




Hoje mais do que nunca, constatamos que o provérbio chinês que diz: “Uma longa caminhada começa pelo primeiro 

passo.”, é uma verdade incontestável.

Para registrarmos uma caminhada de intenso trabalho e lutas, objetivando a defesa dos 

direitos e a representação de nossas categorias, pensamos em editar esta revista que vai 

contar um pouco dos 50 anos da história da FENAVENPRO.

O espírito que orientou a FENAVENPRO desde sua formação vem culminando nos últimos 

anos numa expressão de unidade de esforços. Esforços de muitos colaboradores, desde 

seus mais simples funcionários até seus diretores. Só assim temos podido levar adiante 

a tarefa de atingir os objetivos propostos.

Fiéis aos princípios éticos que regem o sindicalismo brasileiro, objetivamos sempre, e 

cada vez mais, dentro de nossas possibilidades, auxiliar e informar os Sindicatos Filiados, em benefício das categorias 

que orgulhosamente representamos.

Entre os vários objetivos, alguns se destacam por sua característica essencial. Organizar os interesses dos Sindicatos, 

associados num processo de articulação de suas metas comuns, a fim de encaminhá-las com maiores probabilidades 

de êxito, tem sido prioridade constante, quer sejam metas de política trabalhista, quer sejam outras, de caráter admi-

nistrativo. A absorção das experiências individuais de cada Sindicato e a socialização dos efeitos positivos alcançados 

por eles, permitem um avanço em maior velocidade nestes tempos de modernidade crescente. Esse é o papel que vimos 

desempenhando e que só pode ser bem realizado quando existe a colaboração eficiente de todos.

Efetivamente, os objetivos maiores que mobilizam esta Federação se situam nas relações de trabalho da categoria e 

na defesa da cidadania. Como missão essencial, a defesa das condições de trabalho do homem de vendas e do pro-

pagandista, a observação permanente das condições em que atuam através de seus Sindicatos locais e defendê-los a 

partir de demandas ao fórum pertinente, com o apoio de muitos esforços conjugados, formam a primeira frente de 

luta. Mas, concomitante a ela, numa dimensão ampliada da esfera trabalhista, a permanente defesa dos princípios de 

cidadania, são constantes. Somente com a garantia dos direitos de cidadania contemplados em nossa Constituição é que 

realmente atingiremos uma situação plena de democracia, confiantes de que o homem trabalhador será considerado 

um cidadão brasileiro.

Edson Ribeiro Pinto

União, Competência e Dedicação
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Breve Histórico

Placa de inauguração  
da 1a sede própria da  Fede-

ração Nacional dos emprega-
dos Vendedores  

e Viajantes, na Avenida  
rio Branco, 277 - edíficio 
são Borja, rio de Janeiro

Porta de entrada da  
1a sede própria

instalações da sede na Ave-
nida rio Branco: gabinete da 

presidência  
e tesouraria

reprodução da Ata de funda-
ção da Federação Nacional 

dos empregados Vendedores 
e Viajantes do Comércio em 

19.maio.1952

Foi em 22 de maio de 1952, na Sede do 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, onde 

nasceu a Federação Nacional dos Empregados Vendedores 

e Viajantes do Comércio, sendo reconhecida pelo Ministério do 

Trabalho, em 17 de novembro de 1952, permanecendo neste en-

dereço até a aquisição de sua Sede própria na Av. Rio Branco, 277,  

9o andar, salas 901 e 902.

 

A Federação Nacional dos Empregados Vendedores e Viajantes do 

Comércio, como se denominava inicialmente, teve a sua Carta Sindical, assi-

nada pelo então ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, José de Segadas 

Viana, em 17 de novembro de 1952, originando-se, em cumprimento da lei 

da Associação Profissional dos Vendedores e Viajantes do Comércio, fundada 

a 19 de maio de 1952, com a presença de cinco Sindicatos existentes na 

época, todos de jurisdições estaduais, que se achavam representados pelos 

seus respectivos presidentes e secretários.

 

Os representantes e os Sindicatos fundadores são o seguintes, na ordem: 

Odilon Furtado de Oliveira Braga e Álvaro Lopes da Silva (Rio de Janei-

ro); 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 

Associação Profissional dos Vendedores e Viajantes do Comércio no que 

hoje representa a FENAVENPRO.

Com a missão de instalar a Federação e projetá-la nos meios sindicais, 

Odilon Furtado de Oliveira Braga, nosso patrono, que presidiu 

a entidade de 1952 a 1956, deu a ela sua Sede própria e também os 

primeiros passos junto ao Congresso Nacional para forçar a trami tação 

do projeto de lei que viria a regulamentar as atividades profissionais dos 

vendedores viajantes do comércio. A administração de seu sucessor, Juvenal 

Campos, deixou a Sede própria na Av. Ro Branco, 277, Grupos. 901 

e 902, e sancionada a Lei no 3207, em 18/07/57,  

pelo então presidente Juscelino Kubits-

check de Oliveira.



FENAVENPRO : defendendo os direitos do trabalhador

reunião do Conselho de 
representantes com 
7 sindicatos filiados

1962. reunião do Conselho 
de representantes

1963. reunião de  
presidentes da Federação na 
sede da entidade. Presentes: 
Angelo Parmegiani, Juvenal 
Campos, Luiz Magno Victor e 
o advogado icamar Alvarenga

1979. reunião da Diretoria 
da Federação na sede do 
filiado siVeVi (rs)

1962. 2o Congresso Nacional 
dos  
Vendedores-Viajantes reali-
zado em recipe, o assessor 
jurídico da Federação, à 
época,  
icamar Alvarenga,  
designado orador dos 
vendedores-viajantes  
de todo o Brasil

Introdução

Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio

A Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio – CNTC 

completou 56 anos de destacada atuação no sindicalismo brasileiro.  A 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, trazida pelo Decreto-Lei 5.452, de 

1o de maio de 1943, data consagrada ao Dia do Trabalho, criou no primeiro 

grupo da CNTC, as categorias diferenciadas de Empregados Vendedores e 

Viajantes do Comércio e de Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e 

Vendedores de Produtos Farmacêuticos.

Criada pelo Decreto nº 22.043, de 11 de novembro de 1946, assinado 

pelo presidente da República, Eurico Gaspar Dutra, a CNTC tem como 

filiados 25 Federações, dentre elas a FENAVENPRO que se orgulha em 

ter se filiado à entidade, em 7 de novembro de 1953. O seu atual presi-

dente, Antonio Alves de Almeida, trabalhou em 1955 como vendedor 

do Instituto Médico industrial de Aplicações Científicas S/A.

Na gestão de Ângelo Parmigiani, de 1959 a 1963, a FENAVENPRO 

começou  se projetar internacionalmente e participou do 2o Congresso 

Nacional de Viajantes, Vendedores e Representantes Comerciais do 

Brasil, em Recife. Afastado por doença, foi sucedido pelo 1o secretário, 

Luiz Magno Victor, que terminou seu mandato em 1967. Neste período 

foi lançado o livro “Síntese e Memórias”, de autoria de Arthur Martins 

Filho, à época, secretário-administrativo.

O 5o presidente, Álvaro Alberto da Gama Cerqueira, em sua breve 

passagem impediu a fundação de um Sindicato independente da cate-

goria de vendedores-propagandistas em Minas Gerais.

Em seu 2o mandato, de 1967 a 1972, Juvenal Campos, como 6o pre-

sidente, conseguiu o enquadramento sindical de nossa Federação em 

dois grupos: vendedores-viajantes e propagandistas, propagandistas-

vendedores e  vendedores de produtos farmacêuticos, passando a 

denominar-se Federação Nacional dos Empregados Vendedores 

e Viajantes do Comércio, Propagandistas, Propagandistas-

Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos.

Nova etapa da Federação

Com o ingresso da categoria dos propagandistas, propagandistas-vende-

dores e vendedores de produtos farmacêuticos à Federação, surgiu uma 

liderança para enfrentar algumas resistências e um legítimo defensor dos 

colegas da linha de produtos farmacêuticos: Olimpio Coutinho Filho, que 
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Ao fundo e acima:  
reprodução da Ata da  

1a reunião de Diretoria  
da Federação Nacional dos 
empregados Vendedores e 

Viajantes do Comércio,  
em  22.maio.1952

1996. Discurso de  
edson ribeiro Pinto após 

apuração dos votos onde foi 
eleito pela 2a vez,   

presidente da FeNAVeNPrO

1996. inauguração da  
atual sede própria:  
edson ribeiro Pinto  

e Giovanni Greco

2000. solenidade de posse 
da nova diretoria para a ges-

tão 2000-2004

sede da CNTC -  
Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Comércio, 

em Brasília, DF

Introdução

hoje ocupa um cargo na diretoria de nossa Máter.

Morre Juvenal Campos e Luiz Magno Victor assume a 7a presidência  

por seis dias e devido ao seu precário estado de saúde, coube a Messias 

Sauerbroon de Toledo a 8a presidência. Em sua administração, de 

1972 a 1986, ampliou o número de Sindicatos e em 1985 adquiriu o 4o 

andar do Edifício Delta, na rua Álvaro Alvim, nº 21, no centro do Rio, 

onde hoje funciona a FENAVENPRO. 

Após quatro mandatos morre o companheiro Messias e assume Melchí-

ades Cardoso de Almeida, a 9a presidência, de 1986 a 1988. Com a 

promulgação da Constituinte, em 5 de outubro de 1988, lutou com sua 

diretoria pela manutenção das categorias diferenciadas, ameaçadas de 

extinção. Vale destacar a liderança e competência de Edson Ribeiro 

Pinto e assessoria jurídica do Dr. Wilson do Rego Monteiro, junto aos 

parlamentares no Congresso Nacional.

Gestão Edson Ribeiro Pinto

Em 28 de outubro de 1992, na Sede da FENA-

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, Rua 

Álvaro Alvim, 21, 4o andar, ambas localizadas na 

Cinelândia, Rio de Janeiro.

A diretoria eleita promete dar prosseguimento ao 

digno trabalho desenvolvido por seus antecesso-

res e continuar na  luta incansável em defesa dos 

interesses das categorias que orgulhosamente representa.  Com nova forma 

de administrar, essa gestão deu impulso a FENAVENPRO. A entidade, total-

mente informatizada, mais moderna e dinâmica, passou a ser reconhecida 

nacionalmente e internacionalmente, sendo fundadora da U.L.A.Vi.M., 

em 1996, e filiada à Union Network International, em 2002. A sua 

constante atuação junto aos Poderes legislativo, executivo e judiciário, 

tem sido fundamental para o desenvolvimento de seus Sindicatos 

filiados.

