


É longa a luta do trabalhador por um reconhecimento digno de sua contribuição à sociedade. 
Até fins do séc. XVIII, o relacionamento entre a nobreza e os trabalhadores vertia num regime de 
exploração consensual. Não se tratava do aproveitamento de um trabalho escravo, como faziam 
os vencedores com os soldados aprisionados em suas guerras. O povo entendia como natural 
a obrigação de pagar o imposto que sustentava reinos e realezas – e a relação entre produção e 
consumo fluía sem grandes dificuldades.

O grande marco foi a Revolução Industrial, centralizada na Inglaterra. Quando as máquinas 
começaram a substituir o trabalho artesanal, o emprego diminuiu e os trabalhadores se uniram 
em sindicatos, para poder lutar pela valorização de sua mão de obra. 

No Brasil, os sindicatos de trabalhadores rurais foram reconhecidos por lei de 1903 mas só em 
1930 Getúlio Vargas criaria o primeiro Ministério do Trabalho e regulamentaria a sindicalização 
das classes patronais e operárias.

Aqui o caminho não foi fácil. Leis emanadas de ditaduras, tanto civil como militar, e o crescente 
poder dos sindicatos patronais, muitas vezes cerceavam ou dificultavam o exercício do 
sindicalismo operário, levando os sindicatos a se unirem em federações para, juntos, ganharem 
força na defesa de seus interesses comuns – principalmente a nível federal.

No começo da década de 50, uma das classes que se sentiram acuadas por essa situação foi a 
silenciosa e quase anônima classe dos propagandistas e vendedores de produtos farmacêuticos. 
O consumidor não os vê nem percebe o que eles fazem. Entretanto, o seu trabalho paciente é o 
grande protagonista na divulgação entre médicos e farmacêuticos de novos medicamentos que 
virão salvar vidas e minorar sofrimentos.  

Pressionados por essa situação, em 1952 cinco sindicatos decidiram se unir e criaram a 
Fenavenpro.  Decisão mais do que bem-vinda. Há sessenta anos, como federados, os sindicatos 
da classe se beneficiam de uma sólida defesa de seus interesses nas áreas empresarial, política 
e jurídica.

Aliando-se à nossa entidade nacional – CNTC – e, também, a entidades internacionais, como a 
U.LA.Vi.M. (Unión Latinoamericana de Visitadores Médicos, de amplitude latino-americana, com 
sede em Buenos Aires, Argentina, onde somos cofundadores e ocupamos a vice-presidência) e a 
UNI GLOBAL UNIÓN (Sector Viajeros, com sede na Suíça), temos ainda mantido contatos com a 
UIADM (Union Internationale Des Associations De Délégués Médicaux, com sede na Espanha).

Como presidente da FENAVENPRO, é com justa alegria 
e orgulho que neste ano de 2015 conclamamos à 
celebração dos 40 anos da regulamentação da profissão 
de propagandista vendedor, Lei nº 6.224 de 1975. E 
apresentamos, nesta edição extraordinária, o resumo 
de nossa história de décadas de lutas.

Edson Ribeiro Pinto
Presidente da FENAVENPRO

Uma sólida defesa



A história da Federação Nacional dos Empregados Vendedores 
e Viajantes do Comércio, Propagandistas, Propagandistas-
Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos 
começou em 22 de maio de 1952, na sede do Sindicato 
dos Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio, 
localizado, na época, à Avenida Treze de Maio, 44/ 9º 
andar, sala 901, no Estado do Rio de Janeiro.
Ali nasceu a Federação Nacional dos Empregados 
Vendedores e Viajantes do Comércio, sendo 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.
Hoje, a Federação Nacional dos Empregados Vendedores e Viajantes do 
Comércio, Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores 
de Produtos Farmacêuticos conta com 26 Sindicatos Filiados, em 
todo o território Nacional.

FUNDADORES 
Foram cinco os Sindicatos fundadores, devidamente 
representados pelos seguintes presidentes e diretores: 
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, transformaram a já existente Associação 
Profissional dos Vendedores e Viajantes do Comércio no que é, 
hoje, a FENAVENPRO.

CATEGORIAS PROTEGIDAS POR LEIS
Em 18 de outubro de 1957, foi sancionada a Lei nº 3.207, que regulamenta 
as atividades dos empregados Vendedores, Viajantes ou Pracistas, pelo, 
então, Presidente da República Juscelino Kubitschek. Em 14 de julho 
de 1975, foi sancionada a Lei nº 6.224, que regulamenta o exercício 
da profissão de Propagandista e Vendedor de Produtos Farmacêuticos, 
sancionada pelo Presidente Ernesto Geisel.
No dia 13 de dezembro de 1979, o Ministro de Estado do Trabalho da 
época, Murillo Macêdo, estendeu a representação desta Federação 
Nacional de Vendedores e Viajantes para Propagandistas, 
Propagandistas Vendedores e Vendedores de Produtos 
Farmacêuticos, passando esta entidade a representar as duas 
categorias profissionais diferenciadas.

A trAjetóriA dA FeNAVeNPrO

1952
RJ SP

MG
RS

lei 3.2017

lei 6.224

BA
siNdicAtOs FOrtes
A orgulho das representações regionais merece 
um capítulo à parte nesta edição. Cada filiada 
tem motivos de sobra para contar sua trajetória. 

15
reGULAMeNtAÇÃO, 
cONQUistA MAiOr
A FENAVENPRO tem a satisfação de fazer circular 
em todo o Brasil esta Edição Histórica que marca 
os 40 anos de regulamentação profissional dos 
propagandistas. A Lei nº 6224, de 14/7/1975, 
envolveu gerações de dirigentes, como esta da 
foto dos pioneiros da categoria. Da esquerda 
para a direita, sentados: Armandino Seabra 
(SP), Odilon Furtado de Oliveira Braga (RJ), 
Dante Buffone (BA). Em pé: Ernane Miranda 
Lima, Wilson Coelho Leão (MG), Felipe Marçal 
Weinmann (RS), Álvaro Lopes Soares (SP), 
Luiz Magno Víctor (RJ), Wilson Schaerer (RS) e 
Ângelo Parmigiani (SP).

