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DiReTORiA

efetivos | Levi Fernandes Pinto – Presidente • Vicente da 

Silva – 1º Vice-Presidente • Valmir de Almeida Lima –  

2º Vice-Presidente • Lourival Figueiredo Melo – 1º Secretário  

• Idelmar da Mota Lima – 2º Secretário • Saulo Silva –  

Diretor Tesoureiro • Luiz de Souza Arraes – Diretor de 

Patrimônio • José Martins dos Santos – Diretor de Assuntos 

Sociais e Legislativos • Maria Bernadete Lira Lieuthier –  

Diretor de Assuntos Internacionais • Ronildo Torres Almeida 

– Diretor de Assuntos Culturais e Orientação Sindical • 

Ageu Cavalcante Lemos – Diretor de Assuntos Trabalhistas 

e Judiciários • Ronaldo Nascimento – Diretor de Assuntos 

Previdenciários • Edson Ribeiro Pinto – Diretor Administrativo  

do CET • Edson Geraldo Garcia – Diretor Administrativo  

Adjunto do CET. Diretores licenciados | Luiz Carlos Motta 

– Diretor 1º Tesoureiro • José Francisco de Jesus Pantoja 

Pereira – Diretor Social e Assuntos Legislativos • José Ribamar 

Rodrigues Filho – Diretor Administrativo Adjunto do CET • 

Guiomar Vidor – Diretor de Assuntos Culturais e Orientação 

Sindical. suplentes | Elias Bernardino da Silva •  

Abdon Martins de Moura • Raimundo Miquilino da Cunha • 

Edson Ramos • José Alves Paixão • Leocides Fornazza •  

Telma Maria Cárdia • José Carlos Perret Schulte •  

Milton Manoel da Silva Filho • Cléber Paiva Guimarães •  

João de Sant’Ana • Cibele Cristina Lemos de Oliveira.

CONseLhO fisCAL

efetivos | Dorvalino de Oliveira • José Lucas da Silva • 

Márcio Luiz Fatel. suplentes | Raimundo Matias de Alencar • 

Aulino Beserra Lima.

RepReseNTAçãO iNTeRNACiONAL

Antonio Caetano de Souza Filho • Luiz José Gila da Silva • 

Raimundo Firmino dos Santos • Vagnei Borges de Castro • 

Rosilene Schneider Glasser • Francisca das Chagas S. da Silva 

• Manoel Santos de Oliveira • João Correia Gomes.

Quem tem a  
chave do novo?
Então, finalmente, chegamos às véspe-
ras do primeiro turno das eleições 2014. 
O quadro que se desenhou a partir da 
lamentável morte do candidato do PSB, 
Eduardo Campos, virou de pernas para 
o ar todas as previsões de resultados 
desse pleito. A chegada de Marina Silva 
à disputa mudou o placar das pesqui-
sas e toda estratégia de campanha dos 
candidatos. Impressionante constatar 
que realmente as coisas não estão sob 
controle de ninguém, o que ficou nítido 
nesse episódio!

À parte do que está acontecendo na cor-
rida eleitoral – e que não dá para dizer 
onde vai dar – há algo de novo também 
na postura da sociedade brasileira. As ma-
nifestações de junho de 2013 e toda sua 
decorrência no modo de agir e pensar de 
parte significativa do eleitorado jovem 
mostra que estamos diante de um cenário 
diferente; de um novo momento de cons-
ciência social. 

Embora o desejo de mudança permeie 
o histórico de desenvolvimento do país, 
nunca se viu uma crise de credibilidade 
geral do poder estabelecido como agora. 
Uma descrença na representatividade dos 
políticos e dos partidos que, no troca-troca 
e nas coligações, demonstram total perda 
de ideologia. Velhas receitas não servem 
mais. E quem tem a chave do novo? 

À margem da influência das lideranças 
nacionais, sejam partidárias ou mesmo 
sindicais, milhões de brasileiros foram às 
ruas em mais de 400 cidades, bradando 
por melhorias nos serviços públicos, de-
cência na política e por melhores condi-
ções de vida. Esse movimento social inau-
gurou um novo cenário político que exige 
atenção de todos os setores. 

Para nós, do movimento sindical dos 
trabalhadores, a hora é de analisar se 
nossas posturas, nossas crenças e valo-
res, se alinham a esse novo momento. 
Se estamos prontos para superar velhos 
paradigmas e navegar nas novas ondas 
de conhecimento e diálogo que estão 
sendo propostos pela própria sociedade. 
Enxergar quais estratégias e discursos se 
perderam na evolução dos tempos e não 
servem mais. Os trabalhadores sentem-
se realmente representados por nós? 
Eles têm consciência da importância 
das articulações e serviços que presta-
mos em favor deles?

Levi Fernandes Pinto

Creio que temos feito avanços impor-
tantes dentro do Sistema CNTC nesse 
sentido, mas minha percepção é de que 
precisamos nos desarmar de velhos con-
ceitos para participar mais ativamente da 
construção do novo que se desenha no 
evoluir natural e necessário da sociedade 
brasileira. Para nós, entender os anseios 
dessa nova geração de cidadãos e as ten-
dências que se delineiam nos rumos do 
país é questão de sobrevivência. 

Muitos opositores da manutenção do Sis-
tema Confederativo nos colocam no ba-
laio da obsolescência. Sabemos que eles 
estão errados, conhecemos a realidade 
dos trabalhadores, participando do dia 
a dia de suas vidas sacrificadas e muitas 
vezes sob condições precárias em todos 
os sentidos. Sabemos que esses trabalha-
dores, pais e mães de família, não podem 
ficar órfãos dos sindicatos que os defen-
dem e lutam por seus direitos. 

Mas, para nos defender dos ataques preci-
samos de duas coisas: primeiro, oxigenar 
nossas entidades, com novas ideias, mé-
todos e processos; segundo, conscientizar 
o trabalhador sobre esse novo momento 
social e político, trazendo-o para partici-
par diretamente das lutas que empunha-
mos por eles, fortalecendo, assim, nossas 
bases sindicais. 

Independente de quem ganhe as eleições 
e das preferências individuais de cada 
dirigente sindical precisamos estar uni-
dos numa plataforma lúcida de trabalho, 
construída de forma participativa e ade-
quada aos novos tempos. 