A Assessoria de Comunicação Social, implantada há seis anos, em cons-

tante interação com o seu público alvo, já alcançou o retorno esperado por 

esta diretoria. Sem contar as lutas e conquistas que podem ser conferidas 

no encerramento desta edição.
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Os Presidentes

Odilon Furtado de Oli-
veira Braga
19.05.1952 a 20.08.1956

Juvenal Campos 
20.08.1956 a 27.10.1959

27.10.1967 a 02.05.1972

Ângelo Parmigiani 
28.10.1959 a 25.04.1963

Luiz Magno Victor 
26.04.1963 a 26.10.1967

02.05.1972 a 08.05.1972

Álvaro Alberto da Gama 
Cerqueira
27.05.1954 a 12.07.1964

Messias sauerbronn de 
Toledo
09.05.1972 a 18.03.1986

Melchíades Cardoso de 
Almeida
19.03.1986 a 27.10.1988

28.10.1988 a 27.10.1991

edson ribeiro Pinto
28.10.1992 a 28.10.1996

28.10.1996 a 29.10.2000

29.10.2000 ...

A história dos presidentes da FENAVENPRO começou quando a CLT criou no 

primeiro grupo da Confederação Nacional de Trabalhadores do Comércio 

(CNTC), as categorias diferenciadas de empregados vendedores e viajantes 

do comércio e de propagandistas, propagandistas-vendedores e vendedores 

de produtos farmacêuticos. 

Os vendedores, até então, pertenciam às Federações regionais dos emprega-

dos no comércio, assim como os propagandistas que procuravam associar-se 

às Federações que abrigavam a Confederação Nacional dos Trabalhadores 

na Indústria (CNTI).

Em 1952, surgiu então, o líder sindical, Odilon Furtado de Oliveira Braga, 

que assumiu o movimento dando início a um grande trabalho originando a 

Federação Nacional dos Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio, 

como se denominava, inicialmente, a FENAVENPRO e por onde já passaram 

nestes 50 anos oito presidentes.
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Atual Diretoria

Gestão 2000/2004

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]

edson Apolinário [alagoas]

Membros efetivos

edson ribeiro Pinto
Presidente
São Paulo

reginaldo Allemand Damião
2o secretário
espírito Santo

Carlos simoni Giacoboni
Vice-Presidente
rio Grande do Sul

Ayrton rodrigues de Almeida
1o secretário
rio de Janeiro

Olimpio Coutinho Filho
1o Tesoureiro
rio de Janeiro

Luiz Fernando Nunes
2o Tesoureiro
rio de Janeiro

Nataniel Vaz Costa
Diretor de Assuntos sindicais 
Sergipe

Moisés silva Leão
Diretor de Patrimônio 
Goiás

Milton Zschaber de Araújo
Diretor de relações Públicas e sociais 
minas Gerais

Membros suplentes Augusto Garcia [Paraná]

Antônio Carlos de Amorim [São Paulo]

João Marcos Ferreira [Paraíba]

Ângelo Levatte [São Paulo]

Alcidésio Miranda de souza [amazonas]

José ribamar Almeida Pessoa [Piauí]

João Batista de souza [Pernambuco]

Antonio de Oliveira [rondônia]

Amílcar O. Calmont de Andrade [São Paulo]

Conselho Fiscal 

Efetivos

edson ribeiro Pinto [São Paulo]

Antônio Alves de Almeida [distrito Federal]

Suplentes

José de Jesus Pinto Damasceno [Ceará]

Delegados representantes 
Junto à C.N.T.C. 
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Jorge sebastião da rosa Leal
funcionário desde 01/08/1973

Wilson do rego Monteiro
funcionário desde 01/04/1966

Milton Farncisco Viana
funcionário desde 28/05/1973

Jara da Costa silva
funcionária desde 01/02/1997

ronaldo Mota da Costa
funcionário desde 19/10/1987

Paulo Pimentel Cardoso
funcionário desde 01/09/1973

elizabeth Maurício Mourão
funcionária desde 08/11/1999

Claudia Maria Costa Gondim
funcionária desde 01/10/2001

Funcionários

Espírito de união! É assim que funciona o ambiente de trabalho da FENA-

VENPRO. Cada funcionário apresenta suas idéias e sugestões, tornando o 

dia-a-dia cada vez mais participativo. Com abnegação e amor, sempre atuan-

tes, eles se doam à entidade e, com este espírito, ajudam a levar a Federação 

Nacional a um lugar de destaque perante outras entidades sindicais.

Os agradecimentos da FENAVENPRO a cada um dos funcionários que, dentro 

de seus limites, tem colaborado sempre que se solicita.
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Homenagens

Patrono da FENAENPRO: Odilon Furtado de Oliveira Braga

Diplomas de Beneméritos oferecidos pela FENAVENPRO

Condecorado Data  Proponente

01 Ângelo Parmigiani 26.10.1963

02 Juvenal Campos 26.03.1966

03 Luiz Magno Victor 29.03.1969

04 Nestor José Borges 25.06.1971

05 Messias Sauerbronn de Toledo 17.06.1978

06 Fioravanti Bertuccioli 16.06.1979

07 Melchiades Cardoso de Almeida 21.06.1980

08 Virgílio Porréca 21.06.1980

09 Izidoro Carlos Brizotto de Oliveira 15.09.1988 Carlos Augusto Tenorio .D’Alb. Prado

10 Paravecini Viana de Souza 27.10.1989  Giovanni Greco

11 Edir Gasparin 27.10.1989 Giovanni Greco

12 Giovanni Greco 25.03.1994 Paulo Abdalah

13 Manoel Pinto de Barros Filho 16.05.1996 Olimpio Coutinho Filho 

14 Ítalo Luiz Galtieri 16.05.1996 Edson Ribeiro Pinto   

15 Olimpio Coutinho Filho 16.05.1996 Paulo Abdalah

16 Paulo Abdalah 16.05.1996 Giovanni Greco

17 José Guimarães Alves 16.05.1996 José Tibúrcio da Silva Neto

18 Edson Ribeiro Pinto 02.08.1997 Olimpio Coutinho Filho

19 Benedita Maria dos Santos Nascimento 19.03.1999 Marcos Roberto de Goés Belfort

20 Moisés Silva Leão 19.03.1999 Marcos Roberto de Goés Belfort

21 Ayrton Rodrigues de Almeida 22.06.2001  Olimpio Coutinho Filho

22 Carlos Simoni Giacoboni 22.06.2001  Edson Ribeiro Pinto

Sócio Honorário

01 Arthur Martins Filho  21.06.1980 Carlos Augusto Tenorio D‘Alb. do Prado

Presidente de Honra

 Melchiades Cardoso de Almeida  30.04.l993  Paulo Abdalah  

Cartão de Prata 

 Edson Ribeiro Pinto  19 e 20.07.1991  Paulo Abdalah    

  27.08.1992  Paulo Abdalah    
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Hino do Viajante

O Hino de Viajante, com letra e música do maestro Nelson Ferreira, foi lança-

do no IV Congresso Nacional de Viajantes, Vendedores e Representantes Co-

merciais 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)
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Sede Própria

Conforto e Infra-estrutura para Filiados e convidados

Vista do prédio da sede pró-
pria, na Cinelândia,  

rio de Janeiro

sala de reunião  
Virgilio Porréca

Gabinete da Presidência

Assessoria de  
Comunicação social 

Berço político de nosso País, a Cinelândia, Centro do Rio de Ja-

neiro, sempre abrigou a FENAVENPRO. Após ter instalado sua  

primeira Sede própria no Edifício São Borja, na Avenida Rio Branco, o 

crescimento da entidade e conseqüente expansão dos serviços prestados às 

categorias que representa, indicaram a necessidade de uma outra Sede que 

suportasse esta nova realidade e, principalmente,  as perspectivas futuras. 

A Federação mudou-se... Ali mesmo, na Cinelândia, cenário de importantes 

decisões da História do Brasil, bem próximo ao Palácio Monroe, sede do 

Senado Federal de 1925 a 1956.

No 4o andar do Edifício Delta, Rua Álvaro Alvim, 21, desde 1996  

a FENAVENPRO dispõe de amplo espaço e infra-estrutura 

para acomodar reuniões, encontros políticos e dar prosse-

guimento aos serviços prestados aos seus 26 Filiados.

Reformada para melhor atender às suas necessidades, a 

Sede conta com oito funcionários que garantem seu per-

feito funcionamento, de 2a a 6a feira, em horário comercial.  

Além de seu quadro efetivo, conta ainda com os membros 

da diretoria residentes no Rio de Janeiro e a assessoria de 

comunicação social contratada para atendê-la. Completa-

mente infor matizada e dotada de infra-estrutura básica, a 

FENAVENPRO funciona com total independência. 

A Sede oferece uma ampla sala de reuniões com suporte de 

informática e equipamento multimídia onde, eventualmente, 

ocorrem as reuniões de diretoria.

A presidência dispõe de um gabinete exclusivo  

que permite realizar com privacidade e conforto, reuniões e 

encontros com parlamentares e representantes sindicais.

A diretoria conta com uma assessoria direta, pronta a atender 

solicitações de acesso a diversas informações provindas de 

fontes sindicais nacionais e estrangeiras, atas de reuniões 

do Conselho de Representantes e da Diretoria e toda a 

agenda que envolve a rotina de negociações e contatos da 

entidade.
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Sede Própria

Assessoria Jurídica da FeNA-
VeNPrO

secretaria/Assessoria  
da Diretoria

Departamento Pessoal e 
Contábil

secretaria e  
Administração da FeNAVeN-
PrO

sala da expedição

Duas salas são reservadas para as Assessorias de Comunicação 

e Jurídica, favorecendo o desenvolvimento de suas atividades. 

Na Assessoria de Comunicação, a FENAVENPRO conta com 

todo o acervo das publicações editadas e toda a documentação 

dos fatos relevantes ocorridos a partir de 1997, quando esta foi 

implantada.

Na Assessoria Jurídica, a FENAVENPRO dispõe de ampla biblioteca 

e espaço para receber Filiados interessados em esclarecer dúvidas 

ou dispostos a denunciar infrações contra seus direitos enquanto 

trabalhador.

Um outro espaço abriga o departamento pessoal e contábil que 

trata, além da burocracia interna da entidade, de toda a rotina bu-

rocrática e financeira de filiação e posterior manutenção desta. 

Logo na entrada da FENAVENPRO, encontra-se a administração 

- responsável pelas compras, cobrança, pagamentos diversos, 

controle de correspondências, e a secretaria, onde toda a comu-

nicação é centralizada.