11

FeNAVeNPrO HOje
Fundada em 1952, a FENAVENPRO cresceu e hoje 
representa quase duas dezenas de sindicatos filiados. 
A sede é o ponto de convergência das demandas das 
representações regionais.

6

ALéM dAs FrONteirAs
Integrada ao mundo globalizado, a FENAVENPRO é filiada à Global Union, 
com sede na Suíça, e à União Latino-Americana de Visitadores Médicos, com 
sede na Argentina. 

10

NOssOs sÍMBOLOs 
eterNOs
Identificados com Mercúrio, 
mensageiro do comércio, 
os propagandistas cultuam 
as tradições, representadas 
ainda pelo nosso hino e nossa 
bandeira.

8

Foto: tania Maria de Oliveira
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sede AtUAL FeNAVeNPrO
Núcleos de apoio 
garantem integração

Estruturada para atender as demandas nacionais, 
a FENAVENPRO mantém setores vitais, como a 
Secretaria, a Contabilidade, o Departamento Jurídico 
e a Assessoria de Comunicação Social.

departamento jurídico

secretaria

contabilidadeA FENAVENPRO está localizada atualmente, em 2015, 
no endereço que passou a ocupar em 1996: Rua Ál-
varo Alvim, 21/4º andar. Um pavimento inteiro de um 
prédio comercial no coração da Cinelândia, berço de 
grandes manifestações públicas do Rio de Janeiro. 

É a segunda sede própria da Federação, que se ins-
talou primeiramente, nos anos de 1950, em um con-
junto de salas da Avenida Rio Branco, 277, centro 
comercial e financeiro do Rio. 

No atual endereço, a FENAVENPRO mantém uma ma-
triz enxuta e ágil. Além da Presidência e da Sala de 
Reuniões, oferece a quem chega um hall exclusivo de 
elevadores e uma confortável recepção.

Completam a estrutura uma Secretaria, o Departa-
mento Jurídico, a Contabilidade e a Assessoria de 
Comunicação Social.

FENAVENPRO evolui 
para manter atendimento 
a demandas nacionais

MOderNidAde e trAdiÇÃO

Logo após a fundação da 
FENAVENPRO, em 1952, o 
primeiro presidente, Odilon 
Furtado de Oliveira Braga, 
concentrou esforços para 
aquisição da primeira sede.

Localizada na Avenida Rio 
Branco, 277, grupo 901-
902, a sede foi incorporada 
na gestão seguinte, do 
presidente Juvenal Campos, 
e já projetava a grandeza das 
categorias representadas. A 
última Diretoria empossada 
naquele endereço foi de 1992.

detalhe da sala da presidência na 1ª sede

A 1a sede
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Tradição não é apenas o passado, mas, antes, a “permanência no desenvol-
vimento”, a “permanência na continuidade”. A definição do historiador por-
tuguês Antonio Maria de Sousa Sardinha (1887-1925) é citada no livro Os 
Homens e As Ruínas, do filósofo italiano Julius Evola (1898-1974), em cuja 
obra se inspiram algumas correntes contemporâneas tradicionalistas.

Permanecer em desenvolvimento sem deixar de lado o passado aplica-se à 
trajetória da FENAVENPRO. Até os mitos inspiram. 

Mercúrio, por exemplo, foi escolhido como referência na mitologia por causa 
da rapidez exigida do profissional e pela dedicação ao comércio.

Outros símbolos institucionais dos propagandistas – como a logomarca, a 
bandeira e o hino entoado nas grandes solenidades - são reverenciados pela 
categoria.

O Hino do Viajante, com letra e música do 
maestro Nelson Ferreira, foi lançado no IV 
Congresso Nacional de Viajantes, Vende-
dores e Representantes Comerciais do Bra-
sil, realizado em maio de 1962, em Recife, 
Pernambuco. Motivo de orgulho, é entoado 
nos grandes encontros e confraternizações 
da categoria.

No livro 40 Anos de História, sobre a FENA-
VENPRO, de 1982, o autor Giovanni Greco 
buscou a origem dos hinos da civilização:
“Primitivamente, os hinos nasceram da re-
ligiosidade oriental a enaltecer Deus... Na 
vida profana, os hinos apareceram exaltan-
do um rei, uma nação, que passava a ser 
o símbolo. Os seus acordes inflamavam, 
com fervor e arrebatamento o seu povo”.

A primeira marca da FENAVENPRO foi criada em 1979 pela artista plástica 
Isabel Cristina, professora de Belas Artes da Universidade Federal de Minas 
Gerais. Já dominavam a imagem original a roda dentada simbolizando a in-
dústria, a mala do comerciante e o chapéu com asas do mito Mercúrio.

Em 2002, a FENAVENPRO, mais encorpada por filiações e conquistas, adota 
um novo logotipo modernizada pela designer Tathiana Marceli, que alcançou 
um ótimo resultado, ao estilizar com padrão único os mesmos elementos da 
peça original.

Símbolos 
FENAVENPRO 

contam uma 
trajetória de 
conquistas

Logo acompanha evolução 
da FENAVENPRO

MitOs e trAdiÇões

Hino próprio, um 
orgulho a mais

Símbolo caro à classe, a 
bandeira da entidade é também 
objeto de capítulo à parte do 
livro 40 Anos de História da 
FENAVENPRO. Nele, o autor 
Giovanni Greco lembra que o 
vocábulo “bandeira” vem da 
Gália dos franceses, definida 
“na etimologia, peça de pano 
retangular, com figuras ou 
inscrições simbolizando, 
em alegoria, um universo 
de coisas”. Um universo de 
avanços e conquistas.