Levi Fernandes Pinto 
Presidente

PAlAvrA do PresideNte L E V I  F E R N A N D E S  P I N TO
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ArtiGo

Faz 20 anos que os partidos são obriga-
dos a ter 30% dos candidatos do sexo fe-
minino (cota), porém a lei não obriga os 
partidos a investir nas candidaturas das 
mulheres e, mais uma vez, caímos no es-
quecimento, perante atitudes misóginas 
dos integrantes masculinos dos partidos.

Hoje, as mulheres representam 52,1% 
dos eleitores no Brasil, mas ocupam so-
mente 9% dos assentos, considerando 
as câmaras de vereadores, prefeituras, 
governos estaduais, assembleias legisla-
tivas, Câmara dos Deputados e Senado 
Federal, incluindo a presidente do Exe-
cutivo neste percentual. 

A baixa representatividade das mulheres 
na política está relacionada a barreiras 
impostas nos partidos políticos e não à 
falta de crença das eleitoras em mulheres 
no poder, prova disso aconteceu nas elei-
ções de 2010, onde duas candidatas, entre 
nove candidatos à presidência, somaram 
dois terços dos votos – ocasião em que o 
Brasil elegeu uma mulher ao cargo mais 
alto do Executivo nacional.

 A discriminação do gênero está presente 
nos partidos políticos, que são normalmente 
dominados por homens, e não no eleitorado.

Mulheres no poder... cadê?
Este fator não atinge somente o Brasil, 
países democráticos importantes como 
Estados Unidos e França nunca tiveram 
uma presidente mulher.

A discriminação do gênero está presente 
nos partidos políticos, que são normal-
mente dominados por homens, e não no 
eleitorado. O baixo índice de mulheres 
eleitas se dá também pela falta de inves-
timento nas campanhas das candidatas, 
uma vez que a maioria das mulheres que 
se candidatam são donas de casa ou assa-
lariadas, não possuindo recursos próprios 
para investir em suas campanhas. Bem di-
ferente do que ocorre no cenário masculi-
no, onde a maioria é de empresários bem 
sucedidos ou políticos de carreira.

A única solução para garantir uma propor-
ção adequada entre homens e mulheres 
nos cargos públicos seria uma profunda 
reforma política que insira no texto da Lei a 
obrigatoriedade dos partidos de investir um 
percentual do fundo partidário nas campa-
nhas de suas candidatas mulheres, tornan-
do mais igualitária a disputa pelo voto.

 eLizAbeTe mADRONA 
CoordenAdoriA dA 

 Mulher dA CnTC
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Foi-se o tempo em que secretárias e se-
cretários eram pessoas que serviam ca-
fezinho e anotavam recado. A profissão 
cresceu e se profissionalizou. Hoje exis-
tem cursos de nível superior para forma-
ção e capacitação desses profissionais, 
onde se aprende, por exemplo, ética, 
organização de planilhas, planejamento, 
entre outras capacidades essenciais para 
o gerenciamento de processos adminis-
trativos e financeiros. No Brasil, con-
forme dados da FENASSEC - Federação 
Nacional das Secretárias e Secretários –  

Secretariado: categoria luta por  
criação dos conselhos da profissão

a categoria é formada por um contingen-
te de dois milhões de profissionais.

Em 30 de setembro é comemorado o Dia 
da Secretária. Apesar da data festiva, a ca-
tegoria anseia por mais reconhecimento e 
respeito à profissão. “Comemorar a data é 
importante, mas hoje eu vejo que o profis-
sional precisa fazer uma reflexão maior so-
bre o que deseja para si e para a categoria. 
Precisamos ser mais valorizados, e todos 
precisam se engajar”, destaca a presidente 
da FENASSEC, Bernadete Lieuthier (foto).

diA dA secretÁriA
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CONseLhOs pARA fisCALizAR  
O exeRCíCiO DA pROfissãO

Apesar da profissão ser regulamentada 
há 29 anos, Bernadete enfatiza que o 
anseio da categoria é a implantação no 
país do Conselho Federal de Profissional 
de Secretariado, para normalizar e fisca-
lizar o exercício da profissão.  “O secreta-
riado executivo é uma função das mais 
importante para as organizações, por-
que trabalha com os centros decisórios 
da empresa, assessorando os executivos.  
A sociedade precisa conhecer melhor 
nossa profissão”, enfatiza Lieuthier.

Segundo ela, a categoria tem enfrentado 
dificuldades para inserir o profissional 
em concursos públicos. “Temos uma pro-
fissão regulamentada, então, não faz sen-
tido o profissional de outra área assumir 
a vaga de secretariado. Devemos inserir 
pessoas que têm formação especifica. 
Não é qualquer pessoa que pode assumir 
o cargo de secretária para o qual não es-
teja devidamente qualificada.” 

O requerimento para discussão do Proje-
to de Lei nº 6.455, de 2013, que autoriza 
a criação do Conselho Federal de Secre-
tário Executivo e Técnico de Secretariado 
e os Conselhos Regionais de Secretariado 
Executivo e Técnicos de Secretariado foi 
aprovado em 4 de junho pela CTASP –  
Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público – da Câmara dos Depu-
tados e aguarda definição de data para re-
alização de audiência pública.

 Secretária é uma profissional 
que se dedica para o pleno 

sucesso dos gestores,  
os assessorando nas diversas 

atividades executivas, necessárias 
para o seu pleno desenvolvimento. 

Que requer discrição, eficiência  
e amor pelo que faz.”  

DANieLLe ALves

 Secretária é uma profissional 
que preza por assessorar seu 
gestor, com eficiência, eficácia e 
ética em suas ações. Se antecipa 
nas resoluções de problemas, 
possibilitando êxito em sua 
atuação executiva e social”. 
CéLiA bRAgA vieiRA

COm A pALAvRA, As seCReTáRiAs DA CNTC

 A secretária executiva é um 
componente indispensável  
para o bom andamento da 

organização, pois o seu trabalho 
é de fundamental importância 

para o sucesso daqueles  
que dela necessita.” 

AuRiCéLiA ANDRADe

diA dA secretÁriA

expANsãO De vAgAs 

Entre janeiro de 2009 e dezembro de 2012, foram criados 304.317 postos de trabalho 
de jornada integral para profissionais de nível superior no Brasil. O dado consta do 
último estudo Radar – Tecnologia, Produção e Comércio Exterior, divulgado pelo Ins-
tituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). A carreira de Secretariado Executivo 
ficou entre as dez de nível superior com maior expansão de vagas no país.