No setor de expedição, a FENAVENPRO dispõe de máquinas copia-

doras que agilizam a reprodução das centenas de Ofícios e outras 

correspoDnências emitidas mensalmente pela entidade. Nestas 

máquinas também é produzido o Boletim Informativo, publicação 

quinzenal editada pela assessoria de comunicação social. É na ex-

pedição que encontra-se o arquivo da história da FENAVENPRO: 

a relação com cada Filiado e outras entidades; correspondências 

recebidas e enviadas; atas de reuniões, e demais documentos.

A Federação conta, ainda, com uma copa-cozinha, preparada para 

receber convidados no almoço ou lanche, rotina que tem se torna-

do constante com parlamentares e outras figuras que colaboram 

para o alcance do objetivo maior da FENAVENPRO: defender os 

direitos do trabalhador.
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Signos Históricos

A representação gráfica dos valores da FENAVENPRO

Qual a tradução gráfica, ou visual, para as categorias de vendedores-viajantes 

e propagandistas de produtos farmacêuticos?

A apresentação visual é a identidade do que se apresenta. Imprime  valores 

culturais, objetivos, personalidade.  Os signos são os elementos visuais dessa 

representação.

A primeira representação visual da Federação, quando ainda somente de 

Vendedores e Viajantes do Comércio, trazia impresso três signos traduzindo, 

literalmente, a categoria por ela representada:

cometa: apelido dos profissionais vendedores e viajantes

roda dentada: símbolo da indústria

mercúrio: símbolo do comércio

A partir de 13.12.1979, data de unificação com a categoria de propagandista, 

propagandista-vendedor e vendedor de produtos farmacêuticos, a Federa-

ção adota uma nova representação visual, um símbolo que representaria a 

FENAVENPRO até os dias de hoje. 

No livro “40 anos de história”, de Giovanni Greco,  encontra-

se a seguinte descrição da bandeira e do símbolo criado por 

Isabel Cristina, professora de Belas Artes da UFMG:

“Dentro de um retângulo rosa-choque, simboliza razão 

moderada na vida de viagens. Horizontalmente, no centro, 

lê-se em letras largas e azuis o nome Federação Nacional 

dos Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio, Pro-

pagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de 

Produtos Farmacêuticos. Antes desses dizeres é apresenta-

do um logogrifo da mesma cor azul nas bordas, em fundo 

branco delineado círculo de cor cinza, onde aparece a estrela cadente 

embaixo, com a sua cauda para cima, no meio círculo. No outro meio 

círculo, uma roda dentada. São os símbolos dos nossos primeiros via-

jantes, cogonominado de “cometas”, e trabalho industrial. Ao centro do 

logogrifo a cobertura [chapéu] da figura mitológica grega do mensageiro 

dos deuses e do Comércio e Indústria. Tudo em cinza. Ao fundo, a pasta 

de trabalho em cor rosa, representando a venda em viagens.”

As características cromáticas do símbolo se perderam no passar do tempo, 

mas sua forma permanece até hoje, sofrendo pequenos ajustes estéticos, 

mas que não descaracterizaram sua essência, embora comprometam a 

integridade proposta.
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Signos Históricos

Projeto de uma nova identidade visual

Nova marca, em processo de 
aprovação pelo  
Conselho de  
representantes da FeNA-
VeNPrO

A variação formal e cromática de reprodução da marca da FENA-

VENPRO interfere na compreensão da entidade como  agregadora 

[Federação] de um conjunto[Sindicatos Filiados]. Neste caso, 

especificamente, a unidade [identidade], representa o fortaleci-

mento na base de seus valores [força].

A fim de solucionar este problema, e traduzir para os dias atuais 

os objetivos, lutas e conquistas de 50 anos de existência da FE-

NAVENPRO, encontra-se em processo de aprovação por parte do 

Conselho de Representantes, um redesign da identidade visual da 

entidade, pojeto desenvolvido pela designer Tathiana Marceli.

A proposta visa resgatar os signos adotados como representantes 

da categoria: a roda dentada, o chapéu de mercúrio e a mala de 

trabalho, só que numa linguagem gráfica contemporânea.  Pesquisa reali-

zada com os Filiados, constatou, entre outras coisas, que o apelido cometa, 

dado aos primeiros vendedores-viajantes, não mais se aplica aos dias atuais, 

fazendo parte apenas da lembrança de alguns profissionais, o que comprovou 

a perda desta identificação.

É importante destacar a relevância da participação direta dos Filiados neste 

processo de redesign da identidade visual da FENAVENPRO, através de pes-

quisa especialmente elaborada.

A nova logomarca imprime os mais expressivos valores da entidade: tradi-

ção e luta a frente da representatividade das categorias de propagandistas 

e vendedores-viajantes.

Com uma linguagem gráfica contemporânea em contraste a forma geométrica 

que sugere o selo, a nova logomarca explicita a busca de novos caminhos 

para a luta de antigos ideais.

As cores rosa, azul e cinza, buscam referência na versão original da identi-

dade visual, se apresentando em tonalidades mais fortes e contemporâneas, 

preservando a concepção original e assumindo papel de agente proporcio-

nador de requinte, classe e sobriedade da logomarca.

O objetivo fundamental deste redesign é que a FENAVENPRO, através de sua 

imagem corporativa definida e um sistema de identidade visual projetado, 

tenha sua comunicação como parte integrante de um todo, o que interligará 

quaisquer informações provindas da entidade, fortalecendo sua imagem.
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Os Filiados
A FENAVENPRO, por si só, representa muito pouco. Na verdade, ela é a soma 

do sucesso de todos os seus 26 Sindicatos filiados, que confiaram na direção 

da entidade. Daí, a importância da coesão de todos para bem representar as 

categorias de vendedor viajante e propagandista de produtos farmacêuticos, 

razão maior de sua existência.

Desde a sua fundação, com um grupo de companheiros idealistas e lutadores, 

a FENAVENPRO deu início a sua marcha irreversível para o futuro. Hoje, 

já se consolidou como entidade máxima sin dical do vendedor viajante e 

propagandista de produtos farmacêuticos, junto aos seus 26 Filiados e mais 

dois em processo de filiação: Sindicato dos Empregados Vendedores-Viajantes 

do Comércio, Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de 

Produtos Farmacêuticos do Estado do Acre - SINVEPROACRE e Sindicato dos 

Trabalhadores, Vendedores e Viajantes do Comércio, Propagandistas e Vende-

dores de Produtos Farmacêuticos do Sul e Sudoeste da Bahia - SINDVEN.

26 sindicatos  
filiados espalhados  

por todo o Brasil  e 2 em 
processo de filiação
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Os Filiados

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.

É fundamental para a diretoria da FENAVENPRO que todos pensem coleti-

vamente, com um único objetivo: o de bem servir, e que prevaleça sempre 

a competência, a lealdade e a honestidade. 

Nas páginas seguintes, iremos conhecer um pouco da história de cada Filiado, 

dentro da sua realidade e com suas peculiaridades, ajudam no desenvolvi-

mento e na grandeza do Brasil.

o histórico apresentado de cada Filiado é de responsabilidade de seus dirigentes
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Relações Públicas

“Fazer  

sindicalismo sé-

rio é acreditar no 

desenvolvimento e 

na grandeza  

de uma Nação”

“As relações  

internas e  

externas de uma 

entidade sindical 

são fundamentais 

para o seu 

 perfeito  

desenvolvimento.”

As relações internas e externas de uma entidade sindical são fundamentais 

para o seu perfeito desenvolvimento. Essa constatação pode ser verificada 

no trabalho desenvolvido pela FENAVENPRO, em parceria com os seus 26 

Filiados.

Manter um bom relacionamento com o seu público-alvo (Filiados, asso-

ciados, Poderes executivo, legislativo, judiciário, e imprensa) é uma das 

prioridades da Federação, assim como, o intercâmbio constante com os 

nossos co-irmãos da América Latina.

As publicações internas da FENAVENPRO, Jornal bimestral e Boletim 

Informativo quinzenal, ambos com tiragem de 5000 exemplares, com 

reportagens, entrevistas, artigos de opinião, etc. vêm alcançando o retorno 

esperado.  A Política de Resultados adotada, reconhecida e aprovada, pelos 

mais diversos segmentos envolvidos na política sindical.

A divulgação positiva da imagem da FENAVENPRO, através da mídia de todo 

o País, e o trabalho competente desenvolvido pela entidade junto aos Filiados 

e as categorias que representam, e a realização de congressos, palestras, 

simpósios e seminários, com a presença de especialistas das áreas de eco-

nomia, política e sindical, a cada dia, consolida mais a proposta da diretoria 

da Federação de que fazer sindicalismo sério é acreditar no desenvolvimento 

e na grandeza de uma Nação.
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Vivemos a era da comunicação, e nunca os meios de comunicação 

de massa estiveram tão presentes em nossas vidas como nos dias de 

hoje. Paralelamente, a participação efetiva de todos os segmentos 

da sociedade nas decisões dos rumos do País tende a intensificar-

se cada vez mais. Daí, a necessidade de que a missão confiada a 

Assessoria de Comunicação Social da FENAVENPRO há seis 

anos, fosse bem compreendida pelo seu público alvo (Sindicatos 

filiados, associados, Poderes executivo, legislativo e judiciário, 

imprensa). 

Sob a responsabilidade da jornalista, Tania Maria de Oliveira, 

Reg. 18.138, a equipe vem desenvolvendo, criteriosamente, o projeto 

apresentado à diretoria e já avançou em vários aspectos, alcançando 

a médio prazo o retorno esperado. A dinâmica do projeto, a política 

de comunicação eficiente, e a constante interação entre o seu público 

interno e externo, conseguiram o sucesso almejado e trouxeram total 

credibilidade da profissional com a FENAVENPRO. Entre as ações 

integradas desenvolvidas pela assessoria destacamos:

Comunicação interna

Mantém os 26 Filiados informados de todos os assuntos pertinentes 

a área sindical, política, econômico-financeira e social.

Comunicação impessoal de massa

Organiza eventos, palestras, congressos nacionais e internacio nais, 

etc.

Agenda visitas e entrevistas com parlamentares e demais autori-

dades.

Assessora os diretores no Congresso Nacional no acompanhamento 

permanente de projetos de interesse das categorias e do trabalhador 

de um modo geral.

Agenda visitas de personalidades à Sede da FENAVENPRO, tornando 

a entidade centro irradiador de acontecimentos e notícias. 

Mídia impressa 

Jornal bimestral, tiragem 5000 exemplares, em sua 26a edição. 

Boletim Informativo, com periodicidade quinzenal, tiragem 5000 

exemplares, em sua 48a edição.

Publicações extras. 

Produção editorial de material gráfico (folder, cartazes, baners, 

etc.)

Contato permanente com a mídia em geral (rádio, televisão, jornal) 

“A comunicação 

não é útil, 

é indispensável.

A comunicação 

não é despesa, 

é investimento.

A comunicação 

é um processo 

interativo 

permanente.”