Mercúrio é o personagem da mitologia romana associado ao 
propagandista. Representa a venda, o lucro e o comércio. O 
nome vem da palavra latina ‘merx’ – mercadoria, comparado a 
mercador.

Encarregado de levar as mensagens do deus Júpiter, o célere 
Mercúrio é caracterizado pelo uso de sandálias e capacete 
dotados de asas. O planeta Mercúrio teria recebido este nome 
porque se move rapidamente no céu.

InspIraCao mItologICa

Um pavilhão 
de tradições 
e vitórias

Criação do maestro Nelson Ferreira
 
 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!

 Companheiros, viajantes,
 Para frente! Sempre avante!
 Porque, enquanto houver madrugada,
 Haverá um viajante!

Hino do Viajante

2013: na posse da diretoria do sinproverj, mesa e plateia entoam o Hino do Viajante

Maestro Nelson 
Ferreira (2o da 
esquerda para a 
direita), entre Virgílio 
Porréca, Ary Viana e 
Melchíades cardoso 
de Almeida

Acima, a primeira logomarca, de 1979, 

e ao lado a atual, 

de 2002
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O registro oficial 
da Lei que 

regulamentou 
a profissão dos 
propagandistas 

A conquista da regulamentação profissional é o momento máximo dos propagan-
distas, resume hoje o professor Alcir Pimenta, então deputado federal pelo RJ em 
1975, e autor do projeto legislativo que resultou na Lei nº 6224.

- O governo achava um absurdo regulamentar uma profissão que não exigia nível 
superior – salienta.

Justificativas para aprovação
Os argumentos apresentados no projeto de lei, no entanto, venceram todas as resis-
tências. O texto da proposição apresentou duas razões que acabaram prevalecendo.

Uma delas lembrava “o quanto é exigido para o exercício da profissão que se 
pretende regulamentar”, citando cursos de Anatomia, Farmacologia, Promoção de 
Vendas, Educação Moral e Cívica, Parasitologia, Microbiologia e Propaganda. 

Outra argumentação fundamental foi a que contrapôs as condições de trabalho 
da categoria, “muitas vezes realizado em locais sujeitos ao contágio de moléstias 
infecto-contagiosas”, o que exigia a contrapartida de oferecer “remuneração capaz 
de, pelo menos, tornar viável o uso de medidas elementares de defesa da saúde, 
como sejam: exames periódicos, tratamento médico etc”.

NOssA cONQUistA MAiOr

eM diA cOM A 
GLOBALizAÇÃO

UNi Global 
Union, à qual 
somos filiados

delegação da 
FeNAVeNPrO no 
XViii congresso 
da U.L.A.Vi.M, 
novembro de 2014, 
na Argentina

FeNAVeNPrO 
é fundadora 
da U.L.A.Vi.M.
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América Latina
A União Latino-Americana de 
Visitadores Médicos, criada 
em 1996 e sediada em Buenos 
Aires, mantém atualizado o 
relacionamento de suas filiadas 
através de encontros. 

O mais recente, em novembro 
de 2014, foi o XVIII Congresso 
da U.L.A.Vi.M, realizado, em 
Chaco, na Argentina. Os 500 
congressistas dos quatro 
países do bloco aprovaram 
o documento “Declaração de 
Resistência”, que defende os 
direitos dos propagandistas de 
produtos farmacêuticos.

A globalização do fim do século 20 tem um 
papel marcante na trajetória da FENAVENPRO. 
A Federação é fundadora – ao lado de congê-
neres da Argentina, Uruguai e Paraguai – da 
União Latino-Americana de Visitadores Médi-
cos (U.L.A.Vi.M.). Atualmente, o Brasil ocupa a 
vice-presidência da entidade.

A FENAVENPRO é também filiada, desde 2002, à 
UNI Global Union (Sector UNI Viajeros), que tem 
sede na Suíça, e representa mais de 20 milhões 
de trabalhadores em setores profissionais emer-
gentes no mundo.

o ano de 1975
Estávamos em um 
período em que o 
mundo passava por 
transformações políticas, 
sociais e culturais. Um 
resumo de 1975 está 
nas páginas a seguir, um 
capítulo à parte desta 
publicação, finalizado com 
depoimentos atuais de 
personagens que viveram 
os preparativos para a 
batalha e a vitória final.
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1975
O BrAsiL e O MUNdO

No Brasil, o fato político de 1975 
foi a morte de Wladimir Herzog, 
no DOI-CODI, em São Paulo. A 
versão oficial de que o jornalista 
filiado ao PCB se enforcara não 
se sustentou. Segundo algumas 
teorias, este teria sido o episó-
dio que levou o general Ernes-
to Geisel, empossado um ano 
antes presidente da República e 
que sancionou a Lei de Regula-
mentação dos propagandistas, a 
apressar o processo de abertura 
política.

A telenovela Roque Santeiro, de Dias Go-
mes, da Rede Globo, é proibida de ir ao 
ar no dia da estreia. Pelo enredo, Roque 
Santeiro tornou-se lenda e fez a cidade de 
Asa Branca prosperar com sua história. 
Muitos se aproveitam da lenda para lucrar. Só que para o de-

sespero dos poderosos, Roque San-
teiro não está morto e está voltando 
para cidade, ameaçando pôr um fim 
ao mito.

a censura 
se impunhao regime 

fazia água

Válvula de escape para uns, ópio 
do povo para outros, o futebol no 
Brasil apresentava um novo ído-
lo. O jovem meio-campista Fal-
cão - que depois jogaria na Itália 
e seria aclamado “Rei de Roma” 
– era o líder do Internacional de 
Porto Alegre, campeão brasileiro 
de 1975. Um time recheado de 
veteranos, como o goleiro Manga 
e o centro-avante Dario, o Dadá 
Maravilha.