Em quarto lugar, registrou no período, 4.017 vagas na área. Proporcionalmente 
ao número de habitantes, os estados que mais empregaram foram Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Roraima.
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ele ições

Passo a passo 
para votar
No dia 5 de outubro, os eleitores de todo o 
país terão de escolher os seus candidatos a 
deputado estadual ou distrital, no caso do 
DF, deputado federal, senador, governador 
e presidente da república.

Aparecerão no painel da urna o cargo dis-
putado, o nome e a foto do candidato, assim 
como a sigla do partido político. Os eleitores 
terão de digitar os números corresponden-
tes aos cinco candidatos e, após cada um 
deles, a tecla “confirma” ou “corrige”. 

Acesse no site da CNTC a Cartilha do Voto 
Consciente, ela traz dicas de como esco-
lher os melhores candidatos sem cair nas 
armadilhas e artimanhas comuns nas 
campanhas eleitorais: www.cntc.org.br.

Quem é ObRigADO A vOTAR?

O voto é obrigatório para todos os brasi-
leiros com mais de 18 anos e menos de 70. 
Pessoas que nasceram em outro país, mas 

se naturalizaram como brasileiros, tam-
bém são obrigadas a votar. Para quem tem 
entre 16 e 18 anos e para quem tem mais 
de 70, o voto é facultativo, assim como 
para os analfabetos.

Quem AiNDA NãO TiROu O  
TíTuLO De eLeiTOR Ou esTá COm 
TíTuLO CANCeLADO pODeRá vOTAR 
NesTAs eLeições?

Não. Para votar, é necessário ter tirado o 
título de eleitor ou ter regularizado a situ-
ação até o dia 7 de maio. Se sua região esti-
ver contemplada pela biometria, é preciso 
ter cadastrado as digitais para identifica-
ção biométrica.

COmO fAçO pARA sAbeR  
meu LOCAL De vOTAçãO?

O TSE oferece na página da internet a con-
sulta dos locais onde cada eleitor votará. 
O endereço é este: http://www.tse.jus.br/
eleitor/titulo-e-local-de-votacao/consulta
-por-nome. É necessário preencher o nome 
completo, a data de nascimento e o nome 
da mãe. Se persistir a dúvida, o eleitor deve 
procurar o cartório eleitoral da região.

QuAis DOCumeNTOs sãO  
NeCessáRiOs pARA vOTAR?

O eleitor deve levar para o dia da votação 
pelo menos um documento de identifica-
ção com foto. Serve carteira de motorista, 
carteira de identidade, carteira de traba-
lho ou passaporte. Levar o título de eleitor 
não é obrigatório. Mesmo com o título em 
mãos, o eleitor deve apresentar também o 
documento de identificação com foto. 

Leve a sua “cola” – É permitido levar os 
números dos candidatos anotados no dia 
da votação.

QuAL sãO Os DiAs e hORáRiOs  
DA vOTAçãO?

O primeiro turno da eleição será no dia 5 de 
outubro e o segundo turno (se houver), no 
dia 26. Nos dois dias, a votação começa às 
8h e termina às 17h no horário local. Quem 
já estiver na fila às 17h vai poder votar, mes-
mo se chegar à urna depois desse horário. 
Os eleitores que estiverem fora do domicílio 
eleitoral e não optarem pelo voto em trânsi-
to deverão comparecer a uma seção eleitoral 
no dia da eleição para justificar a ausência.
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Veja como funciona o 
processo de votação 

OrdeM de VOtaçãO

•	 1º Deputado Estadual (5 dígitos)

•	 2º Deputado Federal (4 dígitos)

•	 3º Senador (3 dígitos)

•	 4º Governador (2 dígitos)

•	 5º Presidente da República (2 dígitos)

O site do TSE disponibiliza um Simulador 
de Votação na Urna Eletrônica. Lá você po-
derá treinar a votação para todos os cargos 
em disputa nas Eleições Gerais de 2014 da 
mesma maneira que ocorrerá no dia do 
pleito, como se estivesse diante de uma 
urna eletrônica.

acesse: http://www.tse.jus.br/eleicoes/
eleicoes-2014/simulador-de-votacao.

ele ições

pAssO A pAssO – vOTAçãO

1 Primeiro voto para deputado estadual:

 •	 Tecle o número de seu deputado (5 dígitos).

2 Confira na tela da urna eletrônica a foto do seu candida-
to, seu nome, número e a sigla do seu partido.

 •	 Se você precisar, aperte CORRIGE.

 •	 Aperte CONFIRMA se estiver correto.

3 Em seguida você votará para deputado federal. Repita os 
passos 1 e 2, usando apenas 4 dígitos. Aparecerá o nome, 
partido e a foto do seu candidato. Aperte CONFIRMA  
se estiver correto.

4 O terceiro voto é para senador. Repita os passos 1 e 2 
usando 3 dígitos. Confira na tela da urna eletrônica: 
aparecerá os dados do candidato e do seu suplente. 
Aperte CONFIRMA se estiver correto. Não serão com-
putados votos de legenda do partido.

5 O quarto voto é para governador. Repita os passos 1 e 2, 
usando 2 dígitos. Confira na tela da urna eletrônica a foto 
do candidato, seu nome, número e sigla do seu partido. 
Aperte CONFIRMA se estiver correto.

6 O último voto é para presidente. Repita os passos 1 e 2, 
usando 2 dígitos. Confira na tela da urna eletrônica a foto 
do candidato, seu nome, número e a sigla do partido. 

Apertando CONFIRMA aparecerá a mensagem FIM.  
Vá até o mesário e pegue seu comprovante.

Para Votar em Branco

•	 Tecle BRANCO e em seguida CONFIRMA.

Para votar NULO

•	 Teclando um número que não seja de nenhum can-
didato aparece a mensagem NÚMERO ERRADO. 
A tecla CONFIRMA anulará seu voto. Se você precisar,  
aperte CORRIGE.
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esPeciAl  cAPA

Até agosto deste ano, 57 milhões de pes-
soas estavam com contas em atraso, o 
mais alto número desde o começo da 
série histórica, em 2012. No mesmo pe-
ríodo de 2013, o número estava em 55 
milhões e, em 2012, girava na casa dos 52 
milhões, segundo levantamento inédito 
da Serasa Experian.

A instituição aponta ainda outras duas 
causas para o acréscimo do número de 
inadimplentes: o parcelamento de com-
pras com juros elevados (como de imó-
veis e carros) e altas taxas cobradas pelo 
uso do cheque especial e do rotativo do 
cartão de crédito. 

