
 

A Realização 

Nos dias 19 e 20 de agosto próximo, a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio 

(CNTC) receberá candidatos à presidência da República para a realização de painéis, nos quais 

cada convidado terá a oportunidade de apresentar sua proposta de governo, com destaque 

para as ações que impactam nas relações de trabalho e na vida do trabalhador. 

A instituição entregará aos candidatos pré-agendados Dilma Rousseff, Aécio Neves, Eduardo 

Campos, Luciana Genro e Pastor Everaldo, o documento “Manifesto da CNTC aos Futuros 

Governantes – Por um Brasil mais justo para todos os Trabalhadores”, que trata das 

principais bandeiras dos trabalhadores no Comércio e Serviços representados pela CNTC, 

como: jornada justa, igualdade de gênero, trabalho decente, formação e qualificação 

profissional, participação nos resultados, entre outras. 

"Ao apresentar nossas posições e argumentos aos candidatos pretendemos chamar atenção 

para os graves temas em debate sobre as relações de trabalho, principalmente a precarização 

do emprego, a reforma tributária, as jornadas exaustivas e a falta de fiscalização, todos temas 

essenciais para o país", afirma o presidente da CNTC, Levi Fernandes Pinto.   

O público do Encontro será formado, prioritariamente, por dirigentes sindicais do Sistema 

CNTC de todos os estados brasileiros, presidentes de confederações e federações laborais e 

patronais, representantes de órgãos públicos e privados ligados ao mundo do trabalho, 

parlamentares, imprensa e autoridades. Estima-se a presença de 500 pessoas. 

 

Local do Evento: 

Centro de Eventos e Treinamento da CNTC – CET 

SGAS W5 Sul – quadra 902 – Bloco C, Brasília/DF 

 

 

 



 

Encontro com Presidenciáveis – Por um Brasil mais justo para todos 

os Trabalhadores 

 

Pré-agendas 

Dia 19/08 

9h – Eduardo Campos 

11h – Pastor Everaldo 

14h – Dilma Rousseff 

16h – Luciana Genro 

 

Dia 20/08 

9h – Aécio neves 

 

� Agenda sujeita a alterações 

 

 

 

 

 



 

Confira abaixo as regras de participação de convidados e imprensa 

 

REGRAS DE INGRESSO E PARTICIPAÇÃO NO EVENTO -  CONVIDADOS 

� A entrada é restrita a pessoas previamente autorizadas e credenciadas pela CNTC, pois 

o evento é fechado a convidados.  

� Não será permitida a entrada no evento com cartazes, banners, camisetas, bonés, 

faixas, instrumentos sonoros ou qualquer material de panfletagem ou militância 

partidária.  

� É proibida a distribuição dentro do espaço da CNTC de material impresso (jornal, 

panfleto, livretos, adesivos, bótons etc) por qualquer instituição convidada ou veículos 

de comunicação; 

� Nenhuma ação comercial ou promocional está autorizada; 

� Não haverá espaço para intervenções ou perguntas dos convidados aos candidatos 

durante as apresentações.  

� A CNTC é uma entidade suprapartidária, e todos os candidatos que se apresentarem 

merecerão de nossa Casa e equipe o mesmo espaço e o exemplo de civilidade. 

Solicitamos aos convidados que não promovam vaias, interferências ou quaisquer 

outras atitudes que sejam desrespeitosas ou afetem o direito de manifestação de 

qualquer dos presidenciáveis. 

� Não será permitida a entrada no evento com máquinas fotográficas ou filmadoras, 

salvo os profissionais de imprensa previamente autorizados e cadastrados pela CNTC 

com identificação diferenciada, submetidos às regras que lhes serão divulgadas 

previamente.  

A Inscrição para participação no evento é restrita aos convidados da CNTC e pode ser 

efetivada pelo e-mail: inscricao@cntc.org.br.  

Informações sobre inscrição de convidados:  (61) 3214.8001 e (61) 3214.8050 

  

 

 



 

REGRAS DE INGRESSO E PARTICIPAÇÃO NO EVENTO - IMPRENSA 

É importante que o veículo encaminhe o email do setor de jornalismo da empresa ou do 

repórter que vai participar da cobertura para o caso de o Departamento de Comunicação da 

CNTC vir a disponibilizar antecipadamente algum material sobre o evento. 

 

� Será obedecido o seguinte critério por empresa: 

 

� Televisão: 01 repórter, 01 repórter cinematográfico e 01 auxiliar 

� Rádio: 01 repórter 

� Jornal/Revista: 01 repórter e 01 repórter fotográfico  

� Agência de Notícias: 01 repórter e 01 repórter fotográfico 

� Assessorias de entidades convidadas: 01 assessor e 1 fotógrafo  

 

� Regras de participação da imprensa: 

  

� Durante o evento não será permitida a filmagem integral dentro do auditório 

nem transmissão ao vivo.  

