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Companheiras e companheiros,

Foi com imenso orgulho que reali-
zamos em agosto o I Seminário Na-
cional de Inclusão da Mulher na Po-

lítica e Igualdade de Gênero. Um evento 
idealizado pela Coordenadoria da Mulher 
da CNTC que contou com a presença de 
importantes palestrantes e representantes 
de federações de todo o país. 

É inegável a importância do papel da 
mulher na sociedade e no mundo do tra-
balho, as conquistas da mulher nos últi-
mos anos foram significativas, resultado 
da união e de um trabalho árduo de im-
portantes segmentos da sociedade. Mas 
ainda precisamos avançar muito. Princi-
palmente no que diz respeito à Igualdade 
de Gênero.

Igualdade não significa exterminar as dife-
renças, mas, respeitando-as, garantir igual 
dignidade e respeito a homens e mulheres. 

Ao observar a realidade brasileira, fica 
claro que ainda é preciso dar passos fun-
damentais para concretizar o princípio da 
igualdade de gênero, não apenas no setor 
de comércio e serviços, mas no âmbito de 
toda a sociedade brasileira.

Não basta a mulher conquistar o seu es-
paço no mercado de trabalho. Para nós da 
CNTC a garantia da Igualdade de Gênero 
passa por igualdade salarial entre homens 
e mulheres que desempenhem a mesma 
função; Igualdade de oportunidade de 
tratamento e de acesso às vagas de em-
prego; Inserção de cláusulas que contem-
plem igualdade de gênero nas convenções 
coletivas de trabalho; Promoção da capa-
citação de mulheres (dirigentes, traba-
lhadoras e associadas), saúde da mulher 
e família. Combate e punição irrestritos às 
práticas de assédio moral e sexual contra 
as mulheres no ambiente de trabalho.

Por muitos anos as mulheres foram impedi-
das de estudar e obrigadas a permanecer no 

ambiente restrito ao lar, às tarefas domés-
ticas e à criação dos filhos, sendo inclusive 
consideradas incapazes juridicamente.

É inadmissível que em pleno século XXI 
a paquistanesa Malala, de apenas dezes-
sete anos, vencedora do prêmio Nobel da 
Paz, tenha sofrido um ataque armado dos 
talibãs por defender a educação das mu-
lheres no seu país.

É espantoso que, em pleno século XXI, 
uma mulher sofra abuso sexual e muitos 
culpem a vítima e não o abusador por esse 
crime hediondo.

É lamentável que a aparência física e o 
comportamento sexual das mulheres ain-
da sejam mais lembrados do que sua atua-
ção profissional, seu comportamento em 
questões éticas ou sua convicção política.

Recentemente, mais precisamente no dia 
8 de março, lançamos a campanha Igual-
dade de Gênero é Dever de Casa, que fala 
sobre o papel da educação dos filhos no 
combate às desigualdades entre os gêneros 
para evitar os conhecidos problemas que se 
manifestam depois, ao longo da vida, como 
a discriminação da mulher no mercado de 
trabalho e a violência contra a mulher. Tra-
balharemos arduamente pela ampliação 
da campanha, para que essas informações 
cheguem às mãos de todas as trabalhadoras 
no comércio e serviços do Brasil.

Lançamos também em março a Agenda 
Legislativa da Coordenadoria da Mulher 
2015, com as proposições legislativas 
apresentadas no Congresso Nacional que 
buscam garantir um trabalho produtivo, 
adequadamente remunerado, exercido 
em condições de liberdade, igualdade e 
segurança para trabalhadoras e trabalha-
dores no comércio.

Sabemos que é fundamental sermos 
exemplo e praticarmos aquilo que defen-
demos, promovendo a inclusão feminina 
também nos quadros internos da CNTC, 
aprovamos recentemente no estatuto da 
nossa Confederação a criação da Secreta-
ria da Mulher.

Isso é o que somos e por isso estamos 
aqui, para nos comprometer com novos 
avanços, para não permitir retrocessos, 
para nos armar com novos argumentos e 
capacidades. 

Igualdade e equidade de gênero são sinô-
nimos de liberdade e de democracia.

Levi Fernandes Pinto
Presidente



Nota Oficial – Sobre a MP 680 do Programa  
da Preservação do Emprego (PPE)

Quando a economia estava aquecida 
com altos lucros para as empresas, as 
mesmas não lembraram de distribuí-lo 
ao trabalhador, agora querem seu sacri-
fício. Buscam o Governo fazendo amea-
ças de demitir para se beneficiar com 
isenções de impostos ou de retirar direi-
tos dos trabalhadores sempre na busca  
de flexibilização.

A média salarial do trabalhador brasilei-
ro está em R$ 1.817,00 (valor de março), 
com toda a luta das entidades sindicais, 
pois lamentavelmente o setor patronal 
tem sido insensível aos apelos dessas en-
tidades e não tem reconhecido o valor da 
classe trabalhadora.

Agora o governo tenta vender à popula-
ção brasileira a ideia de que o pacote de 
ajuste fiscal irá trazer ao país a retoma-
da do crescimento, o que não é verda-
de, pois o objetivo principal do ajuste 
é de fazer caixa para o governo pagar 
juros da dívida pública, hoje avaliada 
em R$ 2,45 trilhões. No final de 2012 a 
dívida estava em R$ 2 trilhões, ou seja, 
em pouco mais de dois anos a dívida 
pública federal cresceu 22%.