“As dívidas não bancárias, como carnês de 
lojas, e aquelas contraídas junto aos ban-

cos foram as principais responsáveis pela 
alta da inadimplência”, diz a nota.

O estudo revela também que 60% dos endi-
vidados têm contas atrasadas que superam 
toda a renda mensal. Outro dado aponta 
que 53% das pessoas com dívidas possuem 
até duas contas não pagas no prazo. 

O superintendente de informações sobre 
consumidores da Serasa Experian, Vander 
Nagata, avalia que o nível da inadimplên-
cia poderia estar mais elevado, no entanto 
a evolução da renda e o desemprego baixo 
atenuam este cenário. “A atual situação é 
preocupante, pois revela que do total da 
população brasileira com 18 anos ou mais 
(144 milhões de pessoas), cerca de 40% 
está inadimplente”, avalia. 

DíviDAs e CRéDiTO CARO fAzem DemANDA 
DOs bRAsiLeiROs peRDeR fôLegO

Endividadas e com medo de encarar o cré-
dito mais caro e escasso, os brasileiros estão 
tendo de se contentar apenas em contem-
plar as vitrines. Apesar dos consumidores 
terem gastado quase R$ 800 bilhões, o in-
dicador subiu apenas 0,30% no segundo 
trimestre, confirmando a recessão técnica. 
Na comparação com o mesmo período de 
2013, a alta foi de 1,2%, o menor resultado 
desde o primeiro trimestre de 2004 (0,7%).

As prestações, até há pouco tempo espre-
midas no orçamento doméstico, viraram 
dívidas e forçaram mudanças no hábito 
de compras. “Agora, só vou ao shopping 
para passear”, lamentou o mestre de obras 
Antônio de Freitas, 56 anos, que viu a pro-
cura pelo seu serviço cair 30% este ano em 
relação a 2013. 

O endividamento das famílias segue ba-
tendo recorde desde o começo do ano. O 
valor total dos débitos já corresponde a 
44,82% da renda do trabalhador nos últi-
mos 12 meses, conforme o dado mais atu-
alizado do Banco Central (BC). 

Brasil tem 57 milhões  
de inadimplentes 
O Brasil atingiu em 2014 O mais altO númerO de inadimplentes desde 2012, 
de acOrdO cOm a serasa experian. segundO a instituiçãO, O aumentO dO 
endividamentO das famílias e O descOntrOle aO assumir nOvas dívidas 
fizeram cOm que O númerO de inadimplentes aumentasse.
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esPeciAl  cAPA

QuiTAR DíviDAs ANTes DO TempO  
NãO é fáCiL

O número de reclamações no Procon do 
Distrito Federal de clientes que encon-
tram dificuldades para a quitação anteci-
pada dos débitos cresceu 14,7% na com-
paração entre 2012 e 2013. Este ano, foram 
contabilizadas 230 queixas.

Os clientes que tentam pagar a dívida an-
tes do prazo encontram obstáculos nos 
bancos para saber o saldo atualizado, não 
entendem os critérios de atualização do 
saldo devedor e, às vezes, não têm acesso 
nem ao boleto de pagamento. 

O problema não é exclusivo do Distrito 
Federal. Pelos dados do Banco Central, 
196 consumidores de todo o Brasil tiveram 
que recorrer ao canal de atendimento da 
instituição para reclamar sobre o assunto. 

O direito de liquidação antecipada das dí-
vidas é garantido pelo Código de Defesa 
do Consumidor e por resolução do Banco 
Central. Mesmo assim, os bancos insistem 
em criar empecilhos para fazer com que o 
devedor desista de pagar antes ou de fa-
zer a portabilidade bancária em diferentes 
modalidades de crédito. 

No consignado, por exemplo, as entida-
des financeiras, em geral, exigem o regis-
tro em cartório para os clientes que que-
rem liquidar as dívidas antecipadamente. 
“Essa modalidade é segura para os ban-
cos porque geralmente o desconto ocorre 
em folha. Por isso, há uma resistência das 
instituições em perder esse cliente. Mas 
as novas resoluções do Banco Central ten-
dem a eliminar essa questão”, analisa Ione 
Amorim, economista do Instituto Brasilei-
ro de Defesa do Consumidor (Idec).

A alta dos juros no crediário aumentou o 
valor das prestações e limitou as compras 
a prazo dos consumidores, e os que in-
sistirem estarão mais sujeitos ao risco de 
inadimplência. Trata-se de uma restrição 
tanto para os trabalhadores como para o 
comércio varejista, que, segundo os últi-
mos dados do IBGE, deixou de crescer no 
final do primeiro semestre.

Estudo da Confederação Nacional do Co-
mércio (CNC) mostrou que, ao tomar um 
empréstimo de R$ 1 mil, com os juros e 

O porcentual de famílias endividadas 
no Brasil subiu para 63% no ano passa-
do, ante 59% em 2012, de acordo com a 
quarta edição da Radiografia do Endivida-
mento das Famílias Brasileiras, realizada 
pela Fecomércio-SP. No período, houve 
acréscimo de 770 mil famílias com algum 
tipo de crédito ou financiamento. O valor 
mensal das dívidas aumentou 8%, de R$ 
14,9 bilhões para R$ 16,1 bilhões.

Curitiba foi a capital que registrou o maior 
nível de endividamento, com 87% do to-

os prazos médios indicados pelo Ban-
co Central, a prestação média, que era 
de R$ 38,54 em junho do ano passado, 
passou para R$ 39,87 em junho de 2014. 
Aparentemente pequena – de 3,5% –,  
a diferença se assemelha à do aumento 
da massa salarial dos trabalhadores for-
mais (3,6%, entre junho de 2013 e junho 
de 2014). Se o juro continuar a subir, acre-
dita o economista da CNC Fábio Bentes, 
a prestação poderá não caber mais na 
renda do trabalhador.

Com informações: Estadão, Fecomercio-SP, Correio Braziliense.

LimiTes AO eNDiviDAmeNTO AfeTAm COméRCiO vAReJisTA

Curitiba foi a capital que registrou o maior nível de endividamento, 
com 87% do total de famílias curitibanas. 

tal de famílias curitibanas. Florianópolis 
(86%); Brasília (84%); Belém (78%) e Pal-
mas (78%). Já as cinco capitais com meno-
res níveis são Porto Alegre (60%); Cuiabá 
(60%); São Paulo e Belo Horizonte, ambas 
com 53%; e Goiânia (46%). 

