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Um grande ano
2013 é um ano ímpar para os trabalhadores do Comércio e Serviços representados
pela CNTC, as 27 federações filiadas e os
cerca de 830 sindicatos vinculados a estas.
Em março deste ano foi sancionada, depois
de décadas de luta, a lei que regulamentou
a profissão de comerciário. Um marco legal
na história e na vida desta categoria formada por um contingente de 12 milhões de
trabalhadores e cidadãos brasileiros.
Milhares desses trabalhadores são jovens,
que hoje enfrentam o desafio da qualificação e a dificuldade de firmar o primeiro
emprego. Eles sonham com oportunidade,
saúde, dignidade e qualidade de vida. Cerca de 50% são mulheres, que ainda sofrem
com as diferenças de gênero, o assédio, a
violência e as limitações de leis que não
vislumbram seu triplo papel de mãe, dona
de casa e profissional.
A criação da Frente Parlamentar Mista em
Defesa dos Comerciários configura-se, sem
dúvida, em outro importante marco na trajetória de defesa das causas desta imensa
categoria profissional. Que ela espelhe as
boas relações entre as entidades representativas dos trabalhadores no comércio e os
legítimos representantes do povo, eleitos
para legislar por um Brasil melhor e mais
justo para todos. O Congresso Nacional é o
fórum adequado e profícuo para propor e
promover as mudanças necessárias na le-

Levi Fernandes Pinto

gislação que rege as relações do trabalho,
sob a égide de um Estado dito democrático.
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.
Parabenizo, em especial, o Deputado Roberto Santiago pela iniciativa. A CNTC
quer escrever com vocês mais este capítulo
da história das relações de trabalho no Brasil. Uma Frente ativa, vibrante, assertiva é
o que todos desejamos. E unidos seremos
muito mais fortes!
MUITO SUCESSO!

SUPLENTES
José Martins dos Santos • Ronildo Torres de Almeida • Edson
Geraldo Garcia • Elias Bernardino da Silva • Abdon Martins de
Moura • Raimundo Moquilino 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 DA CNTC
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 •
Armando Gonçalves Portela de Morais • Raimundo Firmino dos
Santos • Vagnei Borges de Castro • Rosilene Schneider Glasser
• Francisca das Chagas S. da Silva • Manoel Santos de Oliveira
• João Correia Gomes

Roberto Santiago e Levi Fernandes Pinto
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Com bom trânsito entre
autoridades, o deputado reeleito
Roberto Santiago (PSD-SP) é
atual presidente da Comissão do
Trabalho, Administração e Serviço
Público da Câmara Federal (CTASP),
cuja palavra de ordem é “celeridade
e limpeza da pauta”. Importante
aliado dos trabalhadores,
aposentados e pensionistas e
servidores públicos no Parlamento,
integra também a Câmara de
Negociações da Câmara Federal
(Câmara de Desenvolvimento
Econômico e Social) criada para
destravar temas históricos de
interesse dos trabalhadores no
Congresso Nacional.

O deputado federal Roberto Santiago em entrevista sobre a Frente Parlamentar em Defesa dos Comerciários

A vez dos
comerciários
O Deputado federal Roberto
Santiago, presidente da Frente
Parlamentar em Defesa dos
Comerciários, FALA SOBRE a
valorização da categoria
comerciária no Brasil

Deputado, por que o Senhor decidiu propor a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Comerciários?
Aprovamos na Câmara a regulamentação
da profissão de comerciário e a Frente fomenta o início do processo de valorização
da categoria dentro do Congresso Nacional. Temos também agora reconhecida a
organização sindical da classe, o que traz
muita força aos comerciários. A família comerciária (trabalhadores e seus dependentes) forma um contingente de 30 milhões
de cidadãos que dependem da atividade
do comércio no Brasil. Era uma ironia que
12 milhões de comerciários que estão todos os dias atrás dos balcões sustentando
o giro da produção do país, e que participam decisivamente na geração da riqueza nacional, não tivessem sendo ouvidos

como merecem no Congresso Nacional! É
a maior categoria profissional do Brasil e
merece participar dessa riqueza que ajuda
a produzir. Os comerciários querem acesso às conquistas trabalhistas do país que
ajudam a desenvolver, querem o reconhecimento legítimo de seu valor, querem carteira de trabalho assinada, jornada justa e
tantos outros direitos.
Quais as pautas prioritárias de Frente?
Estamos trabalhando na composição das
pautas prioritárias, mas sabemos que algumas questões são urgentes. O comerciário trabalha muito mais tempo do que
outros profissionais, com uma média semanal de 50 horas, o que é proibido pela
Constituição. Entre os temas prioritários
que são comuns a todo trabalhador estão
a jornada de 40 horas semanais, a extinção do fator previdenciário e a demissão
imotivada. Mais especificamente para os
comerciários, a participação nos lucros da
empresa, a fixação de comissão aos vendedores e uma série de medidas que melhoram suas condições de trabalho.
Temos muito trabalho pela frente, mas
ao trabalhador do comércio eu quero
deixar uma mensagem: Comerciário, sua
vez chegou!