O crescimento da dívida pública pode 
ser atribuído às desonerações tributárias, 
que reduziram as receitas do governo, e 
do aumento dos gastos públicos. Esti-
ma-se que a renúncia fiscal do governo 
tenha atingido mais de R$ 250 bilhões 
nos últimos três anos. Aproximadamente 
28% (R$ 70 bi) estão ligados às renúncias 
fiscais da folha de pagamento e do IPI. 
Portanto, o que o Governo deixou de ar-
recadar no passado com os empresários, 
forçará o lado mais fraco a custear esse 
desfalque, no caso o trabalhador.

Tais incentivos foram utilizados para es-
timular a produção e sob a alegação de 
preservar o emprego do brasileiro. Hoje 
o que vemos é a taxa de desemprego au-
mentando e ameaças de demissões em 
massa na indústria, comércio e serviços. 
A indústria, principal beneficiária das de-
sonerações sobre a folha de pagamento, 
recorre agora as férias coletivas, ao lay-off 
e quando essas medidas se esgotam, par-
tem para as demissões.

Diante deste quadro de instabilidade, 
o governo federal lança o Programa de 
Proteção ao Emprego (PPE) que visa à 
redução da jornada de trabalho em 30% 
e redução do salário em até 30%. No Co-
mércio a média salarial varia entre 1 e 3 
salários mínimos. Assumindo então que 
no melhor cenário possível, um comerciá-
rio que receba R$ 1.817,00, terá seu salário 
reduzido para R$ 1.271,90 e sua jornada 
de trabalho cairá de 180 horas mensais 
para até 154 horas.

Inicialmente a proposta tenta parecer in-
teressante, pois o trabalhador irá manter 
o seu emprego e o empresário conseguirá 
custear a mão de obra. Contudo, o custo 
da folha de pagamento do empresário 
será reduzido em 30%, pois o trabalhador 
arcará com esse custo. Logo, no exemplo 
anterior, o empresário irá desembolsar  
R$ 1.271,90 ao trabalhador e o FAT com-
plementará com R$ 272,55, somando tudo 
volta aos R$ 1.544,45.

Não há nenhuma contrapartida do gover-
no federal na instituição do Programa de 
Proteção ao Emprego (PPE), pois a redu-
ção de 30% do salário do trabalhador será 
arcada pelo empregado em 15% e pelos 
recursos do FAT.

Então, novamente é mais uma proposta 
que visa beneficiar o empresário com o 

pretexto de preservar o mercado de tra-
balho. Lê-se Programa de Proteção do 
Trabalhador e entende-se Programa de 
Proteção ao Empresário.

Portanto, se ocorreram erros e falhas, se 
alguém se beneficiou de momentos de 
mercado aquecido não foram os traba-
lhadores e sim as empresas. Se alguém 
errou na política econômica foi o go-
verno e não os trabalhadores. Agora não 
podemos aceitar que sejam responsabi-
lizados pelos erros dos outros e queiram 
nos ameaçar com demissões ou que se-
jamos obrigados a abrir mão de direitos 
com redução de salários e flexibilização 
de nossos direitos.

Somos contra qualquer redução de salá-
rios por entendermos com absoluta cer-
teza que esse programa não irá resolver a 
crise. O pouco que recebemos não atende 
o que está previsto em nossa Constituição 
como direito dos trabalhadores.

A regra deve proteger não só a saúde fi-
nanceira da empresa, mas, sobretudo, a 
manutenção dos postos de trabalho.

Exigimos uma política econômica para so-
ciedade brasileira, para trabalhadores bra-
sileiros e não para as grandes corporações.

NÃO À MP 680!

A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO COMÉRCIO (CNTC), FEDERAÇÕES FILIADAS E SINDICATOS VINCULADOS, 
DEFENDEM A REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM REDUÇÃO SALARIAL, PORTANTO, SE POSICIONAM TOTALMENTE 
CONTRÁRIOS A QUALQUER MEDIDA QUE VENHA A DETERMINAR REDUÇÃO DOS SALÁRIOS.

NOTA OF IC IAL
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As lideranças sindicais discutiram du-
rante todo o dia temas como Igualdade 
e infraestrutura no mundo do trabalho, 
participação da mulher na política, assé-
dio moral no comércio, entre outros.

O evento aconteceu na sede da CNTC 
em Brasília, e contou com a presença da 
secretária de Políticas do Trabalho e Au-
tonomia Econômica das Mulheres da 
Presidência da República (SPM), Tatau 
Godinho, da deputada federal Jô Moraes 
(PCdoB-MG), da juíza do trabalho Antô-
nia Mara Vieira Loguércio, do procurador 
do trabalho e presidente da Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT), Carlos Eduardo de Azevedo Lima 
e da consultora legislativa do Senado Fe-
deral, Maria da Conceição Lima Alves.