Clipping de material publi-
cado em outros veículos de 
comunicação de todo o Brasil

Assessoria de Comunicação Social
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através de release ou visitas às redações. 

Comunicação interativa

Mídia eletrônica (publicações on-line).

Comunicação dirigida

Veiculação de mensagens a público distinto.

Outros

Publicação de artigos em veículos de comunicação de entidades 

sindicais, grande mídia e mídia alternativa.

Porém, não há como reconhecer a importância, e valorizar a missão 

de uma entidade se ela não é conhecida em sua plenitude. Nesse 

sentido, a participação da Assessoria de Comunicação Social 

em seu dia-a-dia é inques tionável e fundamental, e a sua política de 

resultados já pode ser nitidamente reconhecida. Através da divul-

gação positiva da entidade, tanto institucional quanto corporativa; 

da sua ascensão dentro do poder político; do reconhecimento do 

seu público alvo, e da abertura de canais de comunicação entre 

os mais diversos segmentos  da sociedade.

Esse tem sido o nosso grande desafio. Mas acreditamos que a experiência 

associada a competência, e muita dedicação ao trabalho, são pontos funda-

mentais para que essa parceria de sucesso, cada vez mais, atinja plenamente 

seus objetivos.

“A assessoria de 

comunicação so-

cial da FENAVEN-

PRO compartilha 

com a entidade os 

seus 50 anos de 

lutas 

e conquistas  

porque os gran-

des desafios são a 

nossa meta”

Tania Maria de Oliveira, dire-
tora de comunicação  
da edit impress 
Comunicação e Design

Assessoria de Comunicação Social
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Agradecemos a você que foi e fez notícia no Jornal da FENAVENPRO

no 1 : abr/mai 1997 no 2 : jun/jul1997 no 3 : ago/set 1997 especial : out 1997 no 4 : nov/dez 1997

no 5 : jan/fev 1998 no 6 : mar/abr 1998 especial : jul 1998 extra : jul 1998 no 7 : ago/set 1998

no 8 : out/nov 1998 no 9 : dez/jan 1999 no 10 : mar/abr 1999 no 11 : jun/jul 1999 no 12 : set/out 1999

Abel Moraes Bello Filho (in memorian), Adalberto Moreira Cardoso, Senadora 

Marina Silva, Alberto Pitcovsky, deputado Aldir Cabral, deputado Aldo Rebelo, 

senador Amir Lando, Ana Maria Rattes, Antonio Alves de Almeida, Antonio Quei-

roz, Átila Nunes, Aurora Coentro, Carlos Balassiano, Ciro Mortella (Abifarma), 

Daysi Lúcidi, Denise Frossard, Deputado Michel Temer, Deputado Nilson Mourão, 

Edmilson Valentin, Edson Pereira da Silva, Eduardo Martinelli, deputado Enio 

Bacci, Fátima Montandon, Fernanda Carisio, Georgette  Vidor, deputado Geraldo 

Magela, Grauben Pfaltzgraff,  senadora Heloísa Helena, deputada Heloneida 

Studart, Henrique Alberto Pasqualete, Jailton Batista, deputado Jamil Haddad, 

deputada Jandira Feghalli, José Augusto da Silva Filho, José Carlos de Miranda, 

José Carlos Schulte, José Messias, Júnia Marise, Juracy Martins dos Santos, 

Laerte Teixeira, Leida Borba de Moraes, Marcelo Kokis, Marcio Pochmann, 

Maria Bernadette Lira Lieuthier (Fenassec), Maria Machado Cota, Nara Luíza 

de Oliveira, Nélida Piñon, Nivaldo Pessini, Oswaldo Augusto de Freitas, Otávio 

Chaves, deputado Paulo Paim, deputado Paulo Pinheiro, Professor Alcir Pimenta, 

Assessoria de Comunicação Social
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Assessoria de Comunicação Social

 Jornal da FENAVENPRO Bimestral

especial : ago/set 1999 no 13 : nov/dez 1999 no 14 : jan/fev 2000 no 15 : mar/abr 2000 no 16 : jun/jul 2000

no 17 : ago/set 2000 no 18 : out/nov 2000 no 19 : jan/fev 2001 no 20 : mar/abr 2001 no 21 : mai/jun 2001

no 22 : jul/ago 2001 especial : ago 2001 no 23 : nov/dez 2001 no 24 : jan/fev 2002 no 25 : abr/mai 2002

no 26 : jul/ago 2002 especial : set 2002

Ramon Touron, Renê Schoppa, Roberto Requião, Rodolfo Icamar Alvarenga de 

Carvalho, senador Ricardo Santos, senadora Emilia Fernandes, Sergio Leal de 

Meirelles, Uzias Mocotó, deputada Vanessa Grazziotin, Vereador Ricardo Mara-

nhão, Professor Vicente da Costa, Vilson Antonio Rodrigues Bilhalva 
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Assessoria de Comunicação Social

 Boletim Informativo Quinzenal

Para a comunicação se tornar mais ágil entre a 

FENAVENPRO e o seu público-alvo, e propiciar ao 

leitor uma leitura mais dinâmica, quinzenalmente é 

editado e impresso na própria entidade o Boletim 

Informativo com design moderno e atraente, a fim 

de garantir uma leitura dinâmica sobre assuntos 

diversos, não somente aqueles referentes às cate-

gorias representadas.

A jornalista Tania Maria de Oliveira, em conjunto 

com o diretor Olimpio Coutinho Filho, apuram e 

elaboram as matérias, que podem ser de utilidade 

pública e interesse geral, ou, específicas sobre as 

categorias de vendedores-viajantes e propagandis-

tas de produtos farmacêuticos. 

A publicação consta do editorial na capa, assinado 

pela diretoria da Federação; o ponto de vista, artigo 

assinado por algum colaborador; notícias dos Sin-

dicatos Filiados, enviadas por seus representantes; 

notas sobre atualidades; uma frase de alguém em 

destaque na quinzena; aniversariantes da quinzena, 

e em cada página um rodapé.

A publicação também está disponível para leitura on line, no endereço www.

fenavenpro.org.br.
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CNTC

Homenagem da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio – CNTC

No dia 11 de novembro de 2002, a CNTC completou  56 anos de destacada 

atuação no sindicalismo brasileiro, através de uma ativa participação na luta, 

não somente em benefício das categorias profissionais que representa, mas 

também de todos os trabalhadores.

Criada pelo Decreto nº 22.043, de 11 de novembro de 1946 , assinado pelo 

presidente da República, Eurico Gaspar Dutra, a CNTC tem como filiados 

27 Federações, dentre elas a Federação Nacional dos Empregados 

Vendedores e Viajantes do Comércio, Propagan-

distas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores 

de Produtos Farmacêuticos – FENAVENPRO, que está 

comemorando 50 anos de existência e de bons serviços 

prestados as categorias que representa em todo o País.

Nesta data, devemos reviver a memória de Odilon 

Braga, Ângelo Parmigiani, Luiz Magno Victor, Ju-

venal Campos, Messias S. de Toledo, Melchíades 

Cardoso de Almeida e os demais que, com dedicação 

e amor tanto fizeram para que a Entidade fosse sempre 

enaltecida.

Esses bravos companheiros de saudosas memórias dei-

xaram um legado que foi dado continuidade pelos atuais 

companheiros, tendo à frente, Edson Ribeiro Pinto, 

que soube honrar os feitos desses nossos antepassados.

Nesta hora de exaltação, pedimos ao grande Arquiteto do Universo que 

continue iluminando os nossos companheiros na direção da Entidade, o 

que dignifica ainda mais a classe a que pertencemos.

Antonio Alves de Almeida 

presidente da CNTC

Almeida parabeniza edson 
pelos 50 anos da FeNAVeN-

PrO

“Esses bravos  

companheiros  

de saudosas  

memórias  

deixaram um le-

gado que  

foi dado  

continuidade pe-

los atuais  

companheiros, 

tendo à frente, 

Edson  

Ribeiro Pinto, 

que soube honrar 

os feitos  

desses nossos an-

tepassados.”
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Congresso Nacional

A atuação da FENAVENPRO no Congresso Nacional tem sido decisiva nas 

conquistas em prol das categorias diferenciadas de vendedores-viajantes 

e propagandistas de produtos farmacêuticos. O companheiro Olimpio 

Coutinho Filho, diretor da entidade, como coordenador junto ao Congresso 

Nacional, tem desempenhado um trabalho brilhante, sempre alerta aos 

assuntos relevantes para o trabalhador, principalmente os de interesse de 

nossas categorias.

Em visitas constantes aos parlamentares em seus gabinetes, representantes da 

Federação e de seus Filiados, buscam apoio de senadores e deputados, aos 

projetos em favor do trabalhador que tramitam na Câmara dos Deputados 

e no Senado. 

A diretoria da FENAVENPRO se destacou durante a Constituinte de 1988, na 

luta pela manutenção das categorias profissionais diferenciadas, ameaçadas 

na época de extinção. Com a nova Constituição elas ficaram amparadas.

A entidade é a favor da unicidade sindical que o governo FHC tentou extinguir, 

pois acredita que a implantação do pluralismo será perniciosa ao trabalhador 

e, certamente, será o enfraquecimento do sindicalismo no Brasil. 

Sempre lutou contra a Lei 9601/88, sancionada em janeiro de 1998 por 

FHC, que regula o Contrato Temporário de Trabalho. Lutou, também, contra 

a extinção da representação classista defendida pelo governo neoliberal e 

acompanhou a tramitação do projeto que protegia o percentual da comis-

são que o vendedor viajante tem direito, vetado pelo presidente Fernando 

Henrique. 

Mas as lutas não param por aí... Desde 1988 que os representantes da FE-

NAVENPRO lutam pela manutenção da contribuição sindical, cujo projeto 

que tramita no Senado, pode ser desengavetado em 2003. Por outro lado, 

conseguiram a retirada de pauta do PL 6208/02 que tratava das contribui-

ções sindicais.

As lutas reivindicatórias empreendidas sempre foram marcadas pelo respeito 

às causas abarcadas. Daí, o segredo das nossas vitórias através dos 50 anos 

de existência da Federação.

“As lutas reivin-

dicatórias empre-

endidas sempre 

foram marcadas 

pelo respeito às  

causas abarca-

das.”

“A atuação da 

FENAVENPRO  

no Congresso Na-

cional tem  

sido decisiva  

nas conquistas em 

prol das  

categorias  

diferenciadas de 

vendedores- 

viajantes e  

propagandistas  

de produtos  

farmacêuticos”.