O piloto austríaco Niki Lauda foi três vezes 
campeão mundial de Fórmula 1, sendo a pri-
meira deles em 1975, pela Ferrari. Em 1976, 
sofreu gravíssimo acidente em Nurburgring. 
Ficou preso por vários minutos às ferragens 
do seu carro que incendiara. Chegou a re-
ceber extrema-unção, mas escapou das cha-
mas e da morte. Voltou deformado às pistas 
ainda em 76, e só perdeu o bi na última prova do ano, no Japão, 
para o inglês James Hunt. Em 1977, porém, sagrou-se outra vez 
campeão, feito que conquistaria novamente em 1984. Disputou 
177 GPs, com 25 vitórias.

inter-rs, 
campeão 

brasileiro

surge a 
microsoft

da ‘morte’ 
para a 
glória 

Juan carlos 
revive coroa 

espanhola

Fatos marcantes no ano da 
conquista da regulamentação 
profissional do propagandista

O norte-americano Bill Gates deci-
diu apostar tudo na fundação da Mi-
crosoft, atualmente a maior e mais 
conhecida empresa de software do 
mundo em termos de valor de mer-
cado. Ele tinha apenas 20 anos em 
1975. Abandonou o curso de Mate-
mática na Universidade de Harvard 
para se transformar em sinônimo de 
revolução tecnológica.

O ano de 1975 foi es-
pecial para o londrino 
Charles Chaplin (1889-
1977), finalmente reco-
nhecido por sua con-
tribuição à cultura com 
o título de Cavaleiro do 
Império Britânico. Ideali-
zador de obras-primas do cinema mudo, como 
O Vagabundo e O Grande Ditador, o criador 

do eterno Carlitos tivera duas 
vezes antes o nome vetado para 
a honraria da Coroa. A primeira, 
em 1936, punido por não ter-se 
alistado para a I Guerra. Depois, 
em 1956, descartado pelo gabi-
nete britânico, conservador, te-
meroso de prejudicar a relação 
do império com os EUA, onde 
Chaplin sofrera perseguição da 
corrente macarthista, anticomu-
nista. Por seu posicionamento 
político, Chaplin foi incluído na 
Lista Negra de Hollywood.

Em 1975, João Carlos Afonso Vítor 
Maria de Bourbon e Bourbon iniciou 
seu reinado na Espanha. Abdicou em 
junho de 2014 devido a incidentes fa-
miliares. Segundo pesquisas de opi-
nião, nunca teve popularidade entre 
os súditos. Cerca de dois terços dos 
espanhóis pediram que ele abdicas-

se do trono, o que 
foi aceito pelo go-
verno e pelo Par-
lamento. Pela lei, 
seu sucessor é o 
filho Filipe VI.

grã-bretanha 
condecora 

chaplin
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O mundo assistiu em 1975 
à libertação de Angola, 
Moçambique, Cabo Verde 
e São Tomé e Príncipe. Foi 
a consequência da Revolu-
ção dos Cravos, movimen-
to que, em 25 de abril de 
1974, depôs em Portugal o 
regime ditatorial do Estado 
Novo, vigente desde 1933, 
sob a mão forte de António 
de Oliveira Salazar.

reviravolta 
na áfrica



Com 21 sindicatos estadu-
ais filiados, a FENAVENPRO 
firmou-se como o caminho 
da consolidação nacional das 
representações regionais dos 
propagandistas.

Por sua vez filiada à Confede-
ração Nacional dos Trabalha-
dores do Comércio (CNTC), 
a FENAVENPRO fecha este 
círculo de parcerias apoiando 
não só demandas locais, mas 
também as batalhas maiores, 
travadas em Brasília.

12 milhões de 
trabalhadores
Foi assim quando comemora-
mos há 40 anos a regulamen-
tação profissional dos propa-
gandistas. Foi assim também 
recentemente, em 2012, quando 
a FENAVENPRO apoiou, também 
no Congresso Nacional, o proje-
to de lei 3592/12, transformado 
na Lei Ordinária 12790/2013, 
que reconheceu a profissão de 
comerciário. Para a CNTC, a 
aprovação é a maior conquista 
de 12 milhões de brasileiros em 
toda a história da categoria.

A FENAVENPRO sente-se 
honrada com a confiança 
dos sindicatos filiados 
e tem orgulho de apre-
sentar nas páginas 
seguintes um breve 
histórico de cada um 
deles com as respec-
tivas conquistas.

1977: 
o deputado 
Alcir Pimenta 
(direita), autor 
do projeto de 
lei, e o senador 
Nelson carneiro 
durante evento 
da cNtc no rio 
de janeiro

2014: o ex-deputado 
Alcir Pimenta em 
festividade dos 
propagandistas no 
rio de janeiro

Autor da Lei relembra 
cruzada com Sindicatos 
do RJ, SP e ES

dePUtAdO ALcir PiMeNtA

O presidente (1971 a 1986) do Sindicato dos 
Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e 

Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Estado 
do Rio de Janeiro é considerado um dos pilares do 

movimento de dirigentes sindicais que se uniram ao 
então deputado Alcir Pimenta para ver aprovada a 
regulamentação profissional dos propagandistas.

O ex-deputado federal pelo 
RJ Alcir Pimenta - autor da 
Lei nº 6224, de 14/07/1975, 
que regulamentou a profis-
são do propagandista – re-
sume a luta para aprovar a 
regulamentação.