 

� A CNTC filmará o evento e transmitirá em tempo real em um telão na sala de 

apoio à imprensa no térreo, e na sala de coletiva de imprensa no primeiro andar, 

ao lado do auditório, onde será realizada a coletiva após o pronunciamento do 

candidato. 

 

� Somente o cinegrafista e o fotógrafo do candidato que estiver se apresentando 

poderão permanecer durante a respectiva apresentação dentro do auditório, em 

local estabelecido pela organização do evento, além do cinegrafista e fotógrafo da 

CNTC.  

 

� No decorrer de cada apresentação, os fotógrafos e cinegrafistas terão dez 

minutos para fazer tomadas e fotos dentro do auditório, em local estabelecido pela 



 

organização do evento. Os profissionais serão conduzidos para dentro do auditório 

em pequenos grupos (até 15 profissionais), de acordo com a ordem de chegada na 

fila de acesso ao auditório.  

 

� Após a apresentação de cada candidato, será realizada a entrevista coletiva, na 

sala de imprensa ao lado do auditório. Somente profissionais credenciados 

poderão participar da entrevista coletiva e as posições no espaço serão 

preenchidas de acordo com a ordem de chegada. Lotando a sala de coletiva, os 

demais profissionais de imprensa terão que acompanhar a coletiva do foyer do 

CET, no térreo, onde a mesma será transmitida em telão.  

 

� Os jornalistas e blogueiros da imprensa poderão ficar dentro do auditório em 

local reservado para eles, com tablets e computadores, mas sem máquinas 

fotográficas ou filmadoras. A entrada será permitida por ordem de chegada até que 

todos os espaços estejam preenchidos. Os demais jornalistas deverão cobrir o 

evento pelos telões da sala de coletiva ou do foyer do CET. 

 

� Os assessores de comunicação das entidades convidadas poderão cobrir o 

evento no auditório nas mesmas condições acima e também poderão participar da 

coletiva, desde que tenham realizado seu credenciamento como imprensa.  

 

� O credenciamento da imprensa no dia do evento só poderá ser realizado se 

houver disponibilidade de vagas. Sugerimos o credenciamento com antecedência. 

As vagas serão limitadas de acordo com o espaço disponível.  

 

� A entrevista coletiva terá duração máxima de 30 minutos, no formato pingue- 

pongue.  

 

�  Os jornalistas sorteados terão no máximo 2 minutos cada para fazer sua 

pergunta. 

 

� O profissional interessado em fazer perguntas ao candidato durante a entrevista 

coletiva deverá preencher o campo ao lado com o nome completo e o nome do 

veículo para participar do sorteio. Somente a imprensa oficial poderá participar do 



 

sorteio para fazer perguntas aos candidatos. (no formulário criado pelo Renato 

haverá um campo para dizer se querem ou não fazer perguntas) 

� Os profissionais/veículos que poderão fazer perguntas serão sorteados antes do 

início de cada entrevista coletiva. 

 

� O credenciamento antecipado será realizado até às 18h do dia 15 de agosto de 

2014 pelo e-mail: credenciamento@cntc.org.br 

 

Informações sobre a cobertura de imprensa com Marina ou Cristiane: 

Marina Barbosa – marina.barbosa@cntc.org.br – (61)  9693-4165 e 3217-7118  

Cristiane Kozovits – Cristiane.kozovits@cntc.org.br – (61) 3217-7148 

 

Porta-vozes da CNTC 

Levi Fernandes Pinto – Presidente da CNTC 

O comerciário Levi Fernandes Pinto, 52 anos, iniciou sua vida sindical em 1982, como membro 

da Diretoria do Sindicato dos Empregados no Comércio de Divinópolis, do qual, 

posteriormente, foi eleito presidente. Em 2003 foi eleito presidente da Federação dos 

Empregados no Comércio e Congêneres do Estado de Minas Gerais - FECOMERCIÁRIOS/MG, 

entidade que preside atualmente. Integrante da Diretoria da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores no Comércio - CNTC desde 1992 foi eleito, em 2012, por unanimidade, 

presidente da Entidade. 

Lourival Figueiredo Melo – Diretor –secretário da CNTC 

Trabalhador no comércio desde os 14 anos de idade, Lourival Figueiredo Melo foi Secretário 

Geral da Frente Comerciária da Baixada Santista e Conselheiro Nacional do SENAC. Atualmente 

é presidente da Federação dos Empregados de Agentes Autônomos do Estado de São Paulo; 

diretor presidente do Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio e em 

Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas e de Empresas de Serviços 

Contábeis de Santos e Região; e Diretor Secretário da CNTC.  



 

Mapa de acesso 

 

 

 


