em Recife, Pernambuco.
Ainda hoje é motivo de orgulho para a categoria que faz questão
de cantá-lo a cada encontro e confraternização.

Lá Lá Lá Lá Lá Lá Lá
Lá Lá Lá Lá
I
Do Oiapoque ao Chuí,
Somos nós os viajantes,
que levamos nossa vida, nossa alma,
aos lugares mais distantes!
Pelo céu, pelo mar, pela terra,
trabalhamos com ardor varonil!
Não olhamos canseiras ou vigílias,
nosso lema é o progresso do Brasil!
II
Companheiros, viajantes,
para frente! Sempre avante!
Porque, enquanto houver madrugada,
haverá um viajante!
(bis)

Homenagens
Diplomas de Benemérito oferecidos
VENPRO a partir de 2003
pela FENA
FENAVENPRO

Os condecorados foram Luiz
fernando Nunes e Antonio Alves de
Almeida, que receberam os Diplomas de
Benemérito números 24 e 25, respectivamente, em 30 de julho de 2003.
Em 27 de outubro de 2005, Adão Severo
Pinto, recebeu o Diploma de Benemérito
número 26.
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Profissionais
valiosos como
VENPRO vê as categorias que representa:
Desta forma a FENA
FENAVENPRO
vendedores e propagandistas – artífices do progresso e da saúde do País,
homenageando estes profissionais na figura de uma obra de arte .
Uma obra de arte
arte, uma relíquia que resume as expectativas reunidas em 55 anos de lutas e conquistas.
Uma pintura que traduz toda estima e apreço dos valores que obtivemos nesta tão relevante jornada.
Uma celebração ao progresso de nossa instituição, representante de duas fortes categorias de trabalhadores.
Sindicatos, projetada nas mais diversas atividades
Um símbolo ao reconhecimento da força de nossos Sindicatos
no cenário político brasileiro junto às autoridades governamentais. Sempre na luta em defesa dos interesses
dos vendedores e propagandistas.

Ilustração concebida a partir
ofissional
do conceito pr
profissional
como obra de arte
arte, tema da
Reunião do Conselho de
Representantes de 2005.
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Filiados
Nesta segunda edição da Revista
VENPRO – 5 5 anos,
Histórica da FENA
FENAVENPRO
apresentamos os 27 Filiados da entidade,
e respectivos presidentes, de forma
resumida, mas atualizada.
Não dispensamos os depoimentos de cada
um deles em homenagem a Federação,
por acharmos de extrema importância
manifestarem seus pensamentos em
relação a nossa Máter que sempre prezou,
ao longo dos anos, estes Sindicatos que
lutam pelo trabalhador brasileiro,
especialmente pelas categorias que
es viajantes
representam – os vendedor
vendedores
do comér
cio e os pr
opagandistas de
comércio
propagandistas
pr
odutos farmacêuticos -, que contribuem
produtos
significativamente pelo desenvolvimento
econômico e pela grandeza do Brasil.
Os Sindicatos fundadores são os seguintes,
na ordem e com os seus respectivos representantes: Rio de Janeiro, Odilon Furtado
de Oliveira Braga e Álvaro Lopes da Silva;
São Paulo, Ângelo Parmigiani e
Armando Seabra; Rio Grande do Sul,
Felipe Marçal Weinmann e Wilson Schaerer;
Minas Gerais, Ernani Miranda Lima
e Wilson Coelho Leão; Bahia,
Dante de Oliveira Buffone e
Luiz Magno Victor.
Nas páginas a seguir, os 27 Filiados são
apresentados por ordem cronológica de
filiação.
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Reprodução das capas do
VENPRO
FENAVENPRO
VENPRO,
Jornal da FENA
edições 27 (jan.2003)
a 43 (jul.2007)
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Relações Públicas
O perfeito desenvolvimento de uma entidade
sindical se dá através de um bom relacionamento com o seu
público-alvo. Essa constatação pode ser verificada no
trabalho desenvolvido pela assessoria de comunicação
FENAVENPRO
VENPRO, há 13 anos sob a responsabilidade
social da FENA
VENPRO
Oliveira, que mantém interda jornalista T ania Maria de Oliveira
câmbio constante com seus 27 Filiados espalhados por todo
o território nacional; com os três Poderes (Executivo,
Legislativo e Judiciário); com outras entidades sindicais; e
com a mídia.
A assessora, com critérios e precisão, desenvolve estratégias
de comunicação para os diferentes perfis de mídia e de
público, avançando em vários aspectos e alcançando o
retorno esperado. A dinâmica, o planejamento com definição
de metas e objetivos, a política de comunicação bemconduzida e eficiente, e a constante interação entre o seu
público interno e externo, proporcionam respeitabilidade e
confiança da FENA
FENAVENPRO
VENPRO junto aos seus públicos e contribuem para a imagem positiva da instituição.
Sem dúvida, que a dedicação e o trabalho competente e
VENPRO
incansável da diretoria da FENA
FENAVENPRO
VENPRO, e o diálogo cons-

tante que mantém com seu público alvo, ajuda e muito, a
comunicação social desenvolver suas atividades, reduzindo
assim os riscos de erros, e permitindo acompanhar e avaliar
os resultados de cada ação.
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Assessoria de Comunicação Social e

Vivemos a era da comunicação, e nunca os meios de comunicação de massa estiveram tão presentes em nossas vidas. A
comunicação tornou-se imprescindível nas sociedades modernas e tende a intensificar-se cada vez mais.
Entre as ações integradas desenvolvidas pela assessoria de
VENPRO destacamos:
comunicação social da FENA
FENAVENPRO

Jornalismo (Assessoria de Imprensa)

VENPRO e do Boletim Inf
ormativo
• Edição do Jornal da FENA
FENAVENPRO
Informativo
ormativo,
destinados aos públicos externo e interno;
• Edição de periódicos extras (Boletins ou Jornais);
• Elaboração de outros produtos jornalísticos, como fotografias;
• Elaboração de artigos de opinião para grande mídia e mídia
alternativa;
• Produção editorial de material gráfico (folder, cartazes,
baners, etc.);
• Organização e constante atualização de um mailing-list
(relação de veículos de comunicação, com nomes de diretores,
editores e repórteres, endereço, telefone, e-mail e fax);
• Contato permanente com a mídia (rádio, televisão, jornal),
através de release, sugestões de pautas ou visitas às redações;
• Controle de arquivo de informações que possam interessar aos
dirigentes da entidade;

“A participação da assessoria de comunicação
social da FENA
VENPRO no seu dia-a-dia, é
FENAVENPRO
inquestionável, atuante e fundamental e, com
isso, a política de resultados, já é nitidamente
reconhecida pelo seu público alvo”
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• Participação na definição de estratégias de comunicação;
• Mídia eletrônica (publicações on-line).