- O governo achava um 
absurdo regulamentar uma 
profissão que não exigia 
nível superior. Não nos 
abatemos. Olímpio Couti-
nho Filho, então presidente 
do SINPROVERJ, nos pro-
curou. Viajávamos de carro 
para Brasília. Corríamos 
juntos, gabinete por gabi-
nete, o Congresso inteiro. 
Câmara e Senado. Foram 
incontáveis também as via-
gens que fizemos para o 
Espírito Santo e São Paulo, 
onde conseguimos apoio 
para a vitória final.

Presença e força dos 
Sindicatos no Legislativo

OLÍMPiO cOUtiNHO FiLHO

A comissão do SINPROVERJ encarregada de 
alimentar o Projeto de Lei que seria levado ao 

Congresso produziu um texto ousado que acabou 
mutilado. Deocoeli Storino fez parte daquele grupo 
e lembra também que o Sindicato apostou certo no 

deputado Alcir Pimenta, autor da proposta.
- O nosso apoio trouxe mais visibilidade à candi-

datura dele, haja vista que o propagandista viajava 
pelo interior, com um raio maior de divulgação. A 

regulamentação foi excelente, mas o resultado pode-
ria ter sido melhor. Isso porque ao passar por cada 
comissão da Câmara, o projeto foi sofrendo emen-
das restritivas da indústria farmacêutica – lamenta.

deOcOeLi stOriNO

Integrou comissão 
sindical do texto básico

1977: o presidente do siNPrOVerj, Olímpio 
coutinho Filho, discursa durante apresentação da 

antiga sede social do sindicato e posse da diretoria

diretoria da FeNAVeNPrO 
em recente reunião na 

sede do PrOPAGAVeNde, 
sindicato dos Propagandistas 

de Minas Gerais

Paulo Guardalupe (presidente do 
sindvendas-GO), esquerda, e Luiz 
edmundo Barros (presidente do 
sinproverj-rj), ao lado, apoiam em nome 
da FeNAVeNPrO a regulamentação dos 
comerciários no congresso

sinprovergs, em 
Porto Alegre, quase 
cinquentenário

sede do sinvenpro-PB: 
orgulho da categoria

colônia de férias do 
sindivesc: uso familiar

nossos sindicatos 
e suas lutas

cOesÃO
NAciONAL
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A parceria existente entre a FENAVENPRO e o SINVENPAR já é de lon-
ga data e a cada dia mais estreita seus laços. A avaliação é de Wilson 
da Fonseca, presidente do Sindicato dos Empregados Vendedores e 
Viajantes do Comércio, Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e 
Vendedores de Produtos Farmacêuticos no Estado do Paraná.

- Esta sinergia gera benefícios incontáveis não só para a categoria como 
um todo, bem como, e em especial, aos associados do SINVENPAR, 
que têm orgulho da sede recreativa desfrutada por familiares. A come-
moração de 40 anos da lei 6.224/75 que regulamenta a profissão de 
Propagandista e Vendedor de Produtos Farmacêuticos representa uma 
vitória impar para a categoria, que tem na FENAVENPRO e nos sindica-
tos regionais seus principais alicerces de sustentação. Que continuem 
as lutas por uma categoria forte, com foco nos direitos e anseios destes 
profissionais – defende o presidente Wilson Fonseca.

Fundado em 14 de fevereiro 2007 e filiado em 2015 à FENA-
VENPRO, o SINDIPROFARN nasceu da necessidade de repre-
sentar a categoria nas questões trabalhistas e profissionais. A 
avaliação é de Emanoel Borba, presidente do Sindicato dos 
Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de 
Produtos Farmacêuticos no Estado do Rio Grande do Norte.

- Ao filiarmos o Sindicato à Federação, passamos para uma 
realidade em sintonia com as mudanças que o mundo globali-
zado requer. A nossa jornada histórica serve para refletir sobre 
as escolhas e aprofundar as batalhas exigidas pela categoria 
em nosso Estado. Ao aderir à estrutura da FENAVENPRO, nos-
so Sindicato deu um passo fundamental para se consolidar 
como entidade sindical de futuro – afirma o presidente do SIN-
DIPROFARN.

O SINPROVERJ aproveita esta publicação da FENAVENPRO para se con-
gratular com os propagandistas de todo Brasil pelo 40º aniversário da re-
gulamentação profissional da categoria, reconhecida pela Lei nº. 6224, de 
14/07/1975.

- Se hoje temos uma legislação dessa magnitude, é porque nossos an-
tecessores fizeram o trabalho certo – lembra Luiz Edmundo Barros, pre-
sidente do Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e 
Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Estado do Rio de Janeiro.

O dirigente salienta o papel de Olímpio Coutinho Filho, que presidiu do 
SINPROVERJ na década de 1970.

- O presidente Olímpio teve uma visão extraordinária. Primeiro, em 1971, 
ao filiar o Sindicato à FENAVENPRO. Na sequência, foi um artífice da regu-
lamentação profissional ao conseguir apoio de sindicatos de outros Esta-
dos para que o deputado federal Alcir Pimenta conquistasse no Congresso 
Nacional o reconhecimento profissional dos propagandistas – resume o 
presidente do SINPROVERJ.

Dono uma estrutura física invejável que engloba duas sedes - social 
e administrativa -, mais de 800 sócios e um corpo jurídico comple-
to, o SINPROVENCE tem 33 anos de lutas e conquistas. É o único 
representante estadual e legal da classe, salienta Francisco Maurício 
Barroso Gomes, presidente do Sindicato dos Empregados Vende-
dores e Viajantes do Comércio, Propagandistas, Propagandistas-
-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos no Estado 
do Ceará.