FENAVENPRO sempre atuante
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Depoimentos

da esquerda para direita:  
Coutinho, Moisés,  
emilia Fernandes,  

edson e Guimarães

“Esta entidade decana é imprescindível, sobretudo quando este governo não 

esconde a sua vontade de aniquilar a representação classista. A cinqüente-

nária FENAVENPRO representa uma das classes mais laboriosas deste País. 

Cumprimento seus diretores e sinto-me honrado em tê-la presente e atuante 

no Estado de Rondônia”.

Senador Amir Lando (PMDB-RO)

“Parabenizo a FENAVENPRO pelos seus 50 anos de existência, 

pelo trabalho junto aos seus 26 filiados, e pela importância da 

entidade junto ao movimento sindical brasileiro”.

Senador Geraldo Cândido (PT-RJ)

“Nos últimos 50 anos, a FENAVENPRO tem contribuído de forma ímpar com 

o fortalecimento da categoria, a profissiona lização de seus filiados e, 

de forma muito especial, vem empenhando-se em oferecer um serviço 

qualificado e respeitoso à sociedade brasileira. Desta forma, suas 26 

entidades filiadas e 250 mil trabalhadores associados em todo o país, 

são nossos participes no esforço coletivo de promovermos o crescimento 

justo, solidário, igualitário e democrático deste país, Parabéns e sucesso 

sempre!”

Senadora Emília Fernandes (PT-RS)  

Diretores da FeNAVeNPrO 
em visita ao  

Gabinete do senador,  
em Brasília

Parlamentares, Autoridades e Amigos  
que contribuiram para escrever nossa história

“A FENAVENPRO é exemplo de representa tividade de um trabalho sério 

que acima de tudo defende os interesses de seus Filiados e, consequen-

temente, dos vendedores viajantes e dos propagandistas de produtos 

farmacêuticos. Que esse trabalho continue assim para que tenhamos 

sempre Federações representativas. Parabéns!”

Deputado federal Enio Bacci (PDT-RS)

O parlamentar  
em seu gabinete em Brasília 

com 
edson e Coutinho

Parabenizo a Fenavenpro pelos seus 50 anos que, com um trabalho dedi-

cado, sério e competente, sempre esteve à frente de lutas e reivindicações 

importantes, conquistando vitórias para seus filiados e também para o povo 

brasileiro. Expresso meus sinceros votos de que continue a batalhar, em 

conjunto com nosso mandato, na construção de um novo Brasil, um país 

mais justo e igualitário.

Deputada federal Jandira Feghali (PCdoB/RJ).
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“A FENAVENPRO, através de sua direção e Sindicatos filiados, tem de-

monstrado em seu trabalho no Congresso nacional, determinação e garra 

na luta em defesa dos direitos dos trabalhadores. Parabéns pelo aniversário, 

companheiros e companheiras da FENAVENPRO. Tenho certeza de que no 

senado federal continuaremos unidos e mobilizados em torno dos interesses 

dos trabalhadores. Vida longa à FENAVENPRO! Um abraço.”

Deputado federal Paulo Paim (PT-RS) Paim e edson 
no Plenário da 
Câmara dos Deputados

“Dentre as inúmeras honrarias com que tão generosamente me agraciou 

a vida pública, poucas se igualam ao imenso privilégio de ter regula-

mentado a profissão dos propagandistas de produtos farmacêuticos, 

em cujo seio granjeei verdadeiros amigos, a quem saúdo efusivamente, 

ao ensejo do festejado cinqüentenário da sua laboriosa Federação, 

por cuja prosperidade e renovados êxitos no seu dignificante mister 

formulo os mais ardentes votos, congratulando-me com todos os seus 

integrantes, em todos os níveis.”

Ex-Deputado federal Alcir Pimenta

Professor Alcyr Pimenta 
entre José Guimarães   
e   Coutinho,  
em visita a sede da FeNA-
VeNPrO

Depoimentos

“O PMDB  decidiu oficialmente pedir a retirada da urgência cons-

titucional para um debate amplo do projeto de lei nº 5.483. Se tal 

não ocorrer, a bancada na Câmara Federal votará contra o projeto 

se não houver modificação do seu conteúdo”.

Resposta do líder do PMDB, Michel Temer, a solicitação do pre-

sidente da FENAVENPRO, Edson Ribeiro Pinto, para rejeitar apoio 

ao citado projeto de lei, que alterava o Artigo 618 da C.L.T.
em seu gabinete, na Câmara 
dos Deputados, 
Temer recebeu 
diretores da FeNAVeNPrO

Ministro Leonaldo  
prestigia edson pelo rece-
bimento da Comenda da 
Ordem do Mérito Judiciário 
do Trabalho

“O Sindicato deve ser honesto com seus associados, deve integrar a 

sociedade que convive, deve ser submisso a lei, porém forte o suficiente 

para mudá-la se esta não souber ser justa”.

Assim é a FENAVENPRO que conhecemos e que agora está comemorando seu 

jubileu de ouro. Temos a convicção que assim continuará  para os próximos 

50 anos, graças a dedicação, o espirito de luta e o zelo profissional de sua 

operosa diretoria, capitaneada pelo presidente Edson Ribeiro Pinto.

Parabéns FENAVENPRO és um exemplo a ser seguido.

Leonaldo Silva, Ministro do TST
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“Parabéns aos Vendedores Viajantes e  Propagandistas de Produtos 

Farmacêuticos do Brasil pelos 50 anos da Federação que os repre-

senta”.

Antonio Alves de Almeida  

Presidente da CNTC.

Almeida entre o  
1o secretário da CNTC,  

José Carlos schulte e direto-
res da FeNAVeNPrO

“Tenho a felicidade de conviver com os amigos da FENAVENPRO nos 

seus 50 anos de existência e dizer que hoje me considero membro da 

família federativa. Parabéns a vocês e chegaremos aos 100 anos para 

comemorar o centenário da entidade”. 

Deputado estadual Jamil Haddad (PSB-RJ)
Haddad entre  

edson, Coutinho e  
Paulo Abdalah

“A FENAVENPRO vive há 50 anos, espalhando pelo país inteiro, através 

de seus 26 filiados, a imagem vitoriosa do empregado vendedor-viajante e 

do propagandista, propagandista-vendedor, duas categorias diferenciadas, 

embora contingenciadas pelo mesmo dever de servir. Parabéns efusivos”.

Vereador Ricardo Maranhão (PSB-RJ)

“Como parlamentar e na minha luta em defesa da saúde pública do Estado do 

Rio de Janeiro, venho acompanhando o importante trabalho da FENAVEN-

PRO, no decorer de seus 50 anos. Parabéns a todos os seus 26 Filiados pelo 

desempenho e pelos resultados alcançados nos segmentos dos vendedores 

viajantes e propagandistas de produtos farmacêuticos”.

Deputado estadual Paulo Pinheiro (PT-RJ)

Depoimentos

“A oportunidade em que a FENAVENPRO alcança seu cinqüente nário, 

Não podíamos nós, velhos companheiros de lutas, deixar de transmitir-lhe 

nossos votos mais efusivos de congratulações às classes que representa, 

via de conseqüência, à sua diretoria, operosa e diligente no trato dos 

verdadeiros interesses das categorias profissionais”.

Juracy Martins dos Santos  

Presidente da Federação dos Empregados em Estabelecimentos de 

Serviço de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

Juracy recebendo os cumpri-
mentos de  

edson e Ayrton Almeida,  
1o secretário  

da FeNAVeNPrO
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Depoimentos

“A atual administração da FENAVENPRO, presidida pelo 

companheiro Edson Ribeiro Pinto, tem mantido a tradição 

de seus fundadores, usando a inteligência com que Deus lhe 

abençoou para manter todos os Sindicatos, em todo Brasil, 

unidos e coesos com a valorosa categoria, dignificando cada 

vez mais os bravos vendedores viajantes e propagandistas deste 

País. Parabéns, Edson, parabéns a toda a diretoria, a todos os 

Filiados, e aos valorosos empreendedores do progresso! É por 

isso que o hino da classe afirma:”Enquanto houver madrugada 

haverá um viajante”.

João de Sant’Anna  

Conselheiro fiscal da CNTC e presidente da Federação Nacional dos 

Trabalhadores no Comércio Armazenador, Empregados e Avulsos.

Los trabajadores argentinos ven con felicidad el cincuenta aniversario de esa 

rama de trabajadores brasileros que supo en primer termino construir una 

organizacion que, como la nuestra y como todas las organizaciones de la 

ULAVIM, tienden a la mejor calidad de vida de los trabajadores y que a su vez, 

es el esfuerzo de muchas generaciones y de una vocacion irrenunciable a la 

defensa de sus derechos. Por otra parte, la comprension de la necesidad de 

que los trabajadores latinoamericanos tengan una union fortalecida demues-

tra nuestro pensamiento que solo la organizacion vence al tiempo, 

ojala algun dia nosotros podamos celebrar -todos los latinoamericanos- los 

50 años de esta Union.

Juan Manuel Loimil, presidente da U.L.A.Vi.M.

Durante los últimos años hemos asistido a un gran cambio en el contexto 

mundial, lo cual se ha traducido en una profunda transformación del escena-

rio económico, político y social de América. La activa lucha de la FENAVENPRO 

durante estos 50 años ha contribuido a enfrentar los constantes desafíos. En 

forma paralela, en Argentina llevamos 64 años en la construcción de logros 

para nuestros trabajadores viajantes. Es por ello que aspiramos a que la 

experiencia alcanzada hasta el presente, sirva para fortalecer la unidad del 

sector de nuestra profesión dentro de toda América.Los colegas argentinos 

como los del resto de América nos hermanamos con la FENAVENPRO en el 

festejo de estos 50 años, haciendo extensivo este abrazo a quienes tengan la 

responsabilidad de dirigir sus destinos durante los próximos años.

Luis Carlos Cejas

Secretario General de la Federación Única de Viajantes de la Argentina

Presidente del Sector Agentes Viajeros de UNI-Américas

edson, Antonio A. Almeida 
(CNTC), Leonaldo silva e João 
sant’Anna
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As primeiras idéias do trabalhismo no Brasil datam do princípio do Século 

XX com reunião de grupos de trabalhadores que lutavam por melhores 

condições de trabalho, principalmente pela fixação de uma justa jornada de 

trabalho, movimento que resultou nas primeiras greves operárias no Rio de 

Janeiro, São Paulo e Belém do Pará, ocorridas sob repressão policial. Sua 

repercussão no Congresso Nacional deu causa a Lei de férias, fixada em 15 

dias, mas descumprida pela maioria dos empregadores. Somente em 1920, 

foi fundada a Confederação Geral dos Trabalhadores (C.G.T.), substituída 

em 1934 pela Confederação Sindical Unitária (P.U.A.).