CNTC realiza I Seminário Nacional de Inclusão  
da Mulher na Política e Igualdade de Gênero
A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO – CNTC REALIZOU NO DIA 11 DE AGOSTO O I SEMINÁRIO 
NACIONAL DE INCLUSÃO DA MULHER NA POLÍTICA E IGUALDADE DE GÊNERO. O EVENTO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DAS 
FEDERAÇÕES DE TODO O PAÍS QUE COMPÕEM O SISTEMA CNTC.

Dirigentes sindicais de diversos estados participaram do evento

SEMINÁRIO

www.cntc.org.brJORNAL CNTC • EDIÇÃO 56 • AGOSTO 20154



O presidente da CNTC, Levi Fernandes 
Pinto, abriu o evento lembrando a atua-
ção da Coordenadoria da Mulher da En-
tidade e os avanços necessários na busca 
da igualdade de gênero.

“Ao observar a realidade brasileira, fica 
claro que ainda é preciso dar passos fun-
damentais para concretizar o princípio 
da igualdade de gênero, não apenas no 
setor de comércio e serviços, mas no âm-
bito de toda a sociedade brasileira. Para 
nós da CNTC a garantia da Igualdade de 
Gênero passa por igualdade salarial entre 
homens e mulheres que desempenham 
a mesma função, igualdade de oportuni-
dade de tratamento e de acesso às vagas 
de emprego, inserção de cláusulas que 
contemplem igualdade de gênero nas 
convenções coletivas de trabalho, pro-
moção da capacidade de mulheres diri-
gentes, trabalhadoras e associadas. Além 
do combate e punição irrestritos às prá-
ticas de assédio moral e sexual contra as 
mulheres no ambiente de trabalho”, disse 
o presidente da CNTC.

A representante da Coordenadoria da 
Mulher da CNTC, Silvana Maria da Silva, 
abriu a mesa de debates do Seminário fa-
lando sobre a importância da capacitação 
e troca de informações com as lideranças 
sindicais de todo o país.

“Agradeço o apoio da CNTC nos projetos 
da Coordenadoria da Mulher e lembro a 

 Ao observar a realidade brasileira, fica claro 
que ainda é preciso dar passos fundamentais para 
concretizar o princípio da igualdade de gênero, não 
apenas no setor de comércio e serviços, mas no 
âmbito de toda a sociedade brasileira.”

LEVI FERNANDES PINTO

necessidade de capacitarmos nossas li-
deranças sindicais para que a informação 
chegue às trabalhadoras de todo o país. 
O conhecimento fortalece a nossa luta 
na busca de uma sociedade mais justa e 
igualitária. Nossa missão é retornar para 
as nossas bases e compartilharmos tudo 
o que discutirmos aqui hoje”, disse Silvana 
Maria da Silva.

SEMINÁRIO

SEMINÁRIO NACIONAL DE INCLUSÃO DA MULHER
NA POLÍTICA E IGUALDADE DE GÊNERO
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O que disseram os palestrantes

Tatau Godinho
Secretária da Secretaria de Políticas para as Mulheres

“Este Seminário realizado pela CNTC nos traz uma esperança gran-
de, um primeiro seminário que discute participação, organização, e 
a questão dos trabalhos das mulheres em um momento em que nós 
estamos organizadas e buscando discutir as pautas sindicais. Um 
encontro que contribui para um avanço das mulheres comerciárias, 
que é a principal categoria de mulheres hoje no país. Não haverá 
país justo sem igualdade para as mulheres. A igualdade no mundo 
do trabalho é uma meta fundamental para todas nós.”

Jô Moraes 
Deputada Federal (PCdoB-MG)

“É muito importante a realização deste seminário da CNTC, sobretudo 
ao abordar a inclusão da mulher na política e a igualdade de gênero. Isso 
porque a luta da mulher por sua emancipação é a mais longa das lutas. 
Isto não se faz se as mulheres não compreenderem que elas têm que 
tomar consciência da sua força, da sua capacidade, mas acima de tudo 
da necessidade de organização. As sindicalistas enfrentam um desafio 
imenso porque vivem os preconceitos no próprio ambiente no trabalho, 
são as doenças profissionais e a dificuldade de participarem da vida po-
lítica e social do país. Eu quero dar um abraço muito especial e parabéns 
à CNTC por criar esse espaço da consciência da mulher, da construção 
de sua emancipação.”

Antônia Mara Vieira Loguércio
Juíza do Trabalho Aposentada, Advogada e Membro do Opinio Luris

“É muito importante esta inciativa da CNTC em realizar o Seminário 
para fazer uma reflexão sobre igualdade de gênero e sobre a questão do 
empoderamento da mulher em todos os espaços de poder.

O tema que me coube analisar foi o Assédio Moral e o Assédio Sexual. 
É claro que há homens que sofrem assédio, mas as mulheres são víti-
mas muito mais comuns tanto do assédio moral como do sexual no 
ambiente de trabalho. É fundamental alertamos sobre essas práticas 
ainda tão comuns em nosso país.”

