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É com grande entusiasmo que lan-
çamos no dia 01 de julho, no 
Congresso Nacional, a Frente Par-

lamentar Mista em Defesa dos Trabalha-
dores no Comércio e Serviços. Um entu-
siasmo de dever cumprido, entusiasmo 
da certeza de que a semente que planta-
mos em 2013 com o lançamento da Fren-
te dos Comerciários gerou importantes 
frutos. Um entusiasmo que nos motiva a 
trabalhar ainda mais.

Levamos a Frente dos Comerciários para 
13 estados. Conseguimos trazer a voz dos 
comerciários para dentro do Congresso 
Nacional, para as Assembleias Legisla-
tivas e hoje aqui ampliamos ainda mais 
essa nossa jornada. 

A Frente cresceu e tornou-se a Frente 
Parlamentar Mista em Defesa dos Traba-
lhadores no Comércio e Serviços. A maior 
Frente Parlamentar do país, que represen-
ta mais de 12 milhões de trabalhadores. 

A criação da Frente Parlamentar Mista em 
Defesa dos Trabalhadores no Comércio e 
Serviços configura-se, sem dúvida, um im-
portante marco na trajetória de defesa das 
causas desta imensa categoria profissional. 

Que ela espelhe as boas relações entre as 
entidades representativas dos trabalha-
dores no comércio e serviços e os parla-
mentares, legítimos representantes eleitos 
pelo povo para legislar por um Brasil me-
lhor e mais justo.

A FPCS é o fórum adequado e profí-
cuo para promover mudanças efetivas 
e avançar no processo democrático. São 
milhões de trabalhadores que enfrentam 
diariamente o pior da crise, com demis-
sões, precarização do emprego, jornadas 
exaustivas, perda de direitos e de garan-
tias constitucionais.

São jovens trabalhadores que enfrentam 
o desafio da qualificação profissional e a 
dificuldade de firmar o primeiro emprego. 
Eles sonham com oportunidade, saúde, 
dignidade e qualidade de vida.

São milhões de mulheres, que ainda so-
frem com as diferenças de gênero, o assé-
dio, a violência e as limitações de leis que 

não vislumbram seu triplo papel de mãe, 
dona de casa e profissional. Isso só para 
citar alguns dos desafios latentes!

Como presidente da CNTC, e acho que 
falo por todos os meus companheiros 
das federações, desejo que esta Frente se 
transforme no grande fórum de discussão, 
alinhamento e proposição de projetos que 
venham ao encontro das necessidades, 
anseios e direitos reais dos comerciários 
de nosso país. 

A CNTC agradece e parabeniza o deputa-
do André Figueiredo por aceitar o desafio 
de presidir a FPCS. A CNTC agradece aos 
258 deputados e 46 senadores que assi-
naram o requerimento e possibilitaram a 
abertura da nossa Frente. Cada assinatu-
ra significa mais um aliado ao nosso lado 
em defesa dos trabalhadores no comércio 
e serviços.

Agradecemos imensamente ao compa-
nheiro Roberto Santiago que tão bem de-
sempenhou o seu papel como presidente 
da Frente Parlamentar dos Comerciários.

A CNTC escreve nesse momento um im-
portante capítulo da história das relações 
de trabalho no Brasil. Uma Frente ativa, 
vibrante, assertiva é o que todos deseja-
mos! E unidos seremos muito mais fortes!

Levi Fernandes Pinto
Presidente
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FRENTE PARLAMENTAR

Composição inaugural da Frente Parlamentar  
Mista em Defesa dos Trabalhadores no 

 Comércio e Serviços 2015 
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A Frente Parlamentar Mista em Defesa 
dos Trabalhadores no Comércio e Servi-
ços (FPCS) foi lançada no dia 01 de ju-
lho, no Congresso Nacional. Com a nova 
legislatura a Frente precisou ser reins-
talada e a CNTC aproveitou o momento 
para expandir a atuação da FPCS a todas 
as categorias de serviços que representa, 
além dos comerciários.