- Dentre as muitas conquistas destacamos o adicional do quinquê-
nio, que prevê acréscimo mensal de 5% sobre o salário fixo a cada 
período de cinco anos de trabalho completos na mesma empresa. E 
em 14/7, que a Assembleia Legislativa do Ceará decretou como o Dia 
do Propagandista pela Lei nº. 13.316, de 02/07/2003, o profissional 
da categoria recebe em dobro o dia trabalhado – registra o presidente 
do SINPROVENCE.

siNVeNPAr (Pr)

siNPrOVerj, dO riO de jANeirO

siNPrOVeNce, dO ceArá

Os 40 anos da regulamentação 
inspiram novas lutas

Rio Grande do Norte também 
adere à FENAVENPRO

Uma reverência aos antecessores 
que elevaram a categoria

Quinquênio e pagamento em 
dobro no dia 14/7

siNVeNPrO (PB)

siNdiPrOFArN, NOVO FiLiAdOseVVPrOPi (Pi)

Reconhecendo o salto à frente desde que se filou à FENAVENPRO, em 
1985, o SINVENPRO tem a satisfação de apresentar o crescimento da 
entidade na Paraíba.

- Hoje celebramos Convenções Coletivas de Trabalho com a classe 
patronal no Estado e fora, como Sinfar e Sindusfarma. Antes era im-
possível – observa Valdir Santana da Silva, presidente do Sindicato 
dos Empregados Vendedores de Produtos Farmacêuticos, Propagan-
distas, Propagandistas-Vendedores de Produtos Farmacêuticos do 
Estado da Paraíba.

Um diferencial do SINVENPRO, sediado em Campina Grande, é a ação 
social em prol de entidades carentes da cidade. Por isso, o SINVEN-
PRO é reconhecido como de utilidade pública estadual e municipal, 
segundo as leis 1.885 e 7.677, respectivamente.

A bela sede em Campina Grande reflete o caráter organizado do Sindi-
cato, segundo o presidente, que destaca a parceria com a Federação:

- Um imóvel bem localizado, amplo e confortável, que dá apoio logís-
tico e estrutural à categoria. O orgulho maior porém é nossa filiação à 
FENAVENPRO, caracterizada pelo profícuo e incansável trabalho em 
favor dos filiados – afirma Valdir Santana da Silva.

Representante sindical dos propagandistas do Piauí, o SEVVPROPI 
reconhece o apoio da FENAVENPRO como incontestável na cami-
nhada de sucesso. A declaração é de Genival Matos Soares, presi-
dente do Sindicato dos Empregados Vendedores e Viajantes do Co-
mércio, Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores 
de Produtos Farmacêuticos no Estado do Piauí.

- Em 14/7/1986, nascia em Aracaju a APROEPI (Associação dos 
Propagandistas do Piauí). Logo depois, embriagados pelo desejo 
de liberdade que sacudia o país com a promulgação da Constituição 
Federal, em 14/7/ 1988 os propagandistas transformaram a associa-
ção em sindicato, Sindicato dos Propagandistas do Estado do Piauí 
(SINPROEPI), assegurando a toda classe o reconhecimento estadual 
e empresarial de mais direitos sociais perante a Carta Magna e a 
legislação trabalhista. Seguimos a trajetória de sucesso e trabalho 
com apoio da categoria. Com o inestimável suporte da FENAVEN-
PRO, sob o comando do presidente Edson Ribeiro Pinto e o ines-
quecível tesoureiro Olímpio Coutinho Filho, abraçamos a causa da 
fusão com outra categoria diferenciada, de vendedores e viajantes 
do comércio, e, em 10/2/2000, era fundado o atual Sindicato – re-
sume o presidente do SEVVPROPI.

Filiado há 30 anos à 
FENAVENPRO

Sob inspiração da Constituição 
e leis trabalhistas
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Às vésperas de completar 50 anos, o SINPROVERGS renova a satisfa-
ção de ser filiado à FENAVENPRO. A expectativa é de seguir na trilha 
das conquistas, diz Silvio Luiz Nassur Ferreira, presidente do Sindicato 
dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de 
Produtos Farmacêuticos do Estado do Rio Grande do Sul.

- Parabéns aos propagandistas pela escolha desta nobre e digna pro-
fissão, que abraçamos para servir a comunidade, levando informações 

essenciais para uma 
vida mais saudável. 
Não podemos nos es-
quecer de continuar a 
luta, para que a catego-
ria seja sempre respeita-
da como merece, com 
dignidade. Nossas con-
quistas são fruto desse 
esforço em quase 50 
anos do SINPROVER-
GS. Possuímos uma 
Convenção Coletiva que 
contém inúmeros be-
nefícios indispensáveis 
para os propagandistas 
exercerem sua profissão 
da melhor maneira pos-
sível. Para tanto, con-
tamos com o constante 
apoio da FENAVENPRO, 
sempre com sua dispo-
nibilidade em alicerçar 
nossas ações, lutas e 
conquistas.

O apoio da FENAVENPRO é fundamental para o Sindicato dos Empre-
gados, Vendedores e Viajantes, Propagandistas, Propagandistas-Vende-
dores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos no Estado de Goiás. O 
presidente do SINDVENDAS, Paulo Guardalupe de Siqueira, destaca a 
retaguarda institucional da Federação.

- A FENAVENPRO proporciona aos filiados uma grande segurança, po-
lítica, jurídica ou administrativamente. Um suporte para implementar em 
nossas bases um sindicalismo sério e combativo.

As conquistas obtidas em negociações coletivas junto aos sindicatos pa-
tronais e federação da indústria e comércio regionais garantem diversas 
vantagens profissionais da categoria. Entre elas, os adicionais por tempo 
de serviço e de transferência, definitiva ou não.