ENTREVISTA

SEMINÁRIO NACIONAL DE INCLUSÃO DA MULHER NA POLÍTICA E IGUALDADE DE GÊNERO
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Carlos Eduardo de Azevedo Lima
Procurador do Trabalho e Presidente da ANPT

“O Seminário foi um evento extremamente profícuo. A Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho como entidade de classe que 
congrega e representa os membros do Ministério Público do Trabalho 
no Brasil inteiro louva inciativas como essa que permite a discussão 
de forma cada vez mais ampla e busca resultados cada vez mais efe-
tivos no combate à discriminação de gênero, no combate às relações 
de trabalho, no combate à discriminação em outros segmentos como 
na política e tantos outros. Para que possamos construir uma socie-
dade mais justa, igualitária, em que todos possamos efetivamente 
participar das discussões relevantes da sociedade.

Não tem o menor sentido que em pleno século XXI ainda precisamos 
aprofundar esse debate sobre os absurdos da discriminação na mu-
lher nas relações de trabalho, tema que efetivamente não poderia mais 
existir, mas se existe precisamos juntar esforços para que avancemos 
no combate a essas nefastas práticas.”

Maria da Conceição Lima Alves
Consultora Legislativa do Senado Federal

“Eu quero parabenizar a CNTC pela realização deste Seminário que 
inaugura uma gestão participativa das mulheres. Com certeza a base 
dos sindicatos e federações é que formam essa Confederação que 
é composta em sua grande maioria por mulheres que também são 
maioria em quase todos os segmentos de trabalho. Diante disso, é 
muito importante ampliar a participação das mulheres tanto do pon-
to de vista político como do ponto de vista do mundo trabalho.”

 Não tem o menor sentido que em pleno século XXI ainda precisamos 
aprofundar esse debate sobre os absurdos da discriminação na mulher nas 
relações de trabalho, tema que efetivamente não poderia mais existir, mas se 
existe precisamos juntar esforços para que avancemos no combate a essas 
nefastas práticas.”

CARLOS EDUARDO DE AZEVEDO LIMA

ENTREVISTA

SEMINÁRIO NACIONAL DE INCLUSÃO DA MULHER NA POLÍTICA E IGUALDADE DE GÊNERO
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O que disseram as lideranças sindicais

Silvana Maria da Silva
Representante da Coordenadoria  
da Mulher da CNTC 

“Eu penso que a CNTC avança no mo-
mento que criou a coordenadoria e pos-
sibilitou que as mulheres participem 
dentro dessa Casa. Dessa forma, auto-
maticamente a gente avança no debate, 
na discussão da luta das mulheres e da 
igualdade de gênero.

Eventos como este, o primeiro Seminá-
rio que debateu a igualdade de gênero e 
a mulher na política irá alavancar uma 
série de outras ações a serem realizadas 
aqui na CNTC e nos Estados, mobili-
zando os sindicatos, as federações, para 
que a gente possa debater de fato essas 
questões. É necessário que homens e 
mulheres reconheçam a importância do 
papel da mulher na sociedade e princi-
palmente que ela também tenha condi-
ções de contribuir na luta de uma socie-
dade mais justa.

As mulheres têm que assumir os seus pa-
péis e participar. Os homens precisam en-
tender que nós estamos nesse processo de 
emancipação não para ocupar os espaços 
deles, mas para ocupar o nosso espaço ao 
lado deles, construindo e avançando. Só 
assim de fato a gente vai construir uma 
sociedade mais justa e igualitária.”

Cibele Cristina
 Diretora da CNTC 
“A importância desse evento da coordena-
doria é a união das mulheres, precisamos 
nos preparar para sermos formadoras de 
opinião. O que nós aprendemos aqui va-
mos levar para nossas bases e passar para 
nossas companheiras, ensinando a res-
peitar as mulheres, a votar em mulheres 
e a somar conosco e fazer um trabalho 
transmitindo todo aprendizado que ad-
quirimos aqui.”

Selma Rossana
Diretora da FENATEST 

“Eu quero parabenizar a CNTC pela 
realização deste evento, foi de grande 
valia para todas nós. A segurança no 
trabalho se faz representada nesta Casa 
porque tudo que foi dito no Seminário, 
a segurança no trabalho está presente. 
Eu me sinto realizada em poder partici-
par desse movimento.”

 As mulheres têm que assumir os seus 
papéis e participar. Os homens precisam 
entender que nós estamos nesse processo 
de emancipação não para ocupar os espaços 
deles, mas para ocupar o nosso espaço ao lado 
deles, construindo e avançando. Só assim de 
fato a gente vai construir uma sociedade mais 
justa e igualitária.”

SILVANA MARIA DA SILVA

ENTREVISTA
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Lourdes da Silva
Diretora da FECERJ 

“O evento foi importantíssimo porque vai 
orientar as mulheres sindicalistas para se 
empenharem dentro do sindicato e tam-
bém na política partidária. Essa represen-
tação é muito importante porque apoia os 
trabalhadores na base.”

Rosilene Schneider Glasser 
Diretora da CNTC

“A mulher tem um percentual mui-
to pequeno no mercado de trabalho. A 
mulher só ocupa posições minoritárias. 
Esse evento foi muito importante, vamos 
levar isso para o sindicalismo. A mulher 
hoje precisa aparecer, precisa ter opor-
tunidade e ter a sua participação garan-
tida da política.”

Nilda Santana
Presidente da SINDECCD 

“O Seminário foi muito bom, muito rico 
e proveitoso. Eu tenho certeza que não 
só eu, mas todas as companheiras saí-
ram do evento com muito conhecimen-
to. Todas as dúvidas que tínhamos foram 
tiradas. A nossa CNTC está de parabéns!”