Agora a Frente representa também pro-
fissionais que movimentam a produção 
trabalhando em lojas, supermercados, 
postos de gasolina, estoques, secretárias, 
movimentadores de carga, farmácias, e 
outros estabelecimentos dos comércios 
varejista e atacadista.

O presidente da FPCS, deputado André Fi-
gueiredo, enalteceu o trabalho da CNTC 
em defesa dos trabalhadores no comércio 
e serviços e garantiu que irá atuar efetiva-

Frente Parlamentar Mista dos Trabalhadores no 
Comércio e Serviços é lançada no Congresso Nacional

mente contra a precarização dos direitos 
dos trabalhadores.

“Vamos lutar em defesa do direito de 12 
milhões de trabalhadores brasileiros, li-
gados ao comércio e serviços. Queremos 
ao máximo trazer benefícios para evitar 
a precarização para estes trabalhadores. 
Acreditamos que o Governo não dá aten-
ção suficiente ao setor que é um motor 
importante para a economia brasileira”, 
disse André Figueiredo.

O presidente da CNTC, Levi Fernandes 
Pinto, destacou o crescimento da FPCS e 
os desafios enfrentados pela categoria.

“A criação da Frente Parlamentar Mista em 
Defesa dos Trabalhadores no Comércio e 
Serviços configura-se, sem dúvida, um im-
portante marco na trajetória de defesa das 
causas desta imensa categoria profissional. 

FRENTE PARLAMENTAR

Dirigentes sindicais e parlamentares

Levi Fernandes Pinto e deputado André Figueiredo
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Que ela espelhe as boas relações entre as 
entidades representativas dos trabalhado-
res no comércio e serviços e os parlamen-
tares, legítimos representantes eleitos pelo 
povo para legislar por um Brasil melhor e 
mais justo. Este é o fórum adequado e pro-
fícuo para promover mudanças efetivas e 
avançar no processo democrático. São mi-
lhões de trabalhadores que enfrentam dia-
riamente o pior da crise, com demissões, 
precarização do emprego, jornadas exaus-
tivas, perda de direitos e de garantias cons-
titucionais”, disse Levi Fernandes Pinto.

O requerimento de abertura da FPCS con-
tou com a assinatura de 258 deputados e 
46 senadores. Dentre as pautas em desta-
que estão: Igualdade de Gênero, Banco de 
Horas, Jornada de Trabalho de 40 horas, 
Qualificação Profissional, Despedida Imo-
tivada e Trabalho Escravo.

O deputado André Figueiredo falou ain-
da sobre a importância do apoio do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego (MTE) no 
suporte necessário para mediação dos in-
teresses dos trabalhadores e empregado-
res. “Reconhecemos que o MTE tem uma 
função essencial nos debates e eventuais 
conflitos”, observou. 

FRENTE PARLAMENTAR

(Da esq. para dir.) Levi Fernandes Pinto, Lourival Figueiredo Melo e deputada Jô Moraes

 Acreditamos que o Governo não dá atenção 
suficiente ao setor que é um motor importante  
para a economia brasileira.”

ANDRÉ FIGUEIREDO

Mesa de abertura do lançamento da Frente
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FRENTE PARLAMENTAR

Parlamentares apoiam o Lançamento da Frente 
Parlamentar Mista em defesa dos Trabalhadores  
no Comércio e Serviços

É da natureza da nossa posição partidária a defesa do trabalhador,  
a harmonização entre o capital e o trabalho. Nós como parlamentares  

devemos estar atentos e contribuindo para o fortalecimento  
do comércio e serviços no país.

DEPUTADO AFONSO MOTTA (PDT-RS)

Nós sabemos da importância dessa Frente que regimenta parlamentares 
que estarão trabalhando especificamente para discutir e debater os projetos 

que envolvem as demandas desta categoria. É uma Frente muito forte no 
Congresso porque nós sabemos da importância dessa atividade no país e tem 

representantes de todos os estados brasileiros.