A Revolução de 1930 tinha entre seus objetivos as idéias de implantar no 

País uma legislação trabalhista, previdenciária e sindical, o que veio a 

concretizar-se, ainda, no Governo Provisório, pelos Decretos de 1931 e 

1932 da presidência Vargas.

Seguiu-se a Consolidação das Leis do Trabalho em 1943, 

estruturando o sistema sindical com base nas categorias profis-

sionais formadas pelos Sindicatos, Federações e Confederações 

de Trabalhadores, ou seja, um sindicalismo nacionalista.Em 

1946, organiza-se a Confederação Nacional dos Trabalhadores 

no Comércio (CNTC), agrupando as categorias do comércio e 

similares, tendo como principais organizadores: Fausto Silva, 

Odilon Furtado de Oliveira Braga e Ângelo Parmegiani.

A Federação Nacional dos Empregados Vendedores e 

Viajantes do Comércio foi fundada em 17 de novembro de 1952, no Estado 

do Rio de Janeiro, tendo como principais organizadores Ângelo Parmegiani 

e Odilon Braga, em reunião realizada em uma sala na Av. 13 de Maio, 44, 

9o andar. A existência é um desdobramento da vida. Inicia minha atividade 

profissional na Confederação Brasileira dos Pescadores, posteriormente 

substituída pela Confederação Nacional dos Pescadores, nos idos de 1947, 

época em que convivendo com humildes pescadores, apaixonei-me pelo 

Direito Social do Trabalho, passando a freqüentar assiduamente o Fórum 

Trabalhista – Justiça Institucionalizada pela Constituição de 1946.

A luta dos trabalhadores incluídos nas categorias profissionais dos ven-

dedores-viajantes e propagandistas de produtos farmacêuticos, iniciada 

pelos Sindicatos já constituídos, enseja a fundação da FENAVENPRO, e sua 

vinculação à Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio. Luta 

que expressa a experiência e o empenho de integrantes das categorias e sua 

marcante presença no pro

Depoimentos

Testemunho da História: Cinqüentenário da FENAVENPRO

icamar Alvarenga Peixoto 
com a Odem do Mérito  

do TsT

Da esq. para dir.:  
Messias s. de Toledo, pre-
sidente da FeNAVeNPrO à 

época,  
Antonio Alves de Almeida, já 
presidente da CNTC e Juracy 
Martins dos santos, secretá-

rio da CNTC  
na ocasião

“Continuo  

acreditando  

que a união faz  

a força, que é in-

dispensável man-

ter os direitos  

trabalhistas  

consagrados 

 em nossa 

Constituição Fede-

ral.”
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cesso de evolução do sindicalismo no Brasil, construído, inclusive, no apa-

recimento dos Dissídios Coletivos e na defesa dos interesses dos trabalha-

dores junto aos Poderes da República, que, recentemente, se consagra com 

a eleição pela maioria do povo brasileiro de um trabalhador – presidente 

da República.

Líderes que sonharam e que tornaram sonhos em realidade. Sonhos 

nos quais acreditei, e aos quais me filiei com idéias e participação 

ativa, sempre fiel às suas origens e fidelidade ao sindicalismo, con-

quistando, graças a Deus, alguns êxitos na conquista dos direitos 

sociais do trabalho.

Continuo acreditando que a união faz a força, que é indispensável man-

ter os direitos trabalhistas consagrados em nossa Constituição Federal, 

principalmente a estrutura sindical com seus parâmetros de unicidade 

e o estreitamento dos laços de companheirismo na luta permanente 

pelas legítimas reivindicações dos trabalhadores na busca de uma sociedade 

futura mais justa e com melhor distribuição da riqueza no seio dela. Continuo 

a crer no sindicalismo sério, voltado para a luta dos interesses peculiários à 

categoria, com participação e presença nos problemas sócio-econômicos e 

administrativos de natureza pública e privada. O brasileiro não deve continuar 

a pagar o preço da estabilidade monetária com o desemprego, deve sim, 

perder o medo da inflação e resistir a uma política globalista que enriquece 

países ricos e empobreça as Nações mais desafortunadas. Desenvolver sim, 

mas desenvolver todos na busca da Paz mundial.

Louvo líderes que se foram: Fausto Silva, Odilon Braga, Arnaldo Vascon-

cellos, Ângelo Parmegiani, Raimundo Nonato, Messias S. de Toledo; e as 

novas lideranças das categorias dos vendedores-viajantes e propagandistas, 

propagandistas-vendedores de produtos farmacêuticos, capitaneados pelo 

lúcido e realizador dirigente, Edson Ribeiro Pinto, que vem atualizando a 

FENAVENPRO no curso de seus novos tempos, sempre sonhando e sempre 

fiel ao mais sério e dedicado sindicalismo, que visa unir os companheiros 

na permanente ação de seu mundo melhor e mais justo.

Este, companheiro, é o meu testemunho – um testemunho da história da 

FENAVENPRO.

Rio de Janeiro, 6 de novembro de 2002

Rodolfo Icamar Alvarenga de Carvalho

Ex-assessor jurídico da FENAVENPRO, de 1952 a 1966

No iV Congresso Nacional 
dos Vendedores, Viajantes e 
representantes  
Comerciais do Brasil, em re-
cife, maio de 1962, icamar, 
como porta-voz da  
categoria, cumprimenta  
o então prefeito do estado 
de Pernambuco,  
Miguel Arrraes.

Depoimentos

“O brasileiro  

não deve  

continuar 

a pagar o preço 

da estabilidade 

monetária com o 

desemprego,  

deve sim,  

perder o medo  

da inflação”.
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Lutas e Conquistas
São inúmeras as lutas e conquistas sociais e políticas da FENAVENPRO 

nestes 50 anos de história no contexto do sindicalismo brasileiro. Desde a 

sua fundação, em 17 de novembro de 1952, no decorrer dos anos, 8 presi-

dentes já administraram a entidade, e todos eles mantiveram a filosofia do 

bom relacionamento com seus Filiados 

Entre as grandes conquistas da nossa Máter, destacam-se a regulamentação 

das profissões de vendedor viajante e de propagandista e vendedor de pro-

dutos farmacêuticos através das Leis no 3207, de 18/07/1957 e no 6224, 

de 14/07/1975, de autoria dos deputados federais Fernando Ferrari (RS) e 

Alcyr Pimenta (RJ), respectivamente, transcritas ao final desta edição, nas 

páginas 74 e 75.

Nos anos 60 e 70, a Federação se projetou em conferências sindicais inter-

nacionais, congressos de trabalhadores e fórum de debates. 

No final dos anos 80, com a promulgação da Constituinte, vale destacar o 

trabalho desenvolvido pela FENAVENPRO frente ao Congresso Nacional, 

sob a liderança de Edson Ribeiro Pinto e a atuação firme de outros com-

panheiros. 

No cenário internacional, a FENAVENPRO vem participando ativamente de 

congressos e seminários na América Latina, inclusive como organizadora, 

trazendo para o Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro e Foz de Iguaçu, a rea-

lização de três destes eventos. Dentre eles, dois Congressos Internacionais da 

U.L.A Vi.M. - Union Latinoamericana de Visitadores Médicos.a qual foi uma 

das entidades fundadoras, em 1996. Mais recentemente, em 2002, filiou-se 

a Union Network International – Uni Américas – Sector Agentes Viajeros, que 

tem como objetivo organizar os empregados de novos setores para formar 

Sindicatos fortes e modernos. 

A FENAVENPRO vem se destacando no cenário político-sindical, deixando 

gravadas as suas marcas na história democrática de nosso País. E esta é 

melhor forma de celebrar seu cinqüentenário: conferir que foi seguido 

o caminho trilhado e que vale a pena prosseguir na luta pelos direitos do 

trabalhador.

“A FENAVENPRO 

vem se  

destacando  

no cenário  

político-sindical, 

deixando  

gravadas  

as suas marcas  

na história  

democrática  

de nosso País.”

“São inúmeras  

as lutas e  

conquistas  

sociais e  

políticas da FENA-

VENPRO nestes 50 

anos  

de história  

no contexto  

do sindicalismo 

brasileiro.”
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Gestão Edson Ribeiro Pinto

Lutas e Conquistas a partir do ano de 1996

Sem medo de errar, podemos afirmar que o espírito de harmonia entre nossos 

Sindicatos filiados tem colaborado de forma firme e decisiva, com a diretoria 

da FENAVENPRO.  Todo o esforço também seria inútil, se ela não pudesse 

contar com a dedicação de todos os seus funcionários, que com abnegação 

e amor ajudaram a escrever um pouco dos 50 anos de nossa história.

Acreditamos, também, que de nada valeria tanto investimento, sem uma 

equipe coesa que gosta de trabalhar e, acima de tudo, é fiel a esta entidade, 

representante legítima das categorias diferenciadas de vendedor viajante e 

propagandista de produtos farmacêuticos.

Por tudo isso, a nossa FENAVENPRO está se consolidando cada vez mais, 

e a cada ano que passa, com esforço e garra, vem alcançando grandes e 

novas conquistas.

Através de pesquisa em nossos arquivos, conseguimos resgatar documen-

tos e fotos, que irão retratar de forma simplificada, algumas conquistas da 

FENAVENPRO de 1996 a 2002.  

1 9 9 6
A nova diretoria da FENAVENPRO é empossada em 28 de outubro, com 

mandato até 27 de outubro de 2000. 

Edição do livro 40 anos da História da Federação, de autoria do com-

panheiro Giovanni Greco, que retrata o passado da nossa Máter. 

Início do processo de informatização da entidade.

Sede da FENAVENPRO se muda para a Rua Álvaro Alvim, 21 / 4º andar.

Nomeação de Olimpio Coutinho Filho para a função de Coordenador da 

FENAVENPRO junto ao Congresso na Reforma da Constituição, além de suas 

atividades de 1o tesoureiro.

FENAVENPRO presente de 4 a 6 de abril, na Reunião Anual do S.P.A V., em 
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Córdoba, Argentina. 

FENAVENPRO participa do Encontro Fundacional da U.L.A.Vi.M. 

,nos dias 13 e 14 de setembro, em Assunção, Paraguai.

1 9 9 7
Após muita luta FENAVENPRO sensibiliza Congresso Nacional e senadores 

retiram de pauta o PLS 220/96, de autoria do senador Gilberto Miranda 

(PMDB-AM), que desregulamentava a profissão de vendedor viajante.

FENAVENPRO faz parte do Comitê Executivo do SPAV (Setor Profissional 

de Agentes Viajantes), tendo como vice- presidente/Brasil, Edson Ribeiro 

Pinto.