A parcela mensal das dívidas por família 
brasileira, contudo, recuou 1,5%, ao passar 
de R$ 1.869,00 para R$ 1.840,00. De acordo 
com a assessoria econômica da Fecomer-
cio-SP, essa queda contribuiu diretamente 
para manter o comprometimento da renda 

em 30%, nível considerado “razoavelmente 
adequado” para não sinalizar um eventual 
risco de estouro da inadimplência. 

Onde estão os brasileiros mais endividados
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Recentemente o papa Francisco lamentou 
o abandono da tradição cristã que veta o 
trabalho aos domingos e disse que a prá-
tica tem um impacto negativo para as rela-
ções familiares e de amizade. Para o papa, a 
prioridade não deve ser da economia, mas 
sim das relações humanas, acima de tudo.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) defende o domingo como dia para 
estar com a família e cita a importância da 
festividade no ambiente familiar, para união 
e celebração entre seus membros. 

“O ser humano moderno criou o tempo li-
vre e perdeu o sentido da festa. É necessá-
rio recuperar o sentido da festa, e de modo 
particular do domingo, como ‘um tempo 
para ser humano’, aliás, ‘um tempo para a 
família’. Voltar a encontrar o centro da festa 
é decisivo também para humanizar o tra-
balho, para lhe atribuir um significado que 
não o reduza a ser uma resposta às neces-
sidades, mas que o abra ao relacionamen-
to e à partilha: com a comunidade, com o 
próximo e com Deus”, diz a CNBB.

umA LuTA CONsTANTe DO sisTemA CNTC

A luta pelo fim da jornada de trabalho aos 
domingos é uma pauta antiga da Confe-
deração Nacional dos Trabalhadores no 
Comércio (CNTC). A entidade defende a 
racionalização das escalas aos domingos e 
feriados, com a abertura de novos postos 
de trabalho, se necessário for, tendo como 
premissa que o dia de descanso do traba-
lhador deve ser respeitado. 

Na maioria das vezes, o trabalho aos do-
mingos e feriados é realizado pelos mes-
mos funcionários que trabalham durante 
a semana, utilizando-se o banco de horas 
e as escalas que, em geral, prejudicam a 
vida do trabalhador. 

“Não é admissível para nenhuma categoria 
comercial um trabalhador fazer expediente 
em todos os finais de semana, eliminando 
totalmente seu tempo de convivência so-
cial e familiar”, afirma Lourival Figueiredo 
Melo, diretor secretário da CNTC. 

É preciso considerar ainda as dificuldades 
a que é submetido o trabalhador median-
te as escalas nos fins de semana. “Ele se 
depara com a redução da oferta de servi-
ços de transporte, que aumenta o tempo 
de deslocamento de casa para o trabalho 
e do trabalho para casa, sem qualquer 
compensação desse tempo. Além disso, os 
pais e mães comerciários são privados das 
creches para acolher seus filhos enquan-
to trabalham, pois essas instituições não 
funcionam nesses dias”, alerta Lourival.

TRAbALhO NO fim De semANA  
TeRá NOvA ReguLAmeNTAçãO

O ministro do Trabalho, Manoel Dias, re-
vogará nos próximos dias uma portaria da 
pasta que regulamenta o trabalho urbano e 
rural no fim de semana. A pedido de mem-

bros do Conselho Nacional de Relações do 
Trabalho, também proporá a criação de 
um grupo de trabalho que discuta novas 
regras sobre o assunto.

A portaria vigente (375/2014) foi editada 
há seis meses, mas gerou insatisfação, 
principalmente de entidades empresa-
riais, que reconhecem a necessidade de 
revisão da norma, mas dizem que a nova 
portaria é burocrática e dificulta o pro-
cesso de autorização que as empresas 
precisam cumprir junto ao Ministério do 
Trabalho para contratar empregados aos 
sábados e domingos.

A portaria visa resguardar o direito de 
descanso remunerado aos domingos aos 
trabalhadores, o que permite maior con-
vívio familiar e mais qualidade de vida. 
Além disso, pretende aprimorar as con-
dições já estabelecidas pelo Ministério, 
como a concordância dos empregados e 
dos sindicatos de trabalhadores que os 
representam na decisão do trabalho aos 
domingos; laudo técnico emitido por ins-
tituição competente; bem como o respei-
to às escalas e jornadas de trabalho.

Nos últimos cinco anos, segundo o jor-
nal  Valor Econômico  (edição de 27 de 
março de 2014), cerca de 317.693 empre-
sas foram autuadas por irregularidades 
no cumprimento dos direitos dos traba-
lhadores. Essas companhias, por não res-
peitarem a CLT, não serão autorizadas a 
funcionarem aos domingos – caso façam 
alguma solicitação ao MTE.

O descanso semanal remunerado aos 
domingos é um benefício previsto na 
CLT e na Constituição Federal e um di-
reito conquistado por todos os trabalha-
dores brasileiros. 

trAbAlho Aos domiNGos

CNBB defende o domingo como 
o dia de celebração da família
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Intensificar a atuação junto as grandes re-
des do comércio, com objetivo de buscar 
soluções coletivas para as irregularidades 
cometidas contra os trabalhadores; me-
lhorar as condições de trabalho e ampliar 
os direitos dos comerciários, além de ga-
rantir os direitos mínimos estabelecidos 
na legislação e nas convenções e acordos 
coletivos de trabalho são metas persegui-
das com afinco pela Fecosul.

Os três ramos de grandes redes no Rio 
Grande do Sul são supermercados, lo-
jas e farmácias. Os principais problemas 
apresentados em todos os ramos são os 
baixos salários e a grande rotatividade. 
No setor lojista tem ainda a questão dos 
contratos de trabalho, com comissões, 
que poucos trabalhadores entendem e 
nunca sabem o quanto vão receber no fi-
nal do mês. Nas farmácias, a busca é pela 
ampliação dos direitos sociais como au-
xílio alimentação e auxílio estudante.

Já nos supermercados, os salários são 
ainda mais baixos que nos outros seto-
res, a jornada mais longa e a rotatividade 
maior. “Nos supermercados ainda têm a 
questão de ser um emprego de transição, 
‘até aparecer oportunidade melhor’, já que 
a grande maioria dos trabalhadores é de 
faixa etária jovem e não tem experiência”, 
diz o Secretário de Relações do Trabalho 
da Fecosul, Luiz Fernando Branco Lemos. 