DEPUTADA FLÁVIA MORAIS (PT-GO)

Eu me sinto muito satisfeita por estar presente no lançamento da FPCS. Essa 
é uma categoria muito importante, com um aspecto especial, é uma categoria 

majoritariamente de mulheres que têm uma demanda muito grande, inclusive, 
em relação à saúde, ao apoio dos filhos, creches, por isso que essa Frente é 

uma oportunidade de todas as entidades sindicais compartilharem com nós 
parlamentares aquilo que é necessário para a categoria. Parabéns comerciários.

DEPUTADA JÔ MORAES (PCDOB-MG)

Hoje nós temos um momento muito importante nessa legislatura no Congresso 
Nacional, o fortalecimento da Frente Parlamentar Mista, Câmara e Senado, em 
Defesa dos Trabalhadores do Comércio e Serviços. Os trabalhadores precisam 

muito dessa valorização, uma vez que efetivamente o comércio é que gira a 
economia do nosso Brasil. Nós temos a certeza de que aqui dentro da Câmara 

dos Deputados, eu enquanto deputado federal e líder do PDT, estaremos juntos 
na luta da defesa de todos os direitos da categoria, para evitar qualquer tipo de 

flexibilização e precarização das relações de trabalho.

DEPUTADO ANDRÉ FIGUEIREDO (PDT-CE)

A categoria dos comerciários é muito expressiva e precisa realmente  
de um elo nos termos legislativos. É por meio da legislação que nós  

organizamos nossas categorias profissionais. Aqui no Congresso Nacional  
é uma honra participar dessa Frente.

DEPUTADO OSMAR SERRAGLIO (PMDB-PR)

A expansão da Frente Parlamentar mostra a importância de continuarmos 
atuando intensamente na garantia dos direitos dos trabalhadores. O setor de 

comércio e serviços merece nossa atenção, a pauta é extensa, mas manteremos a 
nossa motivação e força na defesa do trabalhador.

SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB-AM)
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FRENTE PARLAMENTAR

A relação dos comerciários com o Congresso Nacional é indispensável para 
tratamos com o devido cuidado e atenção necessária as demandas do setor, 

principalmente focando na proteção dos direitos dos trabalhadores.

DEPUTADO DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA)

O Brasil vive um momento em que nós precisamos ter a união suprapartidária 
de forças de lideranças políticas a fim de aprimorar toda a legislação trabalhista, 
tributária, principalmente para as áreas que geram riqueza e empregabilidade 

para o país. A cadeia de comércio e serviços tem uma contribuição muito 
expressiva para o PIB nacional e por meio da Frente Parlamentar nós vamos 

buscar uma pauta proativa a fim de acelerar e facilitar a relações trabalhistas e 
garantir a inclusão social.

DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-CE)

É muito boa a iniciativa de lançar a Frente no Congresso Nacional para defender 
os interesses dos comerciários. A Frente Parlamentar tem o objetivo de buscar os 
projetos e estar presente nas questões dos trabalhadores no comércio e serviços.

DEPUTADO GIOVANI CHERINI (PDT-RS)

É muito importante que os trabalhadores do Comércio tenham no seu sindicato, 
na sua federação e confederação a força na defesa dos seus direitos. Nós 

estamos aqui para participar e dar total apoio aos comerciários.

DEPUTADO JOÃO DANIEL (PT-SE)

Para ex-estudante do SENAC, inspetor e professor do SENAC, tenho uma 
relação estreita com o mundo comerciário até na sua relação profissional. Nós 
comerciários somos o elo entre quem produz e quem consome e para isso nós 

temos que atender aqueles que nos procuram. A categoria nesse momento 
fortalece a sua representatividade dentro do Congresso Nacional.