• Assessora os diretores e os 27 Filiados no acompanhamento
permanente de Projetos de interesse dos trabalhadores que
tramitam no Congresso Nacional.

Relações Públicas

• Identifica os problemas, apresenta soluções e melhora o
VENPRO com seu público alvo;
relacionamento da FENA
FENAVENPRO
• Promove o diálogo e desenvolve um clima amistoso junto aos
públicos interno e externo;
• Cria, planeja e executa programas de integração interna e
externa;
• Elabora peças institucionais;
• Colabora com a direção da entidade na organização de eventos: congressos, datas comemorativas, inaugurações, palestras, seminários, solenidades...
• Mantém cadastros atualizados dos vários segmentos de
interesse para a instituição;
• Participa na definição de estratégias globais de comunicação;
• Mantêm os 27 Filiados informados de todos os assuntos
pertinentes à área sindical, política e social;
• Agenda visitas de parlamentares e demais autoridades na
Sede da Federação
ederação, tornando a entidade centro irradiador de
acontecimentos e notícias;

Para valorizarmos a importância do trabalho de uma entidade
sindical de modo que justifique a sua existência perante a
sociedade, temos que conhece-la em sua plenitude. Nesse
sentido, a participação da assessoria de comunicação social
da FENA
FENAVENPRO
VENPRO no seu dia-a-dia, é inquestionável, atuante e
fundamental e, com isso, a política de resultados, já é nitidamente reconhecida. Seja através da imagem positiva da entidade, tanto institucional, quanto corporativa; seja da sua ascensão dentro dos Poderes instituídos; seja da abertura de canais de
comunicação entre os mais diversos segmentos da sociedade;
ou seja, pelo justo reconhecimento de seu público alvo.
Esse tem sido e será sempre o nosso grande desafio. Mas
acreditamos que a experiência associada à competência, e
muita dedicação ao trabalho, são pontos fundamentais
para que essa parceria de sucesso, cada vez mais, atinja
plenamente seus objetivos.
Que ainda são muitos...

Reprodução das
capas do
Boletim da
FENA
VENPRO
FENAVENPRO
VENPRO,
edições 50 a 62

“A dinâmica, a política
de comunicação eficiente
implantada, e a constante
interação entre o seu público
interno e externo, vêm
contribuindo para a imagem
VENPRO
positiva da FENA
FENAVENPRO
VENPRO”
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DEPO
IMEN
DEPOIMEN
IMENTT O S

Babá,
em outubro de
2005 visitou a
sede da
FENA
VENPRO
FENAVENPRO
VENPRO.

Babá , ex-deputado federal (PSOL-RJ)
“Historicamente nosso país deve muito
a sua integração nacional e comercial,
e ao seu pleno desenvolvimento,
aos vendedores viajantes do comércio e propagandistas
de produtos farmacêuticos – categorias representadas
pela FENA
FENAVENPRO
VENPRO -, justamente pelo digno e incansável
trabalho que estes profissionais desenvolvem dos locais mais
distantes aos centros mais avançados; do sul ao sudeste e de
cidade a cidade. Parabéns FENA
FENAVENPRO
VENPRO, pelos 55 anos de
VENPRO
existência lutando pelo trabalhador brasileiro”.

O autor da Lei 6224, de 14/07/1997, que regulamenta a
opagandista de pr
odutos farmacêuticos
profissão de pr
propagandista
produtos
farmacêuticos, Alcir Pimenta
Pimenta,
VENPRO
em visita a FENA
FENAVENPRO
VENPRO, autografou para funcionários da entidade
e sindicalistas -, “Discursos Parlamentares” -,
onde registra fragmentos de sua passagem pelo Congresso Nacional.

Alcir Pimenta, professor e ex-deputado federal
““Bem-aventurados os que, ao longo dos
FENAVENPRO
VENPRO,, lutaram indormidamente
5 5 anos da FENA
VENPRO
para projetá-la no plano nacional, dotando-a de
recursos materiais e respeitabilidade,
impondo-se como organismo vivo e eficaz
em defesa dos seus 27 filiados,
que tanto se rejubilam por sua existência”.

P aulo PPaim
aim , senador (PT-RS)
VENPRO só posso desejar
“Nesses 5 5 anos da FENA
FENAVENPRO
longa vida e uma caminhada repleta de vitórias
em defesa dos interesses dos vendedor
vendedores
es viajantes
propagandistas
e pr
opagandistas que tanto fazem pelo país.
Tenho certeza de que a História que vem sendo escrita ao
longo desses anos servirá de base para alcançarmos aquilo que
sonhamos: uma sociedade mais justa e igualitária”.
Coutinho recebe de Maranhão à
época vereador do Rio de Janeiro,
Moção de Louvor pela passagem do
1º de Maio - Dia do Trabalhador.

Ricar
do Maranhão ,
Ricardo
Conselheiro do Clube de Engenharia e ex-vereador
VENPRO
“O Brasil festeja os 5 5 anos da FENA
FENAVENPRO
VENPRO,
comemorados sob a liderança
de Edson Ribeir
Ribeiroo Pinto
Pinto,
do verdadeiro sindicalismo independente,
corajoso, sem concessões na defesa dos legítimos
direitos dos trabalhadores”.

VENPRO
O senador P aim
aim, entre os representantes da FENA
FENAVENPRO
VENPRO,
Paulo Guardalupe (SINDVENDAS -Goiás)
e Luiz Edmundo (SINPROVERJ -Rio).
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Michel TTemer
emer , deputado federal (PMDB-SP)
VENPRO
“Nos 5 5 anos da FENA
FENAVENPRO
cumprimento a todos os
seus integrantes.
Aprendi a conhecê-los e a admirá-los em 1969
quando fui contratado como advogado
do Sindicato dos Vendedores Viajantes
e Pracistas do Estado de São Paulo.
Embora ocupando vários outros
cargos profissionais e públicos mantive
contato permanente com a categoria
por meio do seu presidente Edson Ribeir
Ribeiroo Pinto

Alceu Collar
es ,
Collares

ex-governador do Rio Grande do Sul
e ex-deputado federal (PDT-RS)
“Cumprimento a FENA
FENAVENPRO
VENPRO
pela passagem dos 5 5 anos
na defesa dos vendedor
vendedores
es e
opagandistas de
propagandistas
pr

pr
odutos farmacêuticos
produtos
farmacêuticos.
Seu trabalho é muito
importante na luta pelos
direitos dos trabalhadores”.

a quem também homenageio pelo trabalho
realizado em favor da classe e do sindicalismo brasileiro”.

O combativo parlamentar
no plenário da Câmara
dos Deputados,
em maio de 2005,
defendeu o direito de greve
do servidor público,
durante o debate
da PEC 369/05, que tratava da
Reforma Sindical brasileira.