Helena Ribeiro da Silva
Secretária Geral da FEAAC 

“A realização do Seminário foi impor-
tante no sentido de estarmos unindo as 
mulheres do movimento sindical para 
discutir as suas reivindicações e as suas 
necessidades tanto do setor de comércio 
como de serviços. O mais importante de 
tudo, é a Confederação incluir nas suas 
pautas de reivindicações as cláusulas de 
gêneros. Nós somos de uma categoria 
que temos muita coisa dentro da conven-
ção, mas ainda há muito o que se fazer 
para as comerciárias e as trabalhadoras 
do comércio e serviços.”

Santa Regina Pessotti
Presidente do Sindicato dos Empregados 
no Comércio de Ribeirão Preto 

“É de suma importância eventos como 
esse porque nos dá a certeza e a segurança 
de estarmos no caminho certo. Então que-
ro parabenizar a CNTC pela organização, 
o presidente Levi também pela acolhida, 
e quero dizer que esses eventos devem 
ser continuados. Nós mulheres entramos 
muito jovens no mercado de trabalho e 
muitas vezes pensando que será transitó-
rio ou temporário. Mas o tempo vai pas-
sando e continuamos ali sem proteções, 
sem muitas possibilidades e oportunida-
des. Seminários como estes nos colocam 
a par da nossa situação, o que nós quere-
mos, quem somos e pra onde vamos.”

 Eu tenho 
certeza que não só 
eu, mas todas as 
companheiras saíram 
do evento com 
muito conhecimento. 
Todas as dúvidas 
que tínhamos foram 
tiradas. A nossa CNTC 
está de parabéns!”

NILDA SANTANA

ENTREVISTA
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Resoluções do I Seminário Nacional de Inclusão  
da Mulher na Política e Igualdade de Gênero

SEMINÁRIO
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PARA QUE O PRINCÍPIO DA 
IGUALDADE DE GÊNERO SEJA 

PLENAMENTE IMPLEMENTADO,  
É IMPRESCINDÍVEL A EXISTÊNCIA, 
TANTO A NÍVEL NACIONAL COMO 

A NÍVEL COMUNITÁRIO, DE LEIS 
E DIRETRIZES QUE REGULEM A 
SUA INTEGRAÇÃO NAS VÁRIAS 

ESFERAS DA SOCIEDADE, DE MODO 
A GARANTIR A PROTEÇÃO LEGAL DE 
MULHERES E HOMENS E O ACESSO 
À IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 

PARA TODOS E TODAS. 

Reunidas em Brasília no dia  
11 de agosto de 2015, o colegiado 

de mulheres da Coordenadoria 
da Mulher da CNTC, após 

brilhantes palestras com conteúdos 
motivadores para encarar os  

desafios futuros, aprovaram as 
seguintes resoluções: 

1
Mobilizar as entidades do sistema CNTC para uma 
grande campanha nacional pela Igualdade de Gênero 
e Inclusão da Mulher na Política, para possibilitar 
a ocupação de espaços de poder nas empresas, na 
política, no movimento sindical e na sociedade como 
um todo. 

2
Realizar eventos nos estados, com o universo 
sindical dos trabalhadores no comércio e serviços, 
com os movimentos sociais, partidos, juventude e 
intelectuais em defesa da Igualdade de Gênero, dando 
continuidade aos debates iniciados no I Seminário 
Nacional de Inclusão da Mulher na Política e 
Igualdade de Gênero. Esta iniciativa será fundamental 
no cenário nacional para aprofundar as mudanças e 
defender as plataformas dos direitos das mulheres. 

3
Manter as bases do sistema CNTC em estado de 
alerta e de mobilização permanente para impedir 
no Congresso a aprovação de quaisquer iniciativas 
que visem a retirada ou o retrocesso dos direitos das 
mulheres e a precarização das relações de trabalho.

4
Envolver homens com os temas que tratam da questão 
da mulher, principalmente pela Igualdade Gênero, 
Salarial, Política e de oportunidades.

Destacar nas campanhas e junto ao governo, 
que a obtenção de igualdade entre homens e 
mulheres, incluída a igualdade de remuneração é 
fundamental para promover o trabalho decente e o 
desenvolvimento social. É indispensável para o êxito 
das estratégias de eliminação da pobreza, a efetivação 
de políticas públicas para promover a igualdade de 
oportunidades para todos e todas.

5

Reconhecer a importância de facilitar o acesso 
equitativo de meninos e meninas à educação e 
formação como meio fundamental para obter  
a igualdade entre homens e mulheres no mundo  
do trabalho.

6

Buscar apoio das empresas para que evitem a 
discriminação sofrida pelas mulheres no processo 
de contratação e em todos os níveis de relação 
de trabalho, a fim de superar os obstáculos a seu 
progresso profissional. 

7

A CNTC orientará o sistema confederativo a incluir e 
ampliar em suas pautas de reivindicações as cláusulas 
de gênero, garantindo a igualdade.8
A CNTC buscará analisar as repercussões da segregação, 
por razões de gênero, no mercado de trabalho.9

Brasília - DF, 11 de agosto de 2015.