DEPUTADO CHICO LOPES (PCdoB-CE)

Devemos trabalhar no sentido de fortalecer o setor de comércio e serviços.  
A FPCS tem muito a contribuir com o sonho de um país feliz, justo e temos os 

trabalhadores do comércio como um setor importante desse desenvolvimento.

DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES (PSOL-PA)

www.cntc.org.br 7JULHO 2015 • EDIÇÃO 55 • JORNAL CNTC



FRENTE PARLAMENTAR

Estamos em um momento em que o país precisa de produção e de 
desenvolvimento. É preciso que as pessoas saibam que o setor de comércio e 

serviços é fundamental, dentro dessa Frente precisamos valorizar quem trabalha. 
Parabéns ao presidente da Frente, a todos os integrantes, e contem conosco. O 

Brasil precisa de iniciativas como esta.

DEPUTADO EDINHO BEZ (PMDB-SC)

É importante quando um grupo de parlamentares que compõem essa Frente 
tomam iniciativas que favoreçam o comércio e serviços e por consequência 

beneficiam todos os comerciários do Brasil. A gente tem que fazer o nosso papel, 
resguardar os interesses da classe comerciária e propor leis adequadas que 

beneficiem o setor e todas as pessoas envolvidas.

DEPUTADO ALFREDO KAEFER (PSDB-PR)

É muito importante dentro dessa Casa ter uma Frente que defenda e represente os 
interesses dos trabalhadores e a melhoria do trabalho no nosso país.

DEPUTADO MARCELO MATOS (PDT-RJ)

Eu quero parabenizar a CNTC pela articulação da FPCS. A Frente é muito 
importante porque será uma forma de dialogar com os comerciários e 

parlamentares projetos importantes que vão contribuir para melhorar a condição 
de trabalho de todos os trabalhadores do setor.

DEPUTADO LEONARDO MONTEIRO (PT-MG)

É muito importante a formação da FPCS porque efetivamente nós vamos ficar 
vigilantes em relação aos direitos dos trabalhadores. Os trabalhadores foram 

muitos penalizados com os ajustes fiscais. Não é possível que os trabalhadores 
continuem a pagar a conta. Com a Frente ficaremos atentos não só na luta dos 

trabalhadores, mas especificamente na luta dos comerciários.

DEPUTADO LÚCIO VIEIRA LIMA (PMDB-BA)

A FPCS vai ter muita força para mexer com as iniciativas proativas que 
impactam na economia do país. O nosso trabalhado será fundamental nesse 
sentido, a Frente Parlamentar vem para encontrar as soluções e tirar o Brasil 

desse marasmo que se encontra.

DEPUTADO CELSO MALDANER (PMDB-SC)

Eu sempre trabalhei com o sindicato dos trabalhadores do comércio em São Paulo, 
criamos em São Paulo, inclusive, o dia do comerciário no dia 28 de outubro. Eu fui 

comerciário durante muitos anos da minha vida e pra mim é muito importante 
participar dessa Frente que congrega parlamentares de todos os partidos. 

DEPUTADO GOULART (PSD-SP)
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FRENTE PARLAMENTAR

O ministro interino do Trabalho e Emprego, Francisco José Ibia-
pina, participou do lançamento da Frente Parlamentar Mista em 
Defesa dos Trabalhadores no Comércio e Serviços. Aos parlamen-
tares e dirigentes sindicais presentes, Ibiapina garantiu o apoio 
do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) às causas em defesa 
de, aproximadamente, 12 milhões de comerciários, representa-
dos em 832 sindicatos. 

O ministro interino reconheceu a importância dos comerciários, 
que representam uma das maiores categorias do Brasil, terem 
também voz no parlamento. 

“A Frente Parlamentar vai poder canalizar os pleitos no sentido 
de cada vez mais aprimorar as relações de trabalho nessa área”, 
ressaltou Ibiapina, ao explicar que o MTE continua combatendo 
a precarização a partir de uma eventual terceirização.