Arnaldo FFaria
aria de Sá , deputado federal (PTB-SP)
Temer e diretores da FENA
VENPRO
FENAVENPRO
VENPRO,
prestigiaram a cerimônia de posse da diretoria
do Sindicato dos Vendedores Viajantes
de São Paulo, tendo à frente Edson Pinto
Pinto,
também presidente da Federação
ederação.

VENPRO pela
“Cumprimento a FENA
FENAVENPRO
passagem dos seus 5 5 anos e
estendo aos seus 27 Filiados,
com a certeza de que precisam também
propagandear a importância do sindicalismo e da Federação
ederação”.
VENPRO
Os diretores dos Filiados da FENA
FENAVENPRO
VENPRO, em Goiás e
Minas, Paulo Guardalupe (SINDVENDAS) e
Rúbio de Oliveira (PROPAGAVENDE), agradeceram
ao deputado Faria de Sá pela firme participação
no plenário contra as Medidas Provisórias.
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DEPO
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IMENTT O S
deputado estadual (PDT-RJ)

VENPRO pelos seus 5 5 anos
“Felicito a FENA
FENAVENPRO
de dignidade, representando e unindo as diferentes
categorias e por estar sempre presente nas discussões
relacionadas as questões da regulamentação
das atividades, assim como, melhores condições
para os trabalhadores. Esta Federação tem meu total apoio
para que continue na luta pela garantia de mais
direitos perante às Leis nacionais.
Parabéns, pelas vitórias conquistadas ao longo
destes anos e as que, sem dúvida, estão por vir”.

O atuante parlamentar
debateu com sindicalistas, num Seminário
promovido pela Regional
Rio da Nova Central
Sindical de Trabalhadores
“Geração de emprego,
desenvolvimento do
Estado e serviço público”.
O evento, que contou
com a participação da
FENA
VENPRO
FENAVENPRO
VENPRO, aconteceu em 3/11/2005.

Antonio Alves de Almeida
presidente da Confederação Nacional
dos Trabalhadores no Comércio

“Enquanto houver madrugada
sempre haverá um viajante”
O Hino que foi consagrado a essa nobre categoria bem
nos mostra a sua importância em todos os campos de
atividades voltadas para o progresso do Brasil.
É bom lembrar que foi nos idos de 1880, se não nos falha
a memória, que Marco Pólo, saindo de Veneza, empreendeu uma longa viagem até à China em busca de negócios e de conhecimentos sobre a cultura e a história da
época, constituindo-se, assim, o mais corajoso viajante;
hoje, patrono da classe.
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Paulo Ramos,

Tudo isso reforça a nossa admiração em saber que
possuímos um órgão sindical que, ao completar 5 5 anos
de existência, não se afastou em tempo algum do
trabalho buscando fortalecer e prestigiar a categoria.
VENPRO representa um marco na história do
A FENA
FENAVENPRO
Brasil pelo valor de seus representados e, sobretudo,
pelo trabalho patriótico que desenvolvem
diuturnamente.

Antonio Augusto de Queir
oz,
Queiroz
jornalista / analista político do (Diap)

Queir
oz participou do primeiro aniversário
Queiroz
da Nova Central Sindical de Trabalhadores-RJ,
comemorado em 3/11/05, na Sede da entidade.
Na ocasião ele falou sobre trabalho informal e
Reforma Trabalhista.

“FENA
FENAVENPRO
VENPRO,
FENA
VENPRO
5 5 anos ... Um
exemplo de
resistência. Ao
completar 5 5 anos
anos,
a representante dos
vendedor
es
vendedores
viajantes e
pr
opagandistas
propagandistas
de pr
odutos
produtos
farmacêuticos é um
exemplo da pujança
e resistência do
movimento sindical
brasileiro. Parabéns
à entidade e
aos seus dirigentes!”.

É por tudo isso que nos cinqüentenário da
FENAVENPRO
VENPRO, não só como integrante da categoria,
FENA
VENPRO
mas como presidente da Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Comércio – CNTC que saudamos os
seus dirigentes e almejamos
a todos os integrantes da categoria pleno sucesso
profissional, sempre voltado para o progresso do Brasil.
O presidente da CN
CNTT C , Antonio de Almeida
Almeida, recebeu em
VENPRO
seu gabinete, a visita do presidente da FENA
FENAVENPRO
VENPRO,
Edson Pinto
Pinto; o presidente do SINPROVERGS, filiado da
Federação no Rio Grande do Sul, Paulo Abdalah, e o
Assessor jurídico do Sindicato, Saul Calvete.
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Raul Carrion , deputado estadual (PCdoB–RS)

Carrion,
Carrion,entre
Coutinho e
Giacoboni, ainda
como vereador,
em 2005, na posse
da diretoria da
FECOSUL,
prometeu a
delegação da
FENA
VENPRO
FENAVENPRO
lutar pela
implantação do
Dia Estadual do
Vendedor na
capital gaúcha.

VENPRO
“Parabenizo a FENA
FENAVENPRO
VENPRO,
pelos seus 55 anos de lutas e conquistas,
em prol das categorias diferenciadas - vendedor
vendedores
es viajantes e
propagandistas
produtos
pr
opagandistas de pr
odutos farmacêuticos -,
que tão bem representa em todo o território nacional.
Diante da nova realidade vivida pelo Brasil,
abre-se uma nova perspectiva dos trabalhadores
por transformações sociais mais profundas no nosso País”.

José Calixto Ramos ,
presidente da NCST - Nova Central Sindical e
da CNTI -Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria

Miguel Martini , deputado federal (PSH-MG)
“Ao cumprimentar essa
respeitável Federação
ederação, pelo
percurso do seu aniversário,
desejo ao ilustre presidente,
Ribeiroo Pinto
Pinto, e seus
Edson Ribeir
pares de diretoria, muito
sucesso na sua trajetória.
São 5 5 anos de lutas e
glória, exemplo de entidade
sindical que soube impor
respeito, e admiração de
todas as entidades”.
Parabéns!”

VENPRO
“Nesses 5 5 anos de história da FENA
FENAVENPRO
VENPRO,
precisamos reconhecer sua competência na representação dos
vendedores
comércio
propagandista
vendedor
es e viajantes do comér
cio pr
opagandista e o
trabalho realizado pelo fortalecimento dos Sindicatos estaduais.
O meu mandato sempre foi um apoiador dos pr
propagandistas
opagandistas e
acolhendo à solicitação do PROPAGAVENDE de Minas Gerais
criamos, em 2006, a Lei nº14.490, que estabelece o Dia Estadual
do Propagandista, em 14 de julho. Acredito que ela veio valorizar
o trabalho que essa categoria presta a comunidade e, ainda,
fortalecer a atuação do Sindicato no Estado.

Calixto recebe do presidente da
FENA
VENPRO
FENAVENPRO
VENPRO, Edson Pinto
Pinto, a proposta de
adesão de filiação da entidade à NCST.