- Temos ainda ressarcimento por quilômetro rodado, reembolso das 
contribuições previdenciárias para quem tem mais de cinco anos na 
mesma empresa e é dispensado sem justa causa faltando apenas 12 
meses para se aposentar. Conquistamos estabilidade de 30 dias após o 
retorno de licença médica, igual ou superior a 15 dias, e multa por atraso 
na homologação. Na proteção contábil da categoria, vedamos descontos 
de cheques, notas promissórias e outros títulos de clientes na remune-
ração do empregado, se recebidos no exercício da função, e eliminamos 
desconto de uniformes e equipamentos necessários ao exercício da ativi-
dade – resume o presidente Paulo Guardalupe de Siqueira.

O histórico do SINPROVEMA comprova que a união faz a força. É o que 
se pode confirmar pelo relato de Edgelson Lemos de Souza, presidente 
do Sindicato dos Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio, 
Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produ-
tos Farmacêuticos no Estado do Maranhão.

- O nosso Sindicato é resultado do acordo na década de 1980 entre um 
grupo independente de profissionais incomodados com a situação da 
categoria e a APROVEM, associação criada em 1986, mas limitada na 
defesa dos direitos trabalhistas. A solução foi partir para uma entidade 
sindical com esta prerrogativa, que as associações não têm, e criar o 
SINPROVEMA, cuja carta sindical conseguimos em 1988. Filiado à FE-
NAVENPRO, o Sindicato se desenvolveu e hoje, além da defesa dos in-
teresses profissionais da categoria na trincheira jurídico-administrativa 
da matriz, pode oferecer a associados e dependentes uma sede cam-
pestre que permite momentos de confraternização e lazer – comenta o 
presidente do SINPROVEMA.

siNdVeNdAs (GO)

siNPrOVerGs, dOs PAMPAs

siNPrOVeMA, dO MArANHÃO

siNVePrO, de PerNAMBUcO

Conquistas com retaguarda 
FENAVENPRO

Quase cinquentenário, de olho 
nas lutas

Modernidade aos 61 anos 
de existência

Fruto da conciliação com luta

siNdeVAL (AL)

Em 2015, o SINDEVAL está comemorando 32 anos de fundação. O 
histórico resumido é de João Carlos Ferreira Rosendo, presidente 
do Sindicato dos Empregados Vendedores e Viajantes do Comér-
cio, Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de 
Produtos Farmacêuticos no Estado de Alagoas.

- Tudo começou quando a Associação dos Propagandistas, Pro-
pagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos 
de Alagoas, fundada em 1958, percebeu sua limitação na defesa 
dos direitos trabalhistas de uma categoria. Precisávamos de um 
Sindicato que nos representasse diante da classe patronal, na 
busca de melhores condições de trabalho e de salários. Em 1982, 
obtivemos a Carta Sindical, do Ministério do Trabalho e Empre-
go (MTE). No dia 26/5/1983, Ernando Costa Cavalcanti, Fernan-
do José de Medeiros e outros sindicalistas fundaram o Sindicato. 
Logo nos filiamos à FENAVENPRO, que contribuiu financeiramente 
para a compra da nossa sede. A partir daí, a entidade passou defen-
der a categoria, firmando convênios, prestando assistência jurídica 
e promovendo ações sociais, tudo isso em benefício de todos os 
associados e dependentes – registra o presidente do SINDEVAL.

A trajetória de uma entidade não se fundamenta apenas pelo seu tempo 
de existência, mas também pelas conquistas alcançadas. A opinião é de 
Marcelo Fernandes Pereira, presidente do Sindicato dos Empregados 
Vendedores e Viajantes do Comércio, Propagandistas, Propagandistas-
-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos no Estado de 
Pernambuco.

- Podemos considerar que ao longo dos seus 61 anos, o SINVEPRO, 
vêm conquistando apoios significantes, dos quais destacamos a grande 
contribuição da FENAVENPRO. Durante este período, nossa entidade, 
com a atual gestão, vem desenvolvendo várias ações em prol dos nos-
sos associados, bem como a promoção de atividades constantes, com o 
intuito de fomentar a atualização profissional. Também podemos desta-
car a recente melhoria na estrutura física da nossa sede, que hoje, mais 
arrojada, dispõe de um ambiente moderno, climatizado, possibilitando 
mais conforto a nossos associados e colaboradores. Depois, houve a 
aquisição do novo clube de campo, que possui melhor localização e 
mais opções de lazer – enumera o presidente do SINVEPRO.

Lutas e parcerias com a 
FENAVENPRO em 32 anos

siNdiVeNdAs-Ms

O SINDIVENDAS–MS foi fundado em 1979 e reconhecido oficialmente 
no dia 20/3/1984 pela Carta Sindical firmada pelo ministro do Trabalho 
à época, Murilo Macedo. Desde então foram várias e árduas batalhas 
para defender os direitos dessa categoria diferenciada. Ainda hoje con-
tinuamos na luta, afirma Elias Rosa de Moraes, presidente do Sindicato 
dos Empregados Vendedores Viajantes do Comércio, Propagandistas, 
Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos 
no Estado de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

- Disponibilizamos através do Sindicato alguns benefícios como as-
sistência médica e jurídica, além da sede recreativa com de 1.000 m², 
incluindo campo de futebol, piscina e salão de festa para 1.000 pesso-
as – acrescenta o presidente do SINDIVENDAS.

Trincheira de luta no Centro-Oeste
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Um dos pilares da atuação do SINDIVESC é o assessoramento 
jurídico e político no encaminhamento das pautas por melhores 
condições de trabalho. A avaliação é de Zelson Aragão da Silva, 
presidente do Sindicato dos Empregados Vendedores e Viajantes 
do Comércio, Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Ven-
dedores de Produtos Farmacêuticos do Estado de Santa Catarina.

Ainda segundo o dirigente, a categoria entende que a vinculação do 
SINDIVESC à FENAVENPRO é primordial para a organização e para 
a eficácia da luta pela melhoria de vida dos trabalhadores.