O Sindicato dos Empregados no Comércio 
de Taquara, no Rio Grande do Sul, realizou 
no dia 20 de agosto a eleição para eleger a 
nova diretoria para o próximo mandato.  
A chapa única, formada por atuais mem-
bros da diretoria e novos integrantes, foi 
eleita pelos comerciários de Taquara e re-
gião com 100% de aprovação dos eleitores.

A atual presidente do Sindicato, Silvana 
Maria da Silva (foto), reeleita para a pró-

Fecosul: baixo 
salário é um 
dos principais 
problemas nas 
grandes redes

xima gestão, ficou feliz com o resultado 
das eleições e disse que isso é reflexo do 
trabalho que vem sendo desenvolvido. 
“A valorização do trabalhador e da traba-
lhadora no comércio é nossa prioridade, 
e no mandato atual buscamos ampliar o 
atendimento e a luta em prol dos direitos 
da categoria, e penso que esta postura foi 
um dos fatores que resultou nessa apro-
vação da continuidade de nosso traba-
lho", declarou a presidente reeleita.

Silvana Maria da Silva é reeleita presidente 
do Sindicato dos Comerciários de taquara

gos e maior 
capacidade de  
competitivida-
de, pois com-
pram em maior 
quantidade e 
têm maiores 
prazos de pa-
gamento. No 
entanto, são 
as pequenas 
empresas que 
mais empre-
gam e que pagam melhor. Já as empresas 
multinacionais trazem sua cultura de fora  
do país que muitas vezes conflita com a 
cultura do Brasil, e às vezes, não respei-
tam a legislação e os acordos locais.

Fonte: Assessoria de Comunicação Fecosul  
– Marina Pinheiro e Márcia Carvalho

“Destacando também o não cumpri-
mento da Norma Regulamentadora 17 
(NR17) que trata do trabalho dos cai-
xas e serviço de empacotamento que a 
maioria das redes varejistas não tem”, 
acrescenta Lemos.

Outro benefício que a Fecosul está bus-
cando junto às grandes redes é a Parti-
cipação nos Lucros e Resultados (PLR), 
que, segundo Lemos, tem sido um ins-
trumento para melhorar os rendimentos 
dos trabalhadores. “Estamos buscando 
maior abrangência para as empresas que 
já adotam o PLR e também procurando 
implantar naquelas que ainda não apli-
cam esta política”.

As grandes redes são as empresas que 
concentram maior número de empre-

Luiz Fernando Branco Lemos,  
Secretário de Relações do  

Trabalho da Fecosul

rodAdA dAs federAções
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rodAdA dAs federAções

O sindicatO dOs cOmerciáriOs 
de fOz dO iguaçu nO paraná 
(sinecOfi) sediOu, nO últimO 
dia 22 de agOstO, na câmara 
municipal de vereadOres, O 
encOntrO de sindicalistas dO 
mercOsul (mercadO cOmum dO 
sul). a finalidade dO eventO fOi à 
instalaçãO dO fórum tripartite 
cOntra O traBalhO escravO. 

Dirigentes sindicais de mais de 20 ci-
dades, representando cerca de 70 mu-
nicípios do Estado, além de dezenas de 
sindicalistas da Argentina e do Paraguai 
participaram do encontro. O anfitrião, 
presidente do SINECOFI e da câmara mu-
nicipal, vereador Zé Carlos Neves, desta-
cou a formalização do ingresso do Brasil 
ao Fórum. “A ação fortalece o movimento 
sindical e o diálogo social.”

Entre as ações planejadas que têm parce-
ria da OIT (Organização Internacional do 
Trabalho) Zé Carlos enfatizou o pacto pelo 
Trabalho Decente. “A discussão do tema 
nos leva ao processo de construção de 
agendas estaduais e municipais que têm 

como compromisso a luta contra o traba-
lho escravo e o crescimento do trabalho 
informal, além do enfrentamento da ex-
ploração de menores”, explicou.

iNfORmALiDADe

Ruben Cortina, representante da Uni
-América, braço da Uni Sindicato Global, 
defendeu a promoção da inclusão social, 
a participação e a igualdade de gênero. 
“Esse compromisso que solidificamos 
hoje é um processo que busca contribuir 
para melhorar a qualidade de vida da so-
ciedade por meio do fortalecimento dos 
atores sociais envolvidos em ações que 
visem reduzir os níveis de informalidade 
e a exclusão social.”

De acordo com ele, o crescimento da in-
formalidade é um dos focos a combater: 
“em Misiones (AR) temos 40,1% de traba-
lhadores informais, em Encarnação (PY) 
são 42,1%, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul apontam 11,5%. Essa realidade 
debilita a sociedade, promovendo a ex-
clusão e a pobreza, criando um círcu-
lo vicioso. São esses pontos que vamos 
combater”, argumentou. 

Sindicalistas do Brasil, argentina e Paraguai 
oficializam fórum pelo trabalho decente

Levantamento do SINECOFI apontou 
a construção civil como a vilã da infor-
malidade no município com a explo-
ração da mão de obra de paraguaios. 
Segundo relatório da OIT, seis de cada 
dez empregos gerados para os jovens  
são informais. 

Para o Presidente da FECEP (Federação 
dos Empregados no Comércio do Esta-
do do Paraná), Vicente Silva, o trabalho 
forçado, ao lado do trabalho infantil, é 
a antítese maior do trabalho decente. 
“Combater essa realidade é o compro-
misso da nossa federação e vamos fo-
mentar ações para que nossos sindica-
listas paranaenses promovam o trabalho 
decente em todo o Estado, disseminan-
do as experiências positivas,” disse. 

O evento concretiza uma série de reuni-
ões realizadas ao longo do ano na sede do 
Sinecofi que têm como vértice a luta e a 
representatividade do trabalhador, por 
meio do trabalho decente. O próximo en-
contro será realizado em novembro, data 
a ser definida, em Foz do Iguaçu.

Fonte e foto: FECEP.