VENPRO por tantos anos de luta e compromeParabenizo a FENA
FENAVENPRO
timento social e também ao presidente da Federação, Edson
Ribeiroo Pinto e sua equipe pelo empenho nas causas das
Ribeir
categorias que representa.
Perseverem nessa caminhada e contem sempre com o nosso
mandato para defender seus direitos na Câmara dos Deputados”.

Luis Carlos Cejas , Secretario Geral da
Federación Unica de Viajantes de la Argentina
“ De mi mayor consideración:
En nombre del Consejo Directivo de nuestra Federación
y de todos los Viajantes Vendedores, hacemos llegar
nuestras más sinceras felicitaciones
en ocasión del 5 5 aniver
aniversario
sario de vuestro Gremio.
Adherimos a los principios solidarios en que se apoya
el gremialismo para la defensa de los derechos de los
trabajadores y felicitamos a todos los miembros de
FENAVENPRO
FENA
VENPRO por estos 5 5 años de lucha.

Martini (à direita), ofereceu a Milton Zschaber (ex-presidente do
PROPAGAVENDE), falecido em 7/10/07, placa em homenagem
VENPRO
aos 56 anos do Filiado da FENA
FENAVENPRO
VENPRO, no Estado de Minas Gerais.

Saludamos a todos los compañeros
con un abrazo fraternal.
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Ser
gio Miranda , ex-deputado federal e
Sergio
presidente da executiva municipal do PDT-MG
“ Saúdo a FENA
VENPRO
FENAVENPRO
VENPRO, pelos seus 5 5 anos
de fundação. Nesses tempos neoliberais,
onde os direitos trabalhistas e previdenciários
são atacados, é necessário que as entidades de trabalhadores
sejam cada vez mais firmes e representativas.
A FENA
FENAVENPRO
VENPRO, sem dúvida, pode desempenhar um papel
VENPRO
relevante nas contra-reformas propostas pelo Governo”.

VENPRO pelos 55 anos,
“Parabéns a FENA
FENAVENPRO
representando as categorias diferenciadas –
vendedores viajantes e propagandistas de
produtos farmacêuticos, que através de muitas lutas
alcançou grandes conquistas.
Saúdo ao presidente da entidade, Edson Ribeir
Ribeiroo Pinto
Pinto,
e a todos os membros da diretoria,
desejando que os anos vindouros
sejam repletos de novos êxitos.”

Sér
gio Miranda no
Sérgio
Seminário Nacional
promovido pelo
Fórum Sindical
dos Trabalhadores
contra a PEC 369/05
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Jor
ge Caruso , deputado estadual (PMDB-SP)
Jorge

Caruso agradeceu a
VENPRO
FENAVENPRO
presença da delegação da FENA
e do SindVend-SP, no
III Congresso Nacional Sindical do PMDB,
realizado em 5/06/2006,
no auditório da Assembléia
Legislativa de São Paulo.

Olívio Dutra , presidente do PT-RS

opagandista e
“O trabalhador pr
propagandista
opagandista de
o viajante pr
propagandista
medicamentos é um elo importantíssimo
da corrente que une os trabalhadores
da saúde e milhões de pessoas que
demandam um atendimento humanizado
no seu direito de prevenir e enfrentar a
doença para qualificar a vida.
Conheço a luta e a diligência das
entidades sindicais das categorias
onde desponta a Federação dos
rabalhadores
Trabalhador
es Viajantes e
Propagandistas
Medicamentos, que
Pr
opagandistas de Medicamentos
celebra 5 5 anos de existência.
Por isso, cumprimento o seu presidente,
companheiro Edson Ribeir
Ribeiroo Pinto
Pinto, a
diretoria que ele coordena e toda a
categoria que a entidade representa a
nível nacional. Longa vida e boa luta!
Um abraço”.
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Lutas&
Conquistas
“Continuamos
a nossa
história no
contexto do
sindicalismo
brasileiro,
registrando as
inúmeras
Lutas e
Conquistas
sociais
e políticas da
FENA
VENPRO
FENAVENPRO
VENPRO,
de 2003 a 2007”

A primeira edição histórica comemorativa da Revista da
FENA
VENPRO
FENAVENPRO
VENPRO, em homenagem aos 50 anos da entidade,
52
fundada em 17 de novembr
novembroo de 19
1952
52, retratou de forma
simplificada um pouco da história da entidade e as Lutas e as
1999 6 a 220
Conquistas mais expressivas, de 19
0 02 – Gestão Edson
VENPRO
Ribeiroo Pinto. Através do Jornal bimestral da FENA
FENAVENPRO
Ribeir
conseguimos resgatar matérias e fotos que ajudaram a documentar este período.
Nesta segunda edição, a homenagem é pelos 5 5 anos
anos. Continuamos a nossa história no contexto do sindicalismo brasileiro,
registrando as inúmeras Lutas e as Conquistas sociais e
políticas, de 2 0 0 3 a 220
Ribeiroo Pinto
Pinto.
0 0 7 , ainda na Gestão Edson Ribeir
Sem medo de errar podemos afirmar, que o espírito de harmonia
entre os Sindicatos co-irmãos tem colaborado de forma firme e
decisiva, com a administração da Federação, que mantem a
filosofia do bom relacionamento com os 27 Filiados que compõem este universo.
Todo o esforço também seria inútil se a entidade não contasse
com funcionários coesos, dedicados, e abnegados, que trabalham com amor, e acima de tudo é fiel a FENA
FENAVENPRO
VENPRO. A equipe
VENPRO
também ajudou a escrever este cinqüentenário, mais cinco anos,
de uma entidade sindical que se orgulha em representar os
vendedores viajantes e os propagandistas de produtos farmacêuticos de norte a sul do Brasil.
VENPRO a cada dia e a cada ano que
Por tudo isso, que a FENA
FENAVENPRO
passa, com esforço, garra, e muita luta, vem alcançando grandes
e novas conquistas, deixando as suas marcas gravadas na
história democrática do País. Confira nas próximas páginas o
caminho trilhado pela Federação nestes quatro anos, e constate

“A equipe de
funcionários
VENPRO
da FENA
FENAVENPRO
que vale a pena prosseguir na luta pelos direitos do trabalhador.
também ajudou
a escrever a história
de Lutas e Conquistas
desta entidade sindical”
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Jan.2
0 03: instituição de nova
Jan.20
VENPRO
identidade visual da FENA
FENAVENPRO
VENPRO..

O pr
esidente da FENA
VENPRO
FENAVENPRO
VENPRO, em visita
presidente
ao Congresso Nacional encontra o senador Paulo Paim,
em meio a discussões sobre a CLT.

ADÃO de Porto Velho, em 20/02/2003,
Jornal EST
ESTADÃO
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2003
2003
VENPRO
publica artigo do presidente da FENA
FENAVENPRO
VENPRO,
contrário a flexibilização da CLT, e veicula notícias
da atuação da entidade nos meses de março e abril de 2003.