Foi também o relator do projeto que
estabelece a política de valorização
do salário mínimo de 2008 a 2023 e de
diversos projetos que tratam do plano
de carreira de servidores públicos.
Tem atuado de forma incisiva em
favor da redução da jornada de
trabalho para 40 horas semanais e
teve participação direta na primeira
fase do acordo para a votação do
fim do fator previdenciário nas
aposentadorias. Recentemente, em
agosto de 2013, articulou a instituição
da Frente Parlamentar em Defesa dos
Comerciários, da qual é presidente.

www.facebook.com/
depfederalrobertosantiago

www.deputadorobertosantiago.com.br

dep.robertosantiago@camara.gov.br

É a maior categoria
profissional do Brasil
e merece participar
dessa riqueza que
ajuda a produzir.”
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FR E N T E PA R L A M E N TA R

Entenda como funciona
uma Frente parlamentar
A Frente Parlamentar Mista em Defesa do Comerciário é uma iniciativa de caráter associativo e suprapartidário que visa, em termos gerais, representar institucionalmente
e encaminhar as diversas demandas dos trabalhadores no setor de comércio dentro
do Congresso Nacional.
As frentes parlamentares estão regulamentadas pelo ato 69/05 da Mesa Diretora. Toda
frente tem um representante oficial e pode utilizar o espaço físico da Câmara, desde
que suas atividades não interfiram no andamento dos outros trabalhos da Casa e não
impliquem em contratação de pessoal nem fornecimento de passagens aéreas.

Diretoria da Frente dos Comerciários
Conheça os deputados e senadores que compõem a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Comerciários
Conselho Diretor
Presidente
Roberto Santiago
(PSD/SP)

Secretário
Adjunto
Flávia Morais (PDT/GO)

Vice-Presidente
João Dado (PDT/SP)

Tesoureiro
Daniel Almeida
(PCdoB/BA)

Secretário Geral
Eudes Xavier (PT/CE)

Tesoureiro
Adjunto
Assis Melo (PCdoB/RS)

Consultor
Jurídico
André Figueiredo
(PDT/CE)

Conselho Consultivo
Deputado
Sebastião Bala Rocha
(PDT/AP)

Deputado
Policarpo (PT/DF)

Deputado
Armando Vergílio
(PSD/GO)

Deputado
Roberto De Lucena
(PV/SP)

Senador
Paulo Paim
(PT/RS)

Conselho Fiscal
Senador
Sérgio Petecão
(PSD/AC)
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Nasce a Frente Parlamentar em Defesa dos Comerciários

Membros da diretoria da Frente Parlamentar em Defesa dos Comerciários

Em uma solenidade histórica para
mais de 150 convidados, dentre
lideranças do movimento sindical
e parlamentares, a Câmara dos
Deputados lançou, no dia 21 de
agosto, a Frente Parlamentar
Mista em Defesa dos Comerciários.

A proposição, de autoria do presidente da
Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público da Câmara, deputado
federal Roberto Santiago (PSD-SP), contou com o apoio da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio
(CNTC) e com a adesão de mais de 202
deputados federais e 19 senadores.
A maior frente parlamentar já formada
no Congresso Nacional irá defender, no
âmbito legislativo, a maior categoria profissional do país, formada por cerca de 12
milhões de comerciários. São profissionais que movimentam a produção trabalhando em lojas, supermercados, agências
de turismo, salões de beleza, postos de gasolina, estoques, movimentadores de carga, farmácias, e outros estabelecimentos
dos comércios varejista e atacadista.
“A formação da Frente não é um ato político. É antes o reconhecimento da importância desta categoria profissional, a
maior do Brasil, e de suma importância
para nossa economia e desenvolvimento”,
frisou Santiago. Para o deputado, a Frente é um instrumento legal que legitimará
ainda mais a defesa dos direitos da categoria comerciária no Congresso Nacional.