Resoluções:

SEMINÁRIO
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Cibele Cristina Lemos, diretora da CNTC

Tatau Godinho, secretária da SPM

Helena Ribeiro da Silva, secretária Geral da FEAAC - SP Maria Terezinha Moura, da Fecomerciários - MG Carmem Ianni, da FEAAC - SP 

Santa Regina Pessotti, presidente do Sindicato dos Empregados  
no Comércio de Ribeirão Preto - SP

Silvana Maria da Silva, da Coordenadoria da Mulher da CNTC e 
secretária da Secretaria da Mulher da FECOSUL 

Levi Fernandes Pinto, presidente da CNTC

VITR INE

SEMINÁRIO NACIONAL DE INCLUSÃO DA MULHER NA POLÍTICA E IGUALDADE DE GÊNERO
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Virgínia Luna Felix, colaboradora da CNTC

Maria Normélia Alves Nogueira, da FENASSEC

Márcia Caldas Fernandes, da Fecomércios - SP Deputada Federal, Jô Moraes (PCdoB-MG) Elizabete Pratavieira, diretora da Secretaria da Mulher da FEAAC - SP

Carlos Eduardo, procurador do Trabalho e Presidente da ANPT

Deputada Jô Morais recebe homenagem da CNTC

VITR INE

SEMINÁRIO NACIONAL DE INCLUSÃO DA MULHER NA POLÍTICA E IGUALDADE DE GÊNERO
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Dirigentes sindicais debateram a participação da mulher na política e igualdade de gênero

Silvana Maria da Silva entrega homenagem da CNTC a Carlos Eduardo, Procurador do Trabalho 

Dirigentes sindicais aprovam resoluções do Seminário
Antônia Mara, Juíza do Trabalho Aposentada,  

Advogada e Membro do Opinio Luris

Maria da Conceição, consultora legislativa do Senado Federal

VITR INE

SEMINÁRIO NACIONAL DE INCLUSÃO DA MULHER NA POLÍTICA E IGUALDADE DE GÊNERO
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Cibele Simone Santos Rezende, da Fepospetro - SPRosana Maria Alarcon, Fecomerciários - SPVicente da Silva, 1º vice-presidente da CNTC

Silmara Vigari da Silva, FEAAC - SP

Selma Rossana, diretora da FENATEST - SP

Antônia Vicente Gomes, FEAAC - SP

Rosângela Aparecida Rodrigues, FEAAC - SP

VITR INE
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Cota mínima para mulheres no Legislativo passa 
em primeira votação

Aprovado no Senado por 65 votos favoráveis e 7 contrários em primeiro turno a Pro-
posta de Emenda à Constituição 98, de 2015, de iniciativa da Comissão da Reforma 
Política do Senado Federal, propondo reserva de um percentual mínimo de cadeiras 
nas representações legislativas em todos os níveis federativos.

Pela proposta fica assegurado a cada gênero percentual mínimo de representação nas 
cadeiras da Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas, Câmara Legislativa do 
Distrito Federal e Câmaras Municipais, nas três legislaturas subsequentes à promul-
gação desta Emenda Constitucional, nos termos da lei, vedado patamar inferior a:

• 10% das cadeiras na primeira legislatura;
• 12% das cadeiras na segunda legislatura; e
• 16% das cadeiras na terceira legislatura.

Prevê que caso o percentual mínimo de que trata o caput não seja atingido por um 
determinado gênero, as vagas necessárias serão preenchidas pelos candidatos desse 
gênero com a maior votação nominal individual dentre os partidos que atingiram o 
quociente eleitoral.

Matéria depende de votação em segundo turno para posterior envio a Câmara 
dos Deputados.

Seguro-desemprego poderá ser 
recebido por viúva ou dependentes 
do trabalhador falecido

Aprovado no dia 26 de agosto, pela Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público da Câmara dos Deputados, parecer do deputado Ademir Camilo 
(PROS-MG), favorável ao Projeto de Lei 5525 de 2013, de iniciativa do deputado 
Celso Jacob (PMDB-RJ), para permitir excepcionalmente, às viúvas ou dependen-
tes do trabalhador que vier a falecer e que estava recebendo Seguro-Desemprego, 
poderão requerer a sucessão legítima para recebimento do benefício.

Projeto segue para apreciação da Comissão de Seguridade Social e Família.

Repouso semanal
EMPREGADOR QUE NÃO CONCEDER 
REPOUSO SEMANAL PAGARÁ MULTA  
AO TRABALHADOR

Aprovado no dia 26 de agosto, pela Co-
missão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público da Câmara dos Deputa-
dos, parecer do deputado Bebeto (PSB-
-BA), favorável ao Projeto de Lei 1729, de 
2011, de iniciativa do deputado Dr. Grilo, 
para determinar ao empregador que dei-
xar de conceder o repouso semanal deve-
rá pagar multa equivalente a duas vezes 
o valor do repouso ou do descanso não 
usufruído ao empregado.

Projeto segue para apreciação da Comis-
são de Constituição e Justiça e Cidadania 
em decisão conclusiva.

NOTAS LEGISLATIVAS
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Aprovado pela Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado parecer favorá-
vel com substitutivo ao Projeto de Lei do 
Senado (PLS) 369, de 2011, de autoria da 
senadora Ana Rita (PT-ES), para deter-
minar que os trabalhadores membros de 
uma família poderão ter direito a férias no 
mesmo período.