Ministério do Trabalho e Emprego defende 
preservação do emprego no comércio e serviços

Ministro interino do Ministério do Trabalho e Emprego, Francisco José Ibiapina

 A Frente Parlamentar vai poder 
canalizar os pleitos no sentido de cada 
vez mais aprimorar as relações de 
trabalho nessa área.”

FRANCISCO JOSÉ IBIAPINA
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FRENTE PARLAMENTAR

O que disseram os dirigentes sindicais

Vicente da Silva
1º Vice-presidente da CNTC

A CNTC e toda a sua diretoria está de parabéns por criar essa Frente Parlamentar Mista  
em Defesa dos Trabalhadores no Comércio e Serviços. A Frente é um instrumento importante 

dentro do Congresso Nacional onde a gente poderá trazer as reivindicações e os problemas  
dos trabalhadores.

Lourival Figueiredo Melo
Diretor-secretário da CNTC

O lançamento da Frente é importante porque nós estamos dentro de uma Casa democrática onde 
se faz o debate de todos os projetos que atingem os trabalhadores. Essa ampliação para o setor de 

serviços vem fortalecer todo o processo. Tenho certeza que essa Frente, assim como as estaduais 
e as municipais, é o grande caminho para que o dirigente sindical se coloque dentro do poder 

legislativo para discutir e debater os seus problemas.

Levi Fernandes Pinto
Presidente da CNTC

É um prazer estar aqui na Câmara novamente no lançamento da Frente Parlamentar Mista 
em Defesa dos Trabalhadores do Comércio e Serviços. Uma importante parceria que dá voz 

ao trabalhador dentro do Congresso Nacional. Aqui nós vamos trazer as reinvindicações dos 
trabalhadores e junto com os parlamentares vamos buscar amenizar e diminuir esses problemas, 

como jornada excessiva, banco de horas, baixos salários, entre tanto outros.

José Francisco de Jesus Pantoja Pereira 
Diretor Social e de Assuntos Legislativos da CNTC

O lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Trabalhadores no Comércio e Serviços 
do Brasil vai discutir no Congresso Nacional os interesses dos trabalhadores comerciários, 
como por exemplo: horário de trabalho, condições de trabalho, salários, entre outros. Isso 

é muito importante para que a gente possa ter dentro do poder legislativo brasileiro essa 
representatividade. A CNTC está de parabéns!

Maria Bernadete Lira Lieuthier 
Diretora de Assuntos Internacionais da CNTC

Eu me sinto muito gratificada por ver a nossa categoria agora representada por essa Frente 
Parlamentar. Eu tenho certeza que os trabalhadores no comércio e serviços têm muito a ganhar 

com essa iniciativa.

Valmir de Almeida Lima
2º vice-presidente da CNTC

Eu fico emocionado porque a Confederação está alcançando todos os seus objetivos, 
principalmente com o lançamento e a ampliação da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos 

Trabalhadores no Comércio e Serviços. Todos estão de parabéns!
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FRENTE PARLAMENTAR

Elizabete Madrona
Coordenadora da Coordenadoria da Mulher da CNTC

A criação da Frente Parlamentar vem fortalecer todo o trabalho que a CNTC vem fazendo  
ao longo de todos os anos. Para nós mulheres é muito importante porque vamos procurar trazer 

uma pauta explicativa de todas as situações de dificuldade que a mulher enfrenta, principalmente 
em relação ao trabalho aos domingos e feriados, onde falta creche e todo uma estrutura para que 

o pai e mãe saiam de suas casas e deixem seus filhos protegidos.

Márcio Luiz Fatel 
Membro do Conselho Fiscal da CNTC

A FPCS será um instrumento de fundamental importância para tratar os projetos  
que representam os comerciários de todo o país dentro do parlamento. 

Ronaldo Nascimento
Diretor de Assuntos Previdenciários

Eu acho que é muito importante o relançamento da Frente, levando em conta o trabalho que foi 
feito para a aprovação da Lei que regulamentou a categoria dos comerciários. Eu acho que nós 
temos que atuar agora junto aos parlamentares para defender os interesses dos trabalhadores.