- Neste sentido, manifesto nosso orgulho de sermos vinculados à 
Federação, pois trata-se de entidade nacional que sempre atuou de 
forma incansável em prol dos propagandistas e vendedores via-
jantes de todo País – afirma o presidente Zelson Aragão da Silva.

siNdiVesc, de sANtA cAtAriNA

siNdVeN, dA BAHiA

Politização nas pautas de 
reivindicações e negociações

O SINDVEN, sediado em Itabuna-BA com quase três décadas na 
luta em defesa da categoria, tem muito o que comemorar nestes 40 
anos de regulamentação da profissão de propagandista. A pauta é 
por melhores condições de trabalho e acima de tudo pelo não ali-
jamento dos direitos adquiridos, afirma José Raimundo Mariá Dias, 
presidente do Sindicato dos Trabalhadores, Vendedores e Viajantes 
do Comércio, Propagandistas e Vendedores de Produtos Farmacêu-
ticos do Sul e Sudoeste da Bahia.

- Neste quadriênio específico, de 2012 a 2016, nossa Diretoria co-
locou dois objetivos como meta: a realização de maior número de 
palestras a fim de ampliar as informações sobre direitos e deveres 
dos profissionais da área, além de buscar benefícios adicionais para 
as famílias dos associados, como descontos em faculdades para os 
mesmos e seus dependentes. Esta meta já foi atingida, mas nada 
seria possível se estivéssemos sozinhos. Por isso, ressaltamos a 
importância da unicidade sindical representada pela Fenavenpro, a 
qual se torna primordial para manter a força das entidades represen-
tativas de classe - observa o presidente do SINDVEN.

“Nada seria possível se 
estivéssemos sozinhos”

A FENAVENPRO sempre esteve à frente das várias 
conquistas e lutas do SINPROCAPE – afirma Ricar-
do Bezerra dos Santos, presidente do Sindicato dos 
Empregados, Vendedores e Viajantes do Comércio, 
Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Ven-
dedores de Produtos Farmacêuticos de Caruaru-PE.

O dirigente aproveita para lembrar o 25º aniversário do 
Sindicato, completado em 2014.

- Em 6 de março de 1987 era fundada a Associação 
dos Vendedores e Viajantes Propagandistas de Caru-
aru. Dois anos depois, a entidade assumia a condição 
de Sindicato. Hoje, com nossa sede própria servindo 
de trincheira de luta, trabalhamos em prol da categoria 
como nosso slogan propõe: união e compromisso.

siNPrOcAPe, de cArUArU-Pe

A satisfação de integrar a 
estrutura FENAVENPRO

Fundado em 24/3/1964 e 
filiado à FENAVENPRO 
desde 27/10/1989, o 
SINPROFAR mantém 
como bandeira de luta 
a unicidade sindical, 
afirma Álvaro Nasci-
mento Filho, presidente 
do Sindicato dos Pro-
pagandistas, Propa-
gandistas-Vendedores 
e Vendedores de Pro-
dutos Farmacêuticos do 
Estado do Pará.

- O SINPROFAR tem a honra de ser uma das entidades in-
tegrantes da FENAVENPRO, por ela se destacar e sempre se 
fazer presente nas lutas e conquistas dos direitos dos traba-
lhadores da nossa categoria e, sobretudo, na defesa da uni-
cidade sindical. Dentre as principais conquistas em prol da 
nossa categoria no âmbito do Estado do Pará, está a criação 
da Lei nº 6.727, de 21 de março de 2005, que instituiu o 14 
de julho como Dia Estadual do Propagandista Farmacêutico 
– observa o presidente do SINPROFAR.

Unicidade 
sindical 
como 
bandeira

siNPrOFAr, dO PArá

São muitas as lutas e histórias que unem a FENAVENPRO e 
o SINDIPROVENDAS, recorda Rivaldo Beltrão, presidente do 
Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e 
Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Município de João 
Pessoa-PB.

- Nada mais justo que, no 40º aniversário da regulamentação 
profissional do propagandista, apoiemos esta homenagem da 
FENAVENPRO aos profissionais de todo País. Particularmente, 
o SINDIPROVENDAS agradece o apoio da Federação na aquisi-
ção da sala comercial onde o Sindicato se instalou para receber 
o associado com infraestrutura. Com isso, nosso auditório está 
equipado com telão, projetor, climatização, sistema de som. 
Também lembramos o suporte jurídico e a parceria na luta por 
benefícios em prol da categoria e a liderança junto aos Sin-
dicatos coirmãos. Parabéns aos propagandistas e obrigado à 
FENAVENPRO.

siNdiPrOVeNdAs, de jOÃO PessOA-PB

Crescimento sindical 
com apoio e liderança 
da FENAVENPRO

Para Rúbio Alves de Oliveira, presidente do PROPAGAVEN-
DE, a filiação à FENAVENPRO fez crescer o Sindicato dos Em-
pregados Vendedores e Viajantes do Comércio, Propagandis-
tas, Propagandistas- Vendedores e Vendedores de Produtos 
Farmacêuticos no Estado de Minas Gerais.

- Nesses 40 anos de regulamentação da nossa categoria de 
propagandistas e de nossa inclusão na FENAVENPRO, tive-
mos um extraordinário crescimento, graças a Diretores que 
por ela passaram, especialmente na atuação do nosso atu-
al presidente, Edson Ribeiro Pinto, e sua equipe, que tudo 
têm feito para o fortalecimento das categorias a ela filiadas. 
A categoria proporciona uma importante colaboração para os 
assuntos de interesse social, profissionais e econômicos de 
toda a sociedade.

PrOPAGAVeNde (MG)

FENAVENPRO proporcionou 
crescimento do Sindicato
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