Telegrama do
presidente Lula à
FENAVENPRO
FENA
VENPRO prometendo apoio às
categorias que a
entidade representa,
no sentido de ouvir e
acatar as sugestões
dos sindicalistas.

Jornal O Dia retrata a posição da
FENA
VENPRO em relação a indústria
FENAVENPRO
farmacêutica.

FENA
VENPRO recebe em sua Sede, centro do Rio, em
FENAVENPRO
14.03.2003, a visita do médico ortopedista, Jamil Haddad “pai dos genéricos”-, ministro da Saúde do Governo Itamar
Franco.

VII Congr
esso da U.L.A.Vi.M., realizado na Sede
Congresso
Campestre da Associacion Agentes de Propaganda Medica de
la Republica Argentina – APM, em 19.10.2002, Moreno,
Argentina.

FENA
VENPRO recebe homenagem da
FENAVENPRO
Câmara Municipal do RJ, por iniciativa do ex-vereador
Ricardo Maranhão (PSB-RJ).

102a Reunião de Diretoria da FENA
VENPRO realizada no
FENAVENPRO

O ex-secr
etário das Relações do Trabalho, Osvaldo
ex-secretário
VENPRO garantindo
Martins Bargas, envia telegrama a FENA
FENAVENPRO
que o então Fórum Nacional do Trabalho buscaria consenso
em torno da Reforma Sindical e Trabalhista.

Rio de Janeiro.

FENA
VENPRO participa no Seminário de dirigente
FENAVENPRO
sindicais, promovido pela CNTC, com a presença do presidente e diretores da entidade.

VENPRO entrevista Denise Frossard
Jornal da FENA
FENAVENPRO
(PSDB-RJ na época), juíza e ex-deputada federal.
FENAVENPRO
FENA
VENPRO apóia Plenária Estadual do FST-SP, em 22 de
outubro.
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ANO 220
0 03

O ex-ministro da saúde, Jamil Haddad, e o engenheiro e
ex-vereador Ricardo Maranhão, visitam a Sede da
FENAVENPRO
VENPRO, em 10 de julho.
FENA
VENPRO

FENA
VENPRO e Filiado de Rondônia (SER
SER
VIPROF
ARO
FENAVENPRO
SERVIPROF
VIPROFARO
ARO),
articulam encontro na CNTC, com o ex-deputado federal
Eduardo Valverde (PT-RO), para debater a estrutura sindical
brasileira.

FENA
VENPRO deu inicio a uma campanha, a nível
FENAVENPRO
nacional, no sentido de alertar seus Filiados, para o perigo da
Reforma Sindical proposta pelo Governo. 1º debate realizado
no PROP
PROPA
GAVENDE-MG
VENDE-MG.
AGA
VENDE-MG

Relator da PEC 29/03, deputado federal Custódio
VENPRO
Mattos (PSDB-MG) recebe delegação da FENA
FENAVENPRO
VENPRO, na
Sede do Sindicato dos Comerciários de Juiz de Fora, MG, para
esclarecer a importância da manutenção da contribuição e
unicidade sindical e o conceito de categorias diferenciadas.

FENA
VENPRO participa do Seminário “Pró-SindicaFENAVENPRO
to”, na CNTC, de 14 a 15 de agosto, para definir planejamento
estratégico para Ação Sindical no Congresso Nacional.
VENPRO
Reunião do Conselho Fiscal da FENA
FENAVENPRO
em 29 de julho.

Delegação de Propagandistas Argentinos visita
FENA
VENPRO
FENAVENPRO
VENPRO, em 01 e 02 de setembro.
VENPRO apresenta trabalho sobre
Presidente da FENA
FENAVENPRO
“O Sindicalismo e a Conjuntura Sócio-econômica da América
do Sul” no Seminário Internacional de La Seccion UniAmérica Agentes Viajeros, durante o Congresso da UniAméricas realizado, em Buenos Aires, nos dias 23 e 24 de
outubro.
VENPRO faz palestra para vendedoPresidente da FENA
FENAVENPRO
O , em 25 de novembro.
res e propagandistas no VENRI
VENRIO

FENA
VENPRO participa de todos os eventos realizaFENAVENPRO
dos pelo FST-RJ
FST-RJ, com reportagens documentadas no Jornal
FENAVENPRO
VENPRO.
da FENA
VENPRO

FENA
VENPRO
FENAVENPRO
VENPRO, representada pelo diretor do
SIVEVI-RS
SIVEVI-RS, João Manuel Gonçalves, e do SINDVEN-SP
SINDVEN-SP,
Antonio Carlos Amorim (falecido), participam do Seminário
Internacional da Reforma Trabalhista, Legislação do Trabalho
e Organização Sindical, onde?

FENA
VENPRO e CNTC apóiam Fórum Sindsical de
FENAVENPRO

FENA
VENPRO participa da criação do Fórum Sindical
FENAVENPRO
dos Trabalhadores Nacional, em 30 de julho.

VENPRO debate Reforma Sindical
A FENA
FENAVENPRO
com Filiados.

Trabalhadores, em Foz do Iguaçu,em 03 de outubro.

FENA
VENPRO participa da Plenária Estadual do
FENAVENPRO
Fórum Sindical dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, em
Porto Alegre, em 10 de setembro.

FENA
VENPRO participa
FENAVENPRO

do encontro de
representantes de 9 Confederações e 4 Centrais de
Trabalhadores, em São Paulo,em 7 de outubro.

FENA
VENPRO participa da inauguração do Fórum
FENAVENPRO
Sindical dos Trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro, no
auditório da Associação Brasileira de Imprensa, em 08 de
setembro.

103a Reunião do Conselho de representantes da
FENA
VENPRO
FENAVENPRO
VENPRO, nos dias 30 e 31 de julho.
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VENPRO participam de
Representantes da FENA
FENAVENPRO
Seminário”Pró-Sindicato” na CNTC de 24 a 29 de novembro.

FENA
VENPRO participa do I Fórum Regional do Sul
FENAVENPRO
de Minas, em 1 o de novembro.

FENA
VENPRO filia-se a Union Network International,
FENAVENPRO
em 7 de novembro, durante a 5ª Reunião do Comitê Executivo Mundial da UniAméricas, realizado em Nyon, Suíça.