A diretoria da FENAVENPRO, em sua primeira reunião do ano 

de 1997, em março, anuncia a implantação de novos serviços 

na entidade:   

Criação da Assessoria de Comunicação Social, ba-

seada no Art. 77 do Estatuto da FENAVENPRO, 

sob a responsabilidade da empresa Edit Impress 

Comunicação, representada pela jornalista Tania  

Maria de Oliveira, que expôs seu projeto para a divulgação 

da entidade;

Informatização da FENAVENPRO, sob a responsabilidade do Técnico 

em Informática, José Santos Rodrigues, que implantou o sistema 

interligado aos Poderes Públicos, principal

1996 / 1997
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mente com o judiciário, facilitando o acompanhamento dos processos 

de seus 26 Filiados e mantendo-os interligados.

Patrocínio, Promoção e Organização do II Congresso da ULA-

ViM, nos dias 3, 4 e 5 de agosto de 1997, em São Paulo, na 

Colônia de Férias do nosso Filiado, Sindicato dos Empregados 

Vendedores Viajantes do Comércio, tendo como palestrantes 

o Consultor Sindical João Guilherme Vargas e o diretor da 

FENAVENPRO, Olimpio Coutinho Filho.

Luta da FENAVENPRO e seus Filiados contra o Contrato Tem-

porário Trabalho.

 

Diretores da FENAVENPRO visitam gabinetes de parlamentares em Brasília, 

em busca de apoio aos projetos que tramitam no Senado e na Câmara, e que 

beneficiam as categorias e os trabalhadores em geral.

FENAVENPRO presente ao II Encontro Nacional de Federações, de 9 a 11 de 

setembro,no Centro Educacional da CNTI, município 

de Luziânia-GO. 

FENAVENPRO presente no 2o Congresso Paraguayo 

de Visitadores Médicos.

 1997
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 1998

1 9 9 8
FENAVENPRO realiza o I Simpósio Latino-americano de Ven-

dedores Viajantes e Reunião do Comitê Executivo do SPAV, 

em Itaipava, RJ, nos dias 24 e 25 de abril, com a presença do 

senador da República, Ademir Andrade (PSB-PA), lideranças 

sindicais e políticas e entidades internacionais. 

FENAVENPRO continua na luta pela derrubada do projeto 

de lei do governo que autoriza a contratação de empregado 

por tempo determinado.

Presidente do TST, ministro Ermes Pedro Pedrassani, recebeu 

em seu gabinete em Brasília, o presidente da Federação, Edson 

Ribeiro Pinto, o diretor Olimpio Coutinho Filho, o Ministro 

do TST , Leonaldo Silva e o assessor de imprensa da CNTC, 

Luiz Dutra.

FENAVENPRO presente no Congresso da U.I.A.D.M. (Union In-

ternationale des Associations de Delegues Medicaux),em Viena, 

Áustria, de 2 a 4 de outubro.

FENAVENPRO presente no III Congresso Internacio-

nal da U.L.A.Vi.M, em Montevidéu, Uruguai, nos dias 

18,19 e 20 de setembro.
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 1999

FENAVENPRO faz parte da Frente Parlamentar e de Entidades Sindicais em 

Defesa da Organização Sindical do Emprego na luta contra a PEC 623/98 

que trata do desmonte sindical.

 

Lideranças sindicais da FENAVENPRO e sindicalistas comemo-

ram o 1o de Maio – Dia Internacional do Trabalho em Sessão 

Solene na Câmara dos Deputados. 

 

Reunião de Conselho de Representantes da FENAVENPRO na 

Sede Campestre do Sindicato dos Vendedores do RJ, Santo Aleixo, aprovam 

Moção de Repúdio ao laboratório Glaxo Welcome.

Diretores da FENAVENPRO visitam gabinetes de parlamentares em Brasília 

e cobram medidas.

Deputado estadual, Jamil Haddad, faz pronunciamento  na ALERJ e lê Moção 

de Repúdio em apoio a categoria.

Ministro do TST, Leonaldo Silva, visita Sede da FENAVENPRO.

Com o apoio da FENAVENPRO, Câmara Municipal do RJ aprovou projeto de 

autoria da vereadora Daysi Lúcidi (PFL-RJ), que obriga farmácias e drogarias 

a colocarem à disposição dos consumidores catálogo com o nome genérico 

dos medicamentos.

FENAVENPRO participa do I Congresso Intercon-

tinental de Visitadores Medicos, em Buenos Aires, 

Argentina.

FENAVENPRO participa  de debate na Rádio Nacional 
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sobre indústria farmacêutica.

FENAVENPRO promove 1o Encontro dos Profissionais de Venda 

e Propaganda da Região Norte, realizado em Belém, PA, com 

a presença do senador Ademir Andrade (PSB-PA).

 

Presidente da FENAVENPRO, Edson Ribeiro Pinto, recebe 

Comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, do juiz do TST, Rider 

Nogueira de Brito. 

 

Projeto de lei 598/99, de autoria do deputado federal, Enio Bacci 

(PDT-RS), que protege as comissões do vendedor viajante, é apro-

vado na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da 

Câmara dos Deputados.

Secretário geral da UIADM ( Union International Des Associations 

de Delegués Medicaux), da França, Patrick Buhler, visitou 

Sede da FENAVENPRO.    

FENAVENPRO declara apoio aos medicamentos genéricos.

FENAVENPRO comemorou 47 anos na Sede da entidade, com a presença de 

Filiados, parlamentares, autoridades e jornalistas. 

FENAVENPRO apoiou lançamento do livro de poesias “Minha Vida nos Meus 

Versos”, do vendedor Oswaldo Augusto de Freitas, 96 anos.

 1999
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FENAVENPRO e NUCLAVE patrocinam o judoca capixaba Rômulo Carvalho 

Soares.

 

Diretor da FENAVENPRO Olimpio Coutinho Filho, lança livro “Síntese e 

Pesquisa do Setor Farmacêutico Brasileiro”.

 

FENAVENPRO apóia I Torneio de Futebol entre Sindicatos da Região Sudeste 

realizado no Estado do Rio de Janeiro.

 

Projeto que protege comissão de vendedores viajantes aprovado na Câmara 

dos Deputados vai para o Senado.

FENAVENPRO recebeu Moção de Congratulações da Câmara 

Municipal, de autoria da vereadora Daysi Lúcidi. 

 

Inauguração da placa em homenagem ao fundador e 

patrono da FENAVENPRO, Odilon Furtado de Oliveira 

Braga. 

 

FENAVENPRO presente à reunião do Comitê Executivo 

do SPAV (Setor Profissional de Agentes Viajantes), com 

sede em Buenos Aires, Argentina.

 1999 / 2000
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 FENAVENPRO presente no I Congresso Brasileiro de Medi-

camentos Genéricos. 

 

FENAVENPRO presente no V Congresso Latino-americano 

(U.L.A.Vi.M), em Assunção, Paraguai.  Em paralelo a FENA-

VENPRO participou do Seminário Internacional de Vendedores 

Viajantes.  

Diretoria da FENAVENPRO reeleita por 

unanimidade por seus 25 Filiados e tem 

mandato até 2004.      

 

Representantes da FENAVENPRO na 6a Plenária Nacional dos Trabalhadores 

no Comércio, realizada no auditório da CNTC, em Brasília.

 

100a reunião de Conselho de Representantes na Sede da 

FENAVENPRO. 

 

FENAVENPRO realiza I Simpósio Sindical de Delegados na sede 

da entidade, com a presença do professor Márcio Pochman, 

do jornalista e assessor do Diap, Antonio Queiroz, e do supe-

rintendente do laboratório Teuto Brasileiro, Jaílton Batista.  

2000
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FENAVENPRO apóia Washington Macedo, atleta do SINDVENDAS, que integrou 

a delegação brasileira do World Championships Traditional Okinawa Karate 

e Kobu-Do Rengokai na disputa do torneio de karate internacional.

 

Presidente da FENAVENPRO, Edson Ribeiro Pinto, assume vice-presidência 

da CNTC.

 

FENAVENPRO patrocina, promove e realiza o VI Congresso 

Latino-americano de Visitadores Médicos e Reunião do 

Comitê Executivo da Uni-Américas Viajantes, em Foz do 

Iguaçu, nos dias 9, 10 e 11 de agosto, onde vendedores-

viajantes e propagandistas de produtos farmacêuticos dos 

países que compõe o Mercosul discutiram a globalização e 

o desemprego. 

FENAVENPRO presente no 2o Congresso Brasileiro de Medica-

mentos Genéricos que provou que os produtos são irreversíveis 

no mercado.  

 

FENAVENPRO comemora 49 anos de existência.

 

FENAVENPRO recebeu homenagem na Câmara Municipal do Rio de Janeiro 

por iniciativa do vereador Ricardo Maranhão (PSB-RJ).

2001
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Diretores da FENAVENPRO e lideranças Sindicais acreanas  debateram com 

a senadora Marina Silva (PT-AC), PLS 136/01, que trata da extinção 

da contribuição sindical. 

 

Senador da República, Geraldo Cândido 

(PT-RJ), deputado estadual Jamil Haddad 

e vereador Ricardo Maranhão, ambos do 

PSB do Rio, visitam FENAVENPRO.         

Após muita luta da FENAVENPRO junto aos 

parlamentares, seis deputados do PT, sub-escritores do PL 6208/02, retiram 

de votação o projeto que tratava das contribuições sindicais.

 

FENAVENPRO presente no 3o Congresso Brasileiro de Medicamentos 

Genéricos, Centro de Convenções em Goiânia, de 30 de agosto a 2 de 

setembro, onde reuniu mais de 12 mil pessoas.      

Implantação em Brasília de uma assessoria jurídica sob a responsabi-

lidade do advogado Leonaldo Silva para o acompanhamento integral 

dos processos dos filiados em trâmite pelo TST.

FENAVENPRO, na figura de seu presidente Edson Ribeiro Pinto, recebe 

Diploma de Honra ao Mérito, oferecido pela Assembléia Legislativa da 

Paraíba pelos relevantes serviços prestados ao Estado.

FENAVENPRO apóia II Torneio de futebol entre Sindicatos Filiados da 

região sudeste, realizado no Estado do Espírito Santo.

2002
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2002

Eleições 2002: FENAVENPRO cumprindo seu papel de entidade líder, enviou 

questionário com 10 perguntas sobre relações de trabalho, elaborado pelo 

cientista político, Vicente da Costa, aos quatro principais candidatos à pre-

sidência da República: José Inácio Lula da Silva (PT), José Serra (PSDB), 

Ciro Gomes (PPS) e Anthony Garotinho (PSB). 

FENAVENPRO participa da Reunião Anual da executiva da U.L.A.Vi.M., em 

Buenos Aires, Argentina.