Ação tem o objetivo de fortalecer o movimento sindical e o diálogo social
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rodAdA dAs federAções

A diretoria da Federação dos Emprega-
dos no Comércio do Estado de São Paulo 
(Fecomerciários-SP), cuja presidente em 
exercício é a dirigente sindical Lia Mar-
ques, fortaleceu a Campanha Salarial da 
Categoria com base nos dados divulga-
dos, recentemente, pelo Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese). Atualmente, 
a Federação dos Comerciários repre-
senta mais de dois milhões e setecen-
tos mil comerciários no Estado de São 
Paulo por meio dos seus 68 Sindicatos 
Filiados. A data-base é 1º de setembro. 
Segundo levantamento realizado pelo 
Dieese, os profissionais com data-base 
no primeiro semestre deste ano (2014) 
conquistaram reajustes salariais maio-
res em relação ao mesmo período em 
2013. “O estudo mostra que aumentos 
de salários no citado trimestre foram 
superiores à inflação medida pelo Índi-
ce Nacional de Preços ao Consumidor, 
o INPC, para 93,2% de 340 categorias. 
E o que é melhor: o comércio apresen-
tou os melhores resultados com 95,7% 
das negociações conquistando reajuste 
real médio de 1,57%”, diz Lia, ao obser-
var que a indústria, aparece na sequên-
cia. “Neste setor o aumento médio real 
de salários de 1,55% atingiu 92,9% das 
campanhas salariais”, frisa. 

pARTiCipAçãO NOs LuCROs e ResuLTADOs

Em assembleia realizada pela Fecomer-
ciários foram discutidas e aprovadas rei-
vindicações a serem debatidas nas futuras 
rodadas de negociação, tais como reajuste 
digno e aumento real. Exemplos: 1) Forne-
cimento de cesta básica 2) Fim do Banco 
de Horas e 3) Pagamento de Horas Extras. 
“Qualquer hora trabalhada a mais fora do 
período estipulado com os comerciários 
deverá ser paga como hora extra. Ou seja, 
sem a compensação do banco de horas”, 
explica Lia Marques. 

A assembleia também aprovou a inclusão 
da Participação nos Lucros ou Resultados 
(PLR) na Convenção Coletiva de Traba-
lho. “Estamos prontos e mobilizados para 
aprovar nossa pauta de reivindicações 
formada por 94 cláusulas. Historicamen-
te, estamos conquistando aumentos reais 
acima da inflação, reajustes dignos e avan-
ços sociais, conforme constatou o Dieese”, 
lembra ela. Agora, a pauta de reivindica-
ções aprovada por unanimidade na as-
sembleia depois de três horas de debates 
e ajustes necessários, será submetida à ca-
tegoria distribuída nas bases comerciárias 
dos sindicatos filiados. Na sequência, vão 
começar as mesas de negociações locais. 
Ou seja, a análise da pauta com os patrões.

Práticos de Farmácia
No dia 25 de agosto, em negociação com repre-
sentantes dos práticos de farmácia e o Sincofar-
ma SP, a Federação aprovou o reajuste salarial 
de 7,60% para a categoria. O aumento significa 
ajuste real de 1,54% somado ao índice do INPC/
IBGE de 6,06%, do período entre 1/7/2013 e 
30/6/2014. A data base é 1º de julho. O novo piso 
salarial para balconista comissionada ou não é 
de R$ 1.442 para atacado e R$1.436 para varejo, 
já para empregados em geral o novo piso salarial 
no atacado é de R$ 1.031 e varejo R$ 1.024. 

Também foram aprovadas questões sociais como 
a garantia de emprego de 30 dias após as férias e 
o auxílio creche reajustado para R$ 179,00.

Fonte: Fecomerciários.

dados econômicos fortalecem  
Campanha Salarial dos Comerciários
data-Base da categOria é 1º de setemBrO. pauta de reivindicações cOntém 94 
itens. entre eles, aumentO real, reajustes dignOs e fim dO BancO de hOras

 historicamente, 
estamos conquistando 

aumentos reais acima da 
inflação, reajustes dignos e 
avanços sociais, conforme 

constatou o dieese”.

LiA mARQues
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Disque 100
Ligação gratuita e sigilosa.

Procure a Delegacia de 
Polícia ou o Conselho  
Tutelar de sua cidade!

www.desaparecidos.gov.br

FRANCIELE 
MONICA 

SCHAUREN
DESAPARECEU 
EM 21/05/2013 

(Há 472 DIAS), NO 
MUNICÍPIO DE SãO 
JOSÉ DO CEDRO/SC

Sexo:	Feminino	•	Cor	da	pele:	Branca	•	
Idade	quando	desapareceu:	16	anos	•	Peso	
aproximado:	55	kg	•	Idade	hoje:	17	anos	
•	Altura	aproximada:	1,64	m	•	Tem	algum	
tipo	de	transtorno	mental?	Não	•	Olhos:	

Pequenos/Castanhos	•	Tipo	físico:	Normal	•	
Cabelos: Lisos/Preto

ANA JULIA 
BRITO 

SELISTRE
DESAPARECEU  
EM 30/03/2012  
(Há 889 DIAS),  

NO MUNICÍPIO DE 
PORTO ALEGRE/RS

Sexo:	Feminino	•	Cor	da	pele:	Branca	•	
Idade	quando	desapareceu:	3	anos	•	Peso	
aproximado:	18	kg	•	Idade	hoje:	5	anos	•	

Altura	aproximada:	30	•	Tem	algum	tipo	de	
transtorno	mental?	Não	•	Olhos:	Redondos/
Castanhos	•	Tipo	físico:	Magro	•	Cabelos:	

Ondulados/Castanhos

LUCAS 
PEREIRA

DESAPARECEU  
EM 21/06/2008  
(Há 2267 DIAS),  

NO MUNICÍPIO DE 
RIO DE JANEIRO/RJ

Sexo:	Masculino	•	Cor	da	pele:	Parda	•	 
Idade	quando	desapareceu:	4	anos	•	 

Peso	aproximado:	00	kg	•	Idade	hoje:	10	anos	
•	Altura	aproximada:	00	m	•	Tem	algum	tipo	 

de	transtorno	mental?	Não	•	Olhos:	
Redondos/Pretos	•	Tipo	físico:	Normal 

•	Cabelos:	Lisos/Preto

ELIZABETH 
CRISTINA 
OLIVEIRA

***

Sexo:	Feminino	•	Cor	da	pele:	Branca	•	
Idade	quando	desapareceu:	12	anos	•	Peso	
aproximado:	00	kg	•	Idade	hoje:	22	anos	•	

Altura	aproximada:	00	m	•	Tem	algum	tipo	de	
transtorno	mental?	Não	•	Olhos:	Redondos/
Castanhos	•	Tipo	físico:	Normal	•	Cabelos:	