FENA
VENPRO apóia I Simpósio do FST-RJ, na Sede da
FENAVENPRO
CNTC, em 8 de dezembro.

reprodução da imagem
produzida para a Reunião de
Conselho de Representantes
de 2006, a partir do conceito
Cuide bem do seu PPaís
aís ,
em prol das eleições ocorridas
no mesmo ano.
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2004
2004
VENPRO realiza 1ª reunião do ano de
Diretoria da FENA
FENAVENPRO

FENA
VENPRO participa do I seminário Nacional
FENAVENPRO

2004, no dia 2 fevereiro.

em Defesa das Categorias Diferenciadas, nos dias 14,15
e 16 de abril

Mobilização de Trabalhadores do RJ, organizada pelo
FST-RJ, em 25 de março, conta com a presença da delegação
da FENA
FENAVENPRO
VENPRO.
VENPRO

FENA
VENPRO participa de Ato de Desagravo,
FENAVENPRO
realizado pelo FST-RJ, na sub-sede da CNTC, na Cinelândia,
em 11 de maio.

Em março de

VENPRO
Delegação da FENA
FENAVENPRO
VENPRO, participa do Seminário

2004, o Jornal da
FENAVENPRO
FENA
VENPRO

da Uni-Américas Agentes Viajeros, em Montevideo,
no dia 23 de abril.

edita uma edição
extra sobre
Mobilização
Nacional do FST,
na Esplanada dos
Ministérios, em
Brasília.

Senadores e deputados recebem delegação da
FENA
VENPRO
FENAVENPRO
VENPRO, no Congresso Nacional, em Brasília, nos dias
27 e 28 de abril. O encontro com parlamentares potiguares
foi articulado pelo SINPROVERG - Filiado no Estado do Rio
Grande do Norte.

FENA
VENPRO participa da Grande Plenária Estadual
FENAVENPRO
Senador
er
son PPer
er
es
Jeffer
erson
eres
Jeff
[PDT-AM]
e deputado
Michel TTemer
emer
[PMDB-SP]

do FST, e lança Frente Parlamentar do Estado, na ACM Associação Cristã de Moços, em 31 de maio.

FENA
VENPRO recebe Moção de Louvor do ex-vereador
FENAVENPRO
do PSB-RJ, Ricardo Maranhão, pela contribuição a
mobilização de 10.000 trabalhadores na Cinelândia no Dia 1o
de Maio – Dia do Trabalhador.

FENA
VENPRO apóia programa de rádio Giro Sindical,
FENAVENPRO
apresentado pela assessora de comunicação da entidade, a
jornalista Tania Maria de Oliveira
Oliveira.

Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG), recebe delegação
VENPRO
da FENA
FENAVENPRO
VENPRO, em seu escritório, no dia 21 de maio.

VENPRO, participam
Representantes da FENA
FENAVENPRO
do Seminário de “Olho na Reforma Trabalhista”,
realizado no IAB - Instituto dos Advogados Brasileiros, Rio,
nos dias 15, 19, 28 e 29 de abril.
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Delegação da
FENA
VENPRO é
FENAVENPRO
recebida pelo
Presidente da
República
Luiz Inácio
Lula da Silva
em audiência
no Palácio
do Planalto, no
dia 23 de julho.

VENPRO
Eleições na FENA
FENAVENPRO
VENPRO,

VENPRO
Reunião de Diretoria da FENA
FENAVENPRO
VENPRO, em 26 de outubro,

de 27 de julho a 31 de agosto

discute Reforma Sindical proposta pelo Governo.

FENA
VENPRO participa de todas as atividades do
FENAVENPRO

II Seminário Nacional de Categorias Profissionais

FST-RJ, em 2004.

Diferenciadas, realizado em São Paulo, de 14 a 15 de setembro.

VENPRO e reunião de
Posse da nova diretoria da FENA
FENAVENPRO
Conselho de Representantes, na Colônia de Férias do Sind
Vend - Filiado dos Vendedores de São Paulo, em Praia
Grande, litoral santista, nos dias 27 e 28 de outubro.

III Seminário Nacional de Categorias Profissionais
Diferenciadas, realizado no Rio de Janeiro, de 18 a 19 de
novembro.

FENA
VENPRO participa do Dia Nacional do Protesto,
FENAVENPRO
organizado pelo FST Nacional, realizado em Brasília, no dia 11
de novembro.

Reunião da Executiva da U.L.A.A Vi.M., em Montevidéu,
Uruguai, nos dias 5 e 6 de novembro.

FENA
VENPRO participa de Encontro Estadual,
FENAVENPRO

VENPRO participa
Delegação da FENA
FENAVENPRO
do ato de entrega do Projeto da Reforma Sindical, no Senado
Federal, em 25 de agosto.

organizado pelo FST-RJ, com a presença do coordenador do
Fórum Nacional do Trabalho, Oswaldo Bargas, em 30 de
novembro.

Última reunião de diretoria do ano, realizada na Colônia
de Férias do SINDVEND – Filiado dos Vendedores de SP, em
Praia Grande, no dia 10 de dezembro.
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2005
2005
FENA
VENPRO participa de todas as Plenárias e
FENAVENPRO

IV Seminário Nacional em Defesa

atividades do FST-RJ, em 2005.

das Categorias Diferenciadas, realizado em Belo Horizonte,
MG, de 16 a 17 de junho.

Diretores da Uni-Américas Agentes Viajeros, Luiz Carlos
Cejas e Maria Luiza Fernandes, visitam Colônia de Férias do
SINDVEND – Sindicato dos Vendedores Viajantes de São
Paulo, no dia 29 de abril.

FENA
VENPRO participa de audiências públicas, na
FENAVENPRO
Câmara dos Deputados, em 30 de março, para debater
Reforma Sindical. 06 de abril,13 de abril

FENA
VENPRO participa da posse dos Filiados no Rio
FENAVENPRO
Grande do Sul (SINPROVERGS) e em Minas Gerais
(PROPAGAVENDE).

VENPRO
Assessora de Comunicação da FENA
FENAVENPRO
VENPRO,
Tania Maria de Oliveira, homenageada pela FEMULHER Federação das Mulheres do Estado do RJ, em 08 de março,
Dia Internacional da Mulher.

FENA
VENPRO participa do Seminário Nacional
FENAVENPRO
contra a PEC 369/05, realizado pelo FST- Nacional, na sede da
CNTC, em Brasília, nos dias 18 e 19 de maio.

VENPRO , recebida pelo
Delegação da FENA
FENAVENPRO
ministro das Cidades, Olívio Dutra, em seu gabinete,
em Brasília, no dia 12 de abril, alerta sobre
os perigos da Reforma Sindical.

FENA
VENPRO participa de debate sobre
FENAVENPRO
redução da jornada de trabalho, em Brasília, no dia 18 de
maio, promovido pela CNTC.

Delegação
aplaudiu a
iniciativa do
Senador Paulo
Paim
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ANO 220
005

FENA
VENPRO participa de passeata contrra
FENAVENPRO
a PEC 369-05, em 29 de abril

VENPRO,
Diretores da FENA
FENAVENPRO

e assessora de
comunicação social da entidade, participam da posse
da nova diretoria da FECOSUL, em Porto Alegre,
no dia 14 de julho.