Realização da última reunião de Diretoria do ano, na sede da FENAVENPRO 

em outubro.
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Assessoria Jurídica

Á frente da assessoria jurídica da FENAVENPRO, como seu 

representante legítimo há 36 anos, o advogado Wilson do Rego 

Monteiro, militante no Fórum da Cidade do Rio de Janeiro, 

onde atua sob inscrição nº 11.117.

A entidade cumpre o dever de enfatizar a dedi-

cação profissional e o inegável afeto, com que o 

incansável advogado tem defendido as causas tra-

balhistas. Com sabedoria e competência, o nosso 

assessor jurídico desempenha suas funções 

brilhantemente, com entrosamento direcionado 

a todos os 26 Filiados e, conseqüentemente, às 

categorias que a FENAVENPRO representa.

Não há dúvida de que as suas atribuições no 

plano jurídico são de caráter amplo e envolvem 

desde os atendimentos referentes aos Filiados, 

até os de seus respectivos associados e, também, 

os de inteira responsabilidade da FENAVENPRO, 

em particular.

Como se vê, a esfera dos trabalhos do assessor 

jurídico da Federação abrange atividades inter-

nas e externas, em que responde às consultas 

da totalidade de seus Filiados, em todas as suas 

variedades, bem como às de seus respectivos 

associados, que redundam até em assuntos 

pessoais.

No tocante ao âmbito interno, propriamente dito, traça como 

conduta a de um advogado que se responsabiliza por orientação 

técnico-administrativo, além de tratar das representações espe-

cíficas da FENAVENPRO, no Foro da cidade do Rio de Janeiro.

“Nestes 50 anos  

de existência,  

não podia deixar de ser 

oportuna as categorias 

profissionais 

 diferenciais de  

Vendedores-Viajantes e 

Propagandistas de 

Produtos Farmacêuticos 

referenciarem, prestando 

homenagem, na esfera 

representativa,  

à Federação Nacional dos 

Empregados Vendedores 

e Viajantes do Comércio, 

Propagandistas,  

Propagandistas- 

Vendedores e  

Vendedores de Produtos 

Farmacêuticos,  

como seu órgão  

de cúpula nacional”.

Wilson do rego Monteiro,
assessor jurídico da FeNA-

VeNPrO
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Regulamentação Profissional

Regulamentação da Profissão de Vendedor-Viajante

Lei nº 3.207 - Vendedores e Viajantes, de 18 de julho de 1957. 

Regulamenta as atividades dos empregados vendedores, viajantes 

ou pracistas.

O Presidente da República, 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 

 Art. 1º - As atividades dos empregados vendedores, viajantes 

ou pracistas serão reguladas pelos preceitos desta lei, sem prejuízo das 

normas estabelecidas na Consolidação das leis do Trabalho - Decreto-

lei número 5.452, de 1 de maio de 1943, no que lhes for aplicável. 

 Art. 2o - O empregado vendedor terá direito à comissão avan-

çada sobre as vendas que realizar. No caso de lhe ter sido reservada 

expressamente, com exclusividade, uma zona de trabalho, terá esse 

direito sobre as vendas ali realizadas diretamente pela empresa ou 

por um preposto desta. 

§ 1º - A zona de trabalho do empregado vendedor poderá ser ampliada 

ou restringida de acordo com a necessidade da empresa, respeitados 

os dispositivos desta lei quanto à irredutibilidade da remuneração. 

§ 2º - Sempre que, por conveniência da empresa empregadora, for 

o empregado viajante transferido da zona de trabalho com redução 

de vantagens, ser-lhe-á assegurado, como mínimo de remuneração, 

um salário correspondente à média dos 12 (doze) últimos meses 

anteriores à transferência. 

 Art. 3º - A transação será considerada aceita se o empregador 

não a recusar por escrito, dentro de 10 (dez) dias contados da data da 

proposta. Tratando-se de transação a ser concluída com comerciante 

ou empresa estabelecida em outro Estado ou no estrangeiro, o prazo 

para aceitação ou recusa da proposta de venda será de 90 (noventa) 

dias podendo, ainda, ser prorrogado, por tempo determinado, me-

diante comunicação escrita feita ao empregado. 

 Art. 4º - O pagamento de comissões e percentagem deverá ser 

feito mensalmente, expedindo a empresa, no fim de cada mês, a conta 

respectiva com as cópias das faturas correspondentes aos negócios 

concluídos. 

Parágrafo único - Ressalva-se às partes interessadas fixar outra época 

para o pagamento de comissões e percentagens, o que, no entanto, 

não poderá exceder a um trimestre, contado da aceitação do negó-

cio, sendo sempre obrigatória a expedição, pela empresa, da conta 

referida neste artigo. 

 Art. 5º - Nas transações em que a empresa se obrigar por 

prestações sucessivas, o pagamento das comissões e percentagens 

será exigível de acordo com a ordem de recebimento das mesmas. 

 Art. 6º - A cessação das relações de trabalho ou a inexecução 

voluntária do negócio pelo empregador, não prejudicará a percepção 

das comissões e percentagens devidas. 

 Art. 7º - Verificada a insolvência do comprador, cabe ao 

empregador o direito de estornar a comissão que houver pago. 

 Art. 8º - Quando for prestado serviço de inspeção e fiscaliza-

ção pelo empregado vendedor, ficará a empresa vendedora obrigada ao 

pagamento adicional de 1/10 (um décimo) da remuneração atribuída 

ao mesmo. 

 Art. 9º - O empregado vendedor viajante não poderá perma-

necer em viagem por tempo superior 6 (seis) meses consecutivos. Em 

seguida a cada viagem haverá um intervalo para descanso, calculado 

na base de 3 (três) dias por mês da viagem realizada não podendo, 

porém, ultrapassar o limite de 15 (quinze) dias. 

 Art. 10º - Caracterizada a relação de emprego aplicam-se os 

preceitos desta lei a quantos exercerem funções iguais, semelhantes 

ou equivalentes aos empregados-viajantes, embora sob outras desig-

nações. 

 Art. 11º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, em 18 de julho de 1957; 136º da lndependência e 

69º da República. 

 JUSCELINO KUBITSCHEK

 Parsifal Barroso 

 (Publicada no “Diário Oficial” nº 166, de 22-7-1957,  

 página 18.069)

Lei de autoria do  

deputado federal  

Fernando Ferrari, repre-

sentante  

do Estado do  

Rio Grande do Sul
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Regulamentação Profissional

Regulamentação da Profissão de Propagandista e Vendedor de Produtos Farmacêuticos

Lei nº 6.224, de 14 de julho de 1975

Regula o exercício da profissão de Propagandista e Vendedor de 

Produtos Farmacêuticos, e dá outras providências.

O Presidente da República, 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 Art. 1º Considera-se Propagandista e Vendedor de Produtos Farma-

cêuticos aquele que exerce função remunerada nos serviços de propaganda 

e venda de produtos químico-farmacêuticos e biológicos, nos consultórios 

(vetado), empresas, farmácias, droga- rias e estabelecimentos de serviços 

médicos, odontológicos, médico-veterinários e hospitalares, públicos e 

privados. 

Parágrafo único. Considera-se, ainda, Propagandista e Vendedor de Produtos 

Farmacêuticos aquele que, além das atividades previstas neste artigo, realiza 

promoção de vendas, cobrança ou outras atividades acessórias. 

 Art. 2º O Propagandista e Vendedor de Produtos Farmacêuticos 

somente poderá exercer função diferente daquela para a qual for contra-

tado, quando, previamente, e com a sua anuência expressa, proceder-se à 

respectiva anotação na Carteira Profissional. 

Parágrafo único. O Propagandista e Vendedor de Produtos Farmacêuticos, 

chamado a ocupar cargo diverso do constante do seu contrato, terá direito à 

percepção do salário correspondente ao novo cargo, bem como à vantagem 

do tempo de serviço, para todos os efeitos legais e, ainda, ao retorno à função 

anterior com as vantagens outorgadas à função que exercia. 

 Art. 3º É vedado o exercício da profissão de Propagandista Vendedor 

de Produtos Farmacêuticos ao menor de 18 (dezoito) anos. 

 Art. 4º As infrações à presente Lei, para as quais não esteja prevista 

penalidade específica, serão punidas de acordo com os critérios fixados, 

para casos semelhantes, na Consolidação das Leis do Trabalho. 

 Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposiçõs em contrário. 

 Brasília, 14 de julho de 1975; 154º da Independência e 87º de 

República. 

 ERNESTO GEISÉL 

 Arnaldo Prieto 

 (Publicada no “Diário Oficial da União” do dia 15-7-75, página 

132)
Lei de autoria do  

deputado federal  

Alcyr Pimenta, 

representante  

do Estado do  

Rio de Janeiro
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Datas Comemorativas

Os nossos companheiros de categoria profissional diferenciada do Sindicato 

dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos 

Farmacêuticos do Rio de Janeiro (SINPROVERJ) comemoram esse dia 

instituído pela Lei nº 142/75 da Assembléia Legislativa do Estado do Rio 

de Janeiro.

Projetos da mesma natureza, por iniciativa dos nossos Filiados dos Estados 

do Espírito Santo e Minas Gerais, tramitam nas Assembléias Legislativas dos 

respectivos Estados e aguardam aprovação no ano de 2003.

Na mesma data, 14 de julho de 1975, em Brasília, a lei 6.224 regula o exer-

cício da profissão de propagandista e vendedor de produtos farmacêuticos, 

assinada pelo, então, presidente da República, Ernesto Geisel, e Arnaldo 

Prieto, Ministro do Trabalho. 

14 de julho Dia do Propagandista e Vendedor  
de Produtos Farmacêuticos

O dia 1o de Outubro foi declarado Dia Pan-americano do Viajante, no 

1o Congresso Pan-americano de Viajantes, Agentes e Representantes do Co-

mércio, realizado em Buenos Aires, entre 25 de setembro e 2 de outubro de 

1937. Neste evento, além de delegados pertencentes a diferentes organizações 

da Argentina, participaram representantes do Brasil, Chile, México e Uruguai, 

com a finalidade de analisar e intercambiar experiências das problemáticas 

trabalhistas na América Latina. A realização deste encontro contribuiu para 

fortalecer o avanço em direção a uma regulamentação legal para proteger 

e enaltecer o trabalho dos viajantes. 

Hoje, a 64 anos da primeira celebração, e com uma visão retrospectiva, os 

resultados alcançados fazem com que a nossa entidade possa se manifestar 

com o orgulho que a faz legitimamente reconhecida. O cenário econômico 

e social do nosso País, sem dúvida, não é o mais favorável para o desenvol-

vimento da capacidade produtiva da maioria dos setores, mas as comemo-

rações desta marcante data falam aos corações de trabalhadores conscientes 

e com o firme propósito de impulsionar o progresso do Brasil.

1 de outubro Dia Pan-americano do 
Vendedor-Viajante