Ronildo Torres Almeida
Diretor da CNTC

A FPCS vai fortalecer todos os comerciários e os trabalhadores de serviços.  
Os projetos estão tramitando e nós precisamos ampliar a base de apoio em favor  

dos interesses do trabalhador brasileiro.

Luiz de Souza Arraes 
Diretor de Patrimônio da CNTC

Essa Frente vai trazer os trabalhadores do setor de comércio e serviços para dentro do Congresso. 
Esperamos que ela funcione plenamente, vamos cobrar dos parlamentares que aderiram a Frente 

para que apoiem os interesses dos trabalhadores dentro do Congresso Nacional.

Guiomar Vidor
Diretor de Assuntos Culturais e Orientação Sindical da CNTC

Tramitam no Congresso Nacional diversos projetos de interesses dos trabalhadores e com essa 
Frente é um momento importante para nós retomarmos a luta para que sejam ampliados os 

direitos como: unificação da data base dos comerciários brasileiros, o fim do banco de horas, 
estabelecimento de um salário mínimo nacional unificado, entre tantas outras questões que são 

lutas gerais da classe trabalhadora, como a redução da jornada para 40h semanais.

Helena Ribeiro 
Diretora da Secretaria da Mulher da FEAAC

Participar do lançamento dessa Frente Parlamentar para FEAAC foi muito importante  
porque nós viemos conhecer e dividir com os parlamentares os problemas que as comerciárias e 

o setor de serviços enfrentam nos seus escritórios de contabilidade, supermercados, entre outros. 
A Frente tem um objetivo maior que é organizar a categoria para discutir com mais força as 

questões da mulher trabalhadora no comércio e serviços.
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VITR INE

Dirigentes sindicais e parlamentares

Deputado André Figueiredo

Márcio Luiz Fatel, presidente da Fecombase  
e diretor da CNTC

Dirigentes sindicais de diversos estados participaram do lançamento da Frente
Valmir de Almeida Lima, presidente da FECONESTE 

e 2º Vice-presidente da CNTC

Francisco José Ibiapina, Ministro interino, destaca ações do MTE Em entrevista à TV Câmara, presidente da CNTC Levi Fernandes Pinto destaca ações dos comerciários

www.cntc.org.brJORNAL CNTC • EDIÇÃO 55 • JULHO 201512



VITR INE

Diretores da CNTC e Senadora Vanessa Grazziotin (Da esq. para dir.) Lourival Figueiredo Melo, Levi Fernandes Pinto e Vicente da Silva

Dirigentes sindicais e parlamentares

José Cloves Rodrigues e Levi Fernandes Pinto

Dirigentes sindicais e deputado André Figueiredo

Deputado Lúcio Vieira Lima e Márcio Luiz Fatel
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VITR INE

Diretores da CNTC no lançamento da Frente

Dirigentes sindicais acompanham relatório da Frente

Deputado Osmar Serraglio e diretores da CNTC

Dirigentes sindicais apoiaram a iniciativa

Deputado André FigueiredoLevi Fernandes Pinto, deputado Lúcio Vieira Lima e Márcio Luiz Fatel
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VITR INE

Dirigentes sindicais e parlamentares lotaram o evento de lançamento

Parlamentares e Ministro interino do MTE debatem ações da Frente

Levi Fernandes Pinto, deputado Giovani Cherini e Guiomar Vidor

Dirigentes sindicais marcaram presença no lançamento da FPCS

(Da esp. para dir.) Dr. Célio Neves, Vicente da Silva, Levi Fernandes Pinto e José Francisco de Jesus Pantoja Pereira

(Da esq. para dir.) Maria Normélia Alves, Maria Bernadete 
Lira Lieuthier e Levi Fernandes Pinto

Levi Fernandes Pinto, deputado Raimundo Gomes de Matos  
e Ronildo Torres Almeida
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