Crespo/Castanhos

LUCIANO 
BARBOSA 
MOREIRA
DESAPARECEU  
EM 29/12/2007  
(Há 2442 DIAS),  
NO MUNICÍPIO  

DE BELO 
HORIZONTE/MG

Sexo:	Masculino	•	Cor	da	pele:	Parda	•	
Idade	quando	desapareceu:	15	anos	•	Peso	
aproximado:	00	kg	•	Idade	hoje:	22	anos	•	
Altura	aproximada:	00	m	•	Tem	algum	tipo	 
de	transtorno	mental?	Não	•	Olhos:	Pretos	•	

Tipo	físico:	Normal	•	Cabelos:	preto

VIVIAN 
FLORÊNCIO

DESAPARECEU  
EM 04/03/2005  
(Há 3472 DIAS),  
NO MUNICÍPIO  

DE CURITIBA/PR

Sexo:	Feminino	•	Cor	da	pele:	Branca	•	
Idade	quando	desapareceu:	4	anos	•	Peso	
aproximado:	15	kg	•	Idade	hoje:	13	anos	•	

Altura	aproximada:	0,80	m	•	Tem	algum	tipo	 
de	transtorno	mental?	Não	•	Olhos:	

Redondos/Castanhos	•	Tipo	físico:	Normal	 
•	Cabelos:	Encaracolados/Castanhos

HELENA 
SILVA 

GONÇALVES 
DE MOURA

DESAPARECEU 
EM 27/02/2012 

(Há 921 DIAS), NO 
MUNICÍPIO DE RIO 

DE JANEIRO/RJ

Sexo:	Feminino	•	Cor	da	pele:	Branca	•	
Idade	quando	desapareceu:	6	anos	•	Peso	
aproximado:	20	kg	•	Idade	hoje:	8	anos	•	

Altura	aproximada:	1	m	•	Tem	algum	tipo	de	
transtorno	mental?	Não	•	Olhos:	Redondos/
Castanhos	•	Tipo	físico:	Magro	•	Cabelos:	

Lisos/Preto

EMANUEL 
LUCAS SILVA

DESAPARECEU  
EM 24/03/2013  
(Há 530 DIAS),  

NO MUNICÍPIO  
DE BELO 

HORIZONTE/MG

Sexo:	Masculino	•	Cor	da	pele:	Branca	•	
Idade	quando	desapareceu:	2	anos	•	Peso	
aproximado:	12	kg	•	Idade	hoje:	3	anos	•	
Altura	aproximada:	0,80	m	•	Tem	algum	
tipo	de	transtorno	mental?	Não	•	Olhos:	
Pequenos/Pretos	•	Tipo	físico:	Normal	•	

Cabelos: Encaracolados/Castanhos

O Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desapare-
cidas foi desenvolvido pela Secretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República – SDH/PR em parceria com o 
Ministério da Justiça – MJ e com o apoio da rede Nacional 
de Identificação e Localização de Crianças e adolescentes 
desaparecidas – redeSaP.

Crianças desaparecidas O Cadastro é um banco de dados alimentado com informa-
ções sobre crianças e adolescentes desaparecidos, incluindo 
as pessoais, como também as informações relativas à identi-
ficação civil e à imagem. acesse: www.desaparecidos.gov.br

Se você tem informações que ajudem na busca e localiza-
ção de uma dessas crianças e adolescentes, entre em con-
tado com a delegacia de Polícia ou Conselho tutelar de 
sua Cidade ou disque 100, a ligação é gratuita e sigilosa.
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Em toda sua trajetória, a CNTC lutou pela 
regulamentação da profissão de comerci-
ário, um dos anseios mais latentes dos tra-
balhadores que, embora pertencessem à 
maior categoria laboral do país, ainda não 
gozavam dos direitos garantidos a outras 
profissões regulamentadas.

No ano de 2012, foi intensificado o processo 
de articulação junto ao Congresso Nacional 
para aprovação do Projeto de Lei do Senado 
(PLS) 115/2007, em prol da regulamentação. 

Ainda sem uma base parlamentar forte que 
a apoiasse, a Confederação elaborou em 
2007 uma proposta única, a partir dos de-
bates realizados desde 1996, que resultou 
no Projeto de Lei do Senado, assinado pelo 
senador Paulo Paim (PT-RS), transformado 
no substitutivo do senador Ricardo Ferraço 
(PMDB-ES), o qual foi aprovado por unani-
midade pela Comissão de Assuntos Sociais 
da Casa em dezembro de 2011. 

Na Câmara, a matéria tramitou como 
Projeto de Lei (PL) 3592/2012. A propo-
sição, aprovada em todas as Comissões 
da Câmara dos Deputados ao longo de 
2012, contou com a colaboração dos de-
putados Luis Timbé, João Maia, Eudes 
Xavier, Zezéu Ribeiro, Luis Couto, Pauli-
nho da Força e Ademir Camilo. De volta 
ao Senado, devido à emenda recebida na 
Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público da Câmara dos Depu-
tados, a proposição seguiu para votação 
na Comissão de Assuntos Sociais – CAS 
e, com o apoio do ex-presidente José 
Sarney e do senador João Alberto, seguiu 
para o Plenário em instância final. 

   eNFIM, a VItórIa da regULaMeNtaçãO   

A regulamentação da profissão comer-
ciária foi, portanto, fruto de uma ampla 
articulação de todo o movimento sindi-
cal, encabeçado pela CNTC no Congresso 
Nacional, junto ao Governo e o empresa-
riado, recebendo apoio da Confederação 
Nacional do Comércio (CNC).

A sanção da presidente Dilma Rousseff ao 
PLS 115/2007 em março de 2013 marcou o 
reconhecimento da importância política, 
social e econômica da categoria comer-
ciária, que passou a ter todos os direitos, 
benefícios e segurança jurídica que já 
possuíam outras profissões.

“Sabemos que o primeiro desafio após 
a regulamentação é tornar a lei respei-
tada pelo empresariado, assim como 
ter seu cumprimento fiscalizado pelo 
poder público”, afirmou o presidente da 

Passeata pedindo sansão da Lei

Lei que regulamenta profissão de comerciário é sancionada em 15 de março de 2013

CNTC, Levi Fernandes Pinto ao festejar 
a sansão da Lei. 

A regulamentação do exercício profissio-
nal assegurou à categoria uma plataforma 
de luta para o reconhecimento de todos os 
seus direitos e trouxe à CNTC, sindicatos 
e federações do Sistema uma experiência 
inédita de articulação política. 

O marco da regulamentação é histórico 
para a categoria, se constitui em sólida 
ponte para que as demandas urgentes dos 
trabalhadores do Comércio e Serviços te-
nham ressonância nas esferas legislativas 
e executivas e nas empresas do país.