Reunião do secretariado da U.L.A.Vi.M, em Assunção, de
11 a 13 de novembro.

FENA
VENPRO participa de Seminário
FENAVENPRO
“Mudanças e Impasses na Reforma Sindical” em Brasília,
no dia 14 de abril.

FENA
VENPRO participa de ato público contra
FENAVENPRO
Medida Provisória 258, que criou a Super Receita, no Centro
do Rio de Janeiro, em 26 de setembro.

VENPRO , em visita ao
Presidente da FENA
FENAVENPRO
SINDEV
AL
SINDEVAL – Filiado de Alagoas, em nos dias 29 e 30 de
junho, concede entrevista à TV Gazeta de Maceió, articulada
pela diretoria do Sindicato.

FENA
VENPRO
FENAVENPRO
participa de
debate na Comissão
de Trabalho da
Câmara dos Deputados sobre Organização Sindical, em 13
de dezembro.

VENPRO
Deputado Babá visita Sede da FENA
FENAVENPRO
VENPRO,
em 11 de novembro.

Fundação da NCST-RJ
VENPRO assina
e FENA
FENAVENPRO
filiação à entidade

FENA
VENPRO participa de Seminário Nacional
FENAVENPRO
“Ação e Luta unificadas pelas Federações e Sindicatos”,
realizado pela CNTC, nos dias 4 e 5 de agosto.
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2006
2006
FENA
VENPRO participa do Plano de Lutas da NCST.
FENAVENPRO

III Congresso Nacional do PMDB Sindical, realizado
na Assembléia Legislativa de São Paulo, em 5 de junho.

FENA
VENPRO participa de todos os eventos promoFENAVENPRO
vidos pela NCST.
opaganAutor da Lei que regulamenta a profissão dos pr
propagandistas de pr
odutos
farmacêuticos
produtos farmacêuticos, Alcir Pimenta, visita à
VENPRO
Sede da FENA
FENAVENPRO
VENPRO, em 10 de julho.

VENPRO
106a Reunião de Conselho da FENA
FENAVENPRO
VENPRO, em
XXXXXXX
VENPRO
Reunião de diretoria da FENA
FENAVENPRO
VENPRO, Sede do SIVEVI -

Câmara dos Deputados, na votação das Medidas
Provisórias 293 e 294/06, que regulamentavam as Centrais
e criavam Conselho Nacional de Relações do Trabalho.
Na ocasião, as MPs foram arquivadas.

Seminário Internacional do Setor Profissional
Uni-Americas/Agentes Viajantes, realizado em Buenos Aires,
no dia 7 de setembro.

Filiado no Rio Grande do Sul, em 12 de julho.

Reunião do Secretariado da U.L.A.Vi.M de 10 a 12

VENPRO presente na comemoração
Delegação da FENA
FENAVENPRO

de novembro, em Moreno, Argentina.

dos 100 anos do CVVP (Centro de Viajantes y Vendedores de
Plaza), Montevidéu, Uruguai.

FENA
VENPRO participa de todas
FENAVENPRO

FENA
VENPRO recebe a visita de Jean Louis Reytavin e
FENAVENPRO
Richard Beer, editores internacionais da Revista Medicina e
Enfermagem.
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VENPRO presente no plenário da
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ANO 220
006

VENPRO aprovam filiação do
Diretores da FENA
FENAVENPRO

FENA
VENPRO presente em homenagem promovida
FENAVENPRO

Sindicato de Caruaru, na Bahia, em reunião realizada na Sede
Campestre do SEPROVES - Filiado no Estado do Espírito
Santo, em 20 de outubro.

pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais, ao
PROPA
GAVENDE
PROP
AGA
VENDE – Filiado da Federação no Estado, pela
passagem de seus 56 anos de fundação. O evento aconteceu
no dia 25 de agosto.

FENA
VENPRO participa de todo o processo eleitoral
FENAVENPRO
de 2006.

Reprodução de banners produzidos para as
VENPRO
comemorações dos 55 anos da FENA
FENAVENPRO

45
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2007
2007
VENPRO visitam sede do
Assessores da FENA
FENAVENPRO

FENA
VENPRO participa da homenagem ao diretor da
FENAVENPRO

SINDVEND
AS – Filiado da entidade no Estado de Goiás, e
SINDVENDAS
participam de debate sobre o PAC, com técnicas do DIEESE. O
evento, promovido pela Nova Central Sindical de Trabalhadores - Nacional, aconteceu no dia 22 de janeiro.

Confederação Nacional de Trabalhadores do Comércio, Juracy
Martins dos Santos, que recebeu Condecoração no Grau de
Comendador, oferecida pelo Conselho da Ordem do Mérito
Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho – 1a Região.

Delegação da FENAVENPRO participa da II Conferência
Regional da Uni-Américas, realizada na Argentina, de 21 a 23
de março.
VENPRO na Sede da
Reunião de diretoria da FENA
FENAVENPRO
entidade, em 13 de março.

FENA
VENPRO participa de audiência pública no
FENAVENPRO
Senado Federal, sobre a Emenda 3, em 3 de maio.

FENA
VENPRO recebe visita, em 24 de julho, de José
FENAVENPRO
VENPRO participa de debate sobre o
Delegação da FENA
FENAVENPRO

Fernandes Manjerona, Gerente da AMBEV.

PAC, em São Paulo, no dia 8 de fevereiro. O economista
Marcio Pochmann foi o palestrante.
VENPRO
Reunião do Conselho Fiscal, na Sede da FENA
FENAVENPRO
VENPRO,
em 12 de março.

VENPRO participa de Seminário
Delegação da FENA
FENAVENPRO
sobre o PAC, no Rio de Janeiro, realizado pela NCST-RJ, em 31
de maio.
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VENPRO | 55 anos | Lutas e Conquistas
Revista da FENA
FENAVENPRO

Assessoria
Jurídica
VENPRO
Á frente da assessoria jurídica da FENA
FENAVENPRO
VENPRO, desde
abril de 2007 , Hildebrando Barbosa de Carvalho é formado pela
UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 1978, com
mais de 30 anos de experiência na área sindical. O advogado
ocupou o lugar do saudoso Wilson do Rego Monteiro, falecido em
8/05/2006, que representou a entidade por 40 anos, com competência, dignidade, honradez e sabedoria.
Hildebrando é conselheiro da OAB/RJ; vice-presidente da Região
Sudeste da ABRAT – Associação Brasileira de Advogados Trabalhista e presidente da ACAT – Associação Carioca de Advogados
Trabalhistas e diretor do Sindicato dos Advogados – RJ.
VENPRO são de
As atribuições do assessor jurídico da FENA
FENAVENPRO
caráter amplo, e abrangem atividades internas e externas, que se
estendem à defesa das causas trabalhistas dos vendedores
viajantes e propagandistas de produtos farmacêuticos, com
entrosamento direcionado aos seus 27 Filiados, além as causas
específicas de interesse da Federação.