Pelo texto substitutivo apresentado pelo 
relator, senador Álvaro Dias (PSDB-PR), 
fixa que a época da concessão das férias 
deverá levar em conta as necessidades do 
trabalho e os interesses do empregado, 
mas, inexistindo concordância quanto 
à definição do período em que serão go-
zadas ou acordo ou convenção coletiva a 
respeito, caberá ao empregador a prerro-
gativa de fixar as datas, dando ciência ao 
empregado da decisão.

Os membros de uma mesma família terão 
direito a gozar férias no mesmo período, 
se assim o desejarem e se disso não resul-
tar prejuízo para o serviço na empresa ou 
nas empresas em que trabalharem.

Os empregados deverão comprovar, no 
prazo previsto no art. 135, a opção de 
concessão das férias do outro ente fami-
liar empregado.

O empregado estudante, menor de 18 
anos, terá direito a fazer coincidir suas fé-
rias com as férias escolares.

Projeto segue para apreciação da Comissão 
de Assuntos Sociais em decisão terminativa.

Comissão de Trabalho aprova isenção de IRPF e INSS 
sobre o adicional de férias e décimo terceiro salarial
Aprovado no dia 26 de agosto, pela Comis-
são de Trabalho, de Administração e Ser-
viço Público da Câmara dos Deputados, 
parecer do deputado Benjamin Maranhão 
(SD-PB), ao Projeto de Lei 2708/2007 e 
apensados, com o objetivo de desonerar 
a remuneração de férias e do décimo ter-
ceiro salário do Imposto de Renda e pre-
vidência social.

Projeto segue para apreciação da Comis-
são de Finanças e Tributação para análise 
de mérito e adequação financeira e poste-
riormente pela Comissão de Constituição 
e Justiça e Cidadania.

Férias de trabalhadores de uma 
família poderá ser concedida no 
mesmo período

NOTAS LEGISLATIVAS

www.cntc.org.br 17AGOSTO 2015 • EDIÇÃO 56 • JORNAL CNTC



Comerciários de Sergipe são contra Lei que reduz 
salários dos trabalhadores

A Federação dos Empregados no Co-
mércio e Serviços do Estado de Sergipe 
(Fecomse) afirma que a Medida Provisó-
ria 680, aprovada pelo Governo Federal 
recentemente, que trata do Programa de 
Proteção do Emprego(PPE), diminui em 
até 30% as horas de trabalho, com redu-
ção proporcional do salário pago pelo 
empregador representa retrocesso e reti-
ra direitos dos trabalhadores.

O presidente da Fecomse e também mem-
bro da diretoria da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Comércio (CNTC), à 
qual a Fecomse é filiada, Ronildo Almeida, 
reuniu-se em São Paulo com a diretoria da 
CNTC. Nesse encontro ficou definido o po-
sicionamento a respeito do PPE. 

“A posição da Federação dos Comerciá-
rios do Estado de Sergipe, junto com os 

seus sindicatos filiados, foi extraída dessa 
reunião e ela expressa a vontade de for-
ma unânime de todas as Federações do 
país ligadas à CNTC. Foi elaborada uma 
nota oficial e ela é clara, somos contra o 
PPE porque não podemos compactuar 
com a retirada de direitos do trabalhador 
depois de toda nossa história de luta por 
avanços e conquistas. Somos categorica-
mente contra a precarização do traba-
lho”, afirma Ronildo. 

Em nota, a CNTC explica que ela, as Fe-
derações filiadas e Sindicatos vinculados, 
defendem a redução da Jornada de Tra-
balho sem redução salarial, e, portanto, 
se posiciona totalmente contrária a qual-
quer medida que venha a determinar re-
dução dos salários. 

Fonte: Fecomse.

Em conquista inédita, o Sindicato 
dos Comerciários de Catalão (Sin-
dCom) garantiu aos trabalhadores 
do comércio varejista em gêneros 
alimentícios acesso a plano de saú-
de e convênio odontológico gra-
tuitamente. A Convenção Coletiva 
2015/2016 assegura que os patrões 
deverão contratar os planos ime-
diatamente para os empregados 
de supermercados e mercearias de 
Catalão. Em Goiás, somente os co-
merciários de Catalão e Itumbiara 
conquistaram o benefício.

O acordo fechado também garante 
8,5% de aumento de salário e piso 
salarial de R$ 870,00. Os comerciá-
rios que trabalham neste setor tam-
bém têm direito ao triênio de 4% e 
quinquênio de 6%. Já o adicional de 
assiduidade é de 2%. A convenção 
coletiva foi assinada pelo presiden-
te do SindCom, Cesar Marcolino, e 
o presidente do sindicato patronal, 
Jesus Pereira.

Para o vice-presidente Everton Alves 
(Pingo), a conquista do benefício é 
um marco importante para os traba-
lhadores. “Negociar aumento de sa-
lário já é extremamente difícil, prin-
cipalmente com este atual cenário 
econômico do País, imagina avançar 
nas conquistas. Conseguir esses con-
vênios para os trabalhadores foi uma 
árdua missão e agora sentimos uma 
satisfação imensa”, afirma. “Todos os 
empresários são obrigados a pagar o 
benefício para os seus funcionários, 
sem descontar nada deles”, completa.