“Seguindo a lição de
Cândido Mariano Rondon
‘é preciso integrar para não entregar’,
seja do Oiapoque ao Chuí, sempre haverá
um vendedor-viajante-propagandista.
Nestes 5 5 anos de existência a
FENA
VENPRO integrou e
FENAVENPRO
consolidou as categorias profissionais
representadas, sempre na incessante
luta por Direito, Trabalho e Justiça.
E são só os primeiros 5 5 aninhos de uma
longa e profícua caminhada.
Parabéns FENA
FENAVENPRO
VENPRO!”.
VENPRO
Hildebrando ao lado de
Edson Ribeiro Pinto

47
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14
14julho
01
01outubro
Dia PPan-americano
an-americano do VVendedor
endedor
O 1º Congresso Pan-americano de Viajantes, Agentes e
Representantes do Comércio, realizado em Buenos Aires, de 25
de setembro a 2 de outubro de 1937, oficializou o 1º de outubr
outubroo
como Dia PPan-americano
Viajante. Participaram do evento,
an-americano do Viajante
representantes de diferentes organizações da Argentina, além
das delegações do Brasil, Chile, México e Uruguai.
A finalidade do encontro foi buscar meios de aperfeiçoamento
profissional, analisar e intercambiar experiências das problemáticas trabalhistas na América Latina, e fortalecer o avanço da
regulamentação legal da profissão, no sentido de proteger e
enaltecer o trabalho dos viajantes.
Hoje, há 70 anos da primeira celebração, e com uma visão
VENPRO pode
retrospectiva dos resultados alcançados, a FENA
FENAVENPRO
se manifestar com orgulho, por representar legitimamente, esta
categoria diferenciada.
O cenário econômico e social do nosso País, sem dúvida, não é o
mais favorável para o desenvolvimento da capacidade produtiva
da maioria dos setores, mas as comemorações desta marcante
data falam aos corações de trabalhadores conscientes, com o
firme propósito de impulsionar o progresso do Brasil.

No Brasil, a Lei nº 3.207, de 18/07/1957, assinada pelo então
presidente da República, Juscelino Kubitschek, regulamenta as
atividades dos empregados vendedores, viajantes ou pracistas.
A Lei brasileira completou este ano, 50 anos de existência.

18 julho
Dia Estadual dos Empr
egados
Empregados
Vendedor
es, Viajantes ou
endedores,
Pracistas
O SINPROVENCE-CE comemora a data, regulamentada pela Lei
Estadual no 13.777, de 24 de maio de 2006, de autoria do deputado Heitor Férrer (PDT) durante o governo de Lúcio Gonçalo de
Alcântara (PSDB)

Dia Estadual do Pr
opagandista
Propagandista
opagandistas
opagandistas-vendedor
es de
Os pr
propagandistas
opagandistas, pr
propagandistas-vendedor
opagandistas-vendedores
pr
odutos farmacêuticos fizeram história viajando no dia a dia, de
produtos
norte a sul, de leste a oeste do País vencendo dificuldades, coletando informações e transmitindo conhecimentos científicos. Com sua
tradicional maleta abarrotada de medicamentos e novidades
terapêuticas, os profissionais visitam médicos, dentistas e farmacêuticos divulgando os produtos da indústria farmacêutica, que
contribuem na prevenção e/ou na cura de doenças.
Esses valorosos e incansáveis profissionais, atualmente em
torno de 14 mil, desempenham papel importante para o desenvolvimento e crescimento da economia brasileira, intensificando
a competitividade no mercado de trabalho.
opagandistas, Pr
opagandisO SINPROVERJ - Sindicato dos Pr
Propagandistas,
Propagandisendedor
es de Pr
odutos FFarmacêuticos
armacêuticos do
tas-Vendedor
endedores
endedores
Produtos
tas-V
endedor
es e VVendedor
Janeiroo , foi o precursor e idealizador do Dia Estadual do
Rio de Janeir
Pr
opagandista
Propagandista
opagandista, comemorado em 14 de julho
julho, e instituído
através da Lei nº 142/75, por iniciativa da Assembléia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro.
SINPROVERJ,
A partir daí, outros co-irmãos acataram a idéia do SINPROVERJ
VENPRO
e 11 Filiados da FENA
FENAVENPRO
VENPRO, já comemoram a data em seus
Estados. Confira:
SINPROVERJ–RJ [Lei nº 25, 9/01/1976; Autor: deputado Edésio Frias;
AGA
VENDE – MG [Lei nº 14.490, 9/12/2002;
Governador: Faria Lima] | PROP
PROPA
GAVENDE
Autor: deputado Miguel Martini (PSB); Governador: Itamar Franco (PMDB)]
| SINVENPRO – PB [Lei nº 7.293, 27/12/2002; Autor: deputado Rômulo José
de Gouveia (PSDB); Governador: Roberto Paulino (PMDB)] | SINPROVENCE
– CE [Lei nº 13.316, 2/07/2003; Autor: deputado Heitor Férrer (PDT);
Governador: Lúcio Gonçalo de Alcântara (PSDB)] | SINPROVERGS – RS [Lei
nº 12.117, 8/07/2004; Autor: deputado Heitor Schuch (PSB); Governador:
Germano Antônio Rigotto (PMDB)] SINPROVERN – RN [Lei nº 8.348, 9/07/
2003; Autor: deputado Francisco José da Silveira (PSB); Governador: Wilma
AS – GO [Lei nº 14.465, 16/07/2003; Autor:
Maria de Faria (PSB)] | SINDVEND
SINDVENDAS
deputado Leandro Sena (PPS); Governador: Marconi Ferreira Perillo Júnior
(PSDB)] | SEPROVES – ES [Lei nº 7.501, 25/07/2003; Autor: deputado Paulo
IVEND
AS – MS
Foletto (PSB); Governador: Paulo Hartung (PMDB)] | SIND
SINDIVEND
IVENDAS
[Lei nº 2.821, 6/05/2004; Autor: deputado Antonio Carlos Arroyo (PL);
AR – PPA
A [Lei nº
SINPROFAR
Governador: José Osírio dos Santos Miranda (PT)] | SINPROF
6.727, 21/03/2005; Autor: deputado Júnior Ferrari (PSDB); Governador:
Simão Jatene (PSDB)] | SEVVPROPI – PI [Lei nº 5.648, 3/05/2007; Autor:
deputado Flávio Nogueira (PDT); Governador: Wellington Dias]

Na mesma data, 14 de julho de 1975, o então presidente da República, Ernesto Geisel, e o ministro do Trabalho, Arnaldo Prieto, assinaram a Lei nº 6.224, que regula o exercício da profissão de propagandista e vendedor de produtos farmacêuticos.
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