Em Catalão, trabalhadores de 
supermercados agora têm direito 
a planos de saúde e odontológico

SETORES VAREJISTA E  
DE CONCESSIONÁRIAS TAMBÉM 
CONQUISTAM AUMENTO REAL  
DE SALÁRIO

Com a Convenção Coletiva 2015/2016, 
serão assegurados aos trabalhadores 
de concessionárias 8,42% de aumento 
de salário, quebra de caixa de R$ 95, 
piso normativo de R$ 820 e piso dos 
empregados vendedores de R$ 975. 
Apesar das diversas reuniões e pres-
são dos representantes do SindCom, o 
Sincodiv (Sindicato dos Concessioná-
rios e Distribuidores de Veículos Au-
tomotores de Goiás) barrou a maioria 
das reivindicações dos comerciários.

Já os trabalhadores do comércio va-
rejista terão reajuste salarial de 8,5%. 
Para os comerciários que foram admi-
tidos a partir de maio de 2014, o rea-
juste é proporcional. O empregado que 
exerce a função de caixa receberá uma 
gratificação de R$ 108,50. As garantias 
estão previstas na Convenção Coletiva 
2015/2016, assinada neste mês pelo 
SindCom e o sindicato patronal.

Em todas as Convenções os valo-
res são retroativos ao dia 1º de abril,  
data-base da categoria. 

Por Juliana Barbosa – Assessoria de Imprensa SindCom

Ronildo Torres Almeida, presidente da FECOMSE

RODADA DAS FEDERAÇÕES
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A Federação dos Empregados no Comér-
cio de Bens e Serviços do RS - Fecosul 
tem como uma das bandeiras de luta da 
categoria o vale-alimentação, que é um 
benefício que deveria ser dado a todos os 
trabalhadores para que eles se alimentem, 
no período do intervalo do trabalho, em 
restaurantes, lanchonetes e em todos os 
estabelecimentos que façam parte da rede 

da empresa responsável pelo repasse do 
dinheiro do vale.

O empregador que fornece o vale-ali-
mentação para seus funcionários tem 
como benefício o incentivo fiscal que o 
Programa de Alimentação do Trabalhador 
(PAT) dá às empresas cadastradas. O PAT 
foi criado pela Lei nº 6.321, de 14 de abril 

Fecosul defende Vale-Alimentação 
para os comerciários

de 1976, que faculta às pessoas jurídicas 
(empresas) a dedução das despesas com 
a alimentação dos próprios trabalhadores 
em até 4% do Imposto de Renda (IR) de-
vido para empresas de lucro real quando 
esta é participante do projeto.

A Fecosul defende que o vale-alimentação 
deve ser concedido a todos os comerciá-
rios, pois é um benefício que propícia um 
aumento na renda do trabalhador, sem 
onerar de forma indireta as empresas. 
Segundo o secretário das Relações do Tra-
balho, Fernando Lemos, o valor pago não 
incide em demais encargos sociais como 
FGTS e INSS, portanto afasta o argumento 
dos empregadores sobre o reflexo indireto 
que o salário causa no tocante aos encar-
gos. O desconto na folha salarial do em-
pregado é limitado a 20%.

Além do benefício fiscal, o PAT também 
tem como objetivo melhorar a situação 
nutricional dos trabalhadores, visando 
promover sua saúde e prevenir as doen-
ças relacionadas ao trabalho. Fernando 
Lemos explica que “com o benefício, o 
trabalhador melhora a capacidade e re-
sistência física, reduz a incidência e a 
mortalidade por doenças relacionadas a 
hábitos alimentares, aumenta a produtivi-
dade e qualidade dos serviços prestados, 
aumenta a integração entre trabalhador e 
empresa, e, como consequência, reduz as 
faltas e a rotatividade, além de melhorar 
os conceitos e hábitos de vida saudável”.

Mesmo com tantos benefícios para os em-
presários o vale-alimentação ainda não é 
concedido a todos trabalhadores. Os sin-
dicatos enfrentam grande resistência dos 
patrões para incluir o benefício nas cláu-
sulas sociais das convenções coletivas. O 
presidente do Sindicomerciários Monte-
negro, Joemir Oliveira, aborda a questão. 
“Um dado importante a ser considerado 
pelos empresários é que quem trabalha 
no setor do comércio, geralmente, mora 
afastada do centro da cidade, e a conces-
são do vale-alimentação permite que este 
trabalhador almoce no centro, próximo ao 
seu local de trabalho, o que reduz o custo 
do vale-transporte e os problemas com 
atrasos na chegada ao trabalho. O bene-
fício vai muito além do simples acesso a 
benefícios fiscais”, argumenta.

O presidente do Sindicomerciários pede 
reflexão aos empresários. “Todas as razões 
citadas levam a concluir que o setor em-
presarial precisa refletir melhor e quebrar a 
resistência que ainda existe em alguns seg-
mentos à adesão deste programa que tanto 
traz benefícios para todos”, finaliza Joemir.

Fonte: FECOSUL.

RODADA DAS FEDERAÇÕES
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