“Tenho certeza de que, com a participação e empenho da diretoria da Frente e o
apoio de todos os parlamentares que assinaram a lista para sua instituição, avançaremos sempre mais em direção ao equilíbrio das relações trabalhistas e à justiça
social em nosso país,” enfatizou.
Dentre as pautas em destaque estão Banco de Horas, Trabalho aos domingos,
Despedida Imotivada, Extinção do Fator
Previdenciário, Jornada de trabalho de 40
horas semanais, Participação nos lucros
da empresa e Expropriação de propriedades com trabalho escravo.

fissional, e este é apenas um dos desafios
da Frente”, conclui Levi Pinto.
A CNTC apoiou a formação da frente
parlamentar e continuará atuando junto
a seus líderes para a criação e melhoria
de leis em defesa dos direitos dos trabalhadores comerciários. “Representamos
a maior categoria profissional deste país
e, portanto, queremos ser protagonistas,
junto aos membros da Frente, do processo de melhoria das leis que regem as
relações de trabalho no Brasil,” ressalta
Lourival Figueiredo Melo, Diretor-secretário da CNTC.

2013 – Ano de marcos históricos
Para o presidente da CNTC, Levi Fernandes Pinto, a criação da Frente Parlamentar
em Defesa dos Comerciários configura-se
em outro importante marco na trajetória de defesa das causas dos comerciários, após a regulamentação da profissão,
ocorrida em março deste ano. “Desejamos 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”, afirmou.
Os jovens são maioria entre os comerciários e 53% da categoria são de mulheres.
Segundo o presidente da CNTC, “as trabalhadoras ainda sofrem com as diferenças
de gênero, o assédio, a violência e as limitações de leis que não vislumbram seu
triplo papel de mãe, dona de casa e pro-

(da esquerda para direita) Deputados: Assis Melo, Eudes Xavier,
Vicentinho e Daniel Almeida

Participaram do lançamento da Frente
Parlamentar dirigentes da CNTC e presidentes de várias federações e sindicatos
da categoria em todo o país.
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Saiba o que pensam
alguns dos parlamentares
que apoiam a Frente

Vanessa Grazziotin

Senadora (PCdoB/AM)

“Lá no senado eu serei uma
soldada, seremos todos
soldados, dispostos a ajudar
a Frente Parlamentar dos
Comerciários no que
for preciso”.

Roberto Santiago

Presidente da Frente dos
Comerciários,
deputado federal (PSD/SP)
“Os trabalhadores do Brasil, com
certeza, neste momento, vão sentir
uma esperança muito grande, a
partir da grande articulação da
categoria comerciária. A conversa
começa a ser dentro do poder, a
Frente é o movimento sindical dos comerciários dentro do
Congresso Nacional. Não dá para discutimos da porta para
fora, temos que discutir da porta para dentro”
“Em nome da modernidade se pratica uma série de
situações que nós não podemos permitir e uma delas
é querer desmontar o movimento sindical e nós não
vamos concordar com isso. Nós temos que fortalecer o
movimento sindical”.

Eudes Xavier

Deputado federal (PT/CE)

“Essa frente representa
um grande avanço na
interlocução entre o
trabalhador e o Congresso
Nacional. Espero que
possamos realizar nesta casa
um seminário internacional
sobre as relações de trabalho,
trazendo o parlamento mundial para intercambiar
ideias e para que possamos ajudar o governo a ter
uma visão mais profunda da realidade do
trabalhador do comércio e serviços no país”.

Daniel Almeida

Laércio Oliveira

Deputado federal (PCdoB/BA)

Deputado federal (PR/SE)

“Nós não podemos deixar de reconhecer
que os 12 milhões de comerciários
necessitam de maior proteção, de maior
valorização da sua atividade, melhor
remuneração, melhores condições para
o exercício da sua atividade”.

“A Frente Parlamentar é um
novo e importante fórum para
construir caminhos e para ecoar
a voz das entidades organizadas
que fazem parte do contexto do
comércio brasileiro”.

Domingos Dutra

Assis Melo

Deputado federal (PT/MA)

Deputado federal (PCdoB/RS)

“Uma categoria com o peso
nacional, com o peso econômico
que tem os comerciários precisa
ter uma frente para lhe dar
proteção, para ser porta voz de
suas justas reivindicações”.

“A Frente irá dialogar mais
com vários setores produtivos.
Isso é importante para
que o Brasil continue se
desenvolvendo e gerando
empregos de qualidade”.

César Halum

Vicentinho

Deputado federal (PSD/TO)

Deputado federal (PT/SP)

“Como temos no Congresso
frentes parlamentares que
representam o setor patronal,
era necessário também uma
frente que representasse
os trabalhadores”.

“Qualquer um de nós, seja
comerciário ou não, tem
relação com o comércio deste
país. Essa Frente vai aglutinar
todos os setores que lidam
com a defesa e a dignidade dos
trabalhadores do comércio”.
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Raimundo Gomes
de Matos

Eduardo Sciarra

Deputado federal (PSD/PR)

Deputado federal (PSDB/CE)

“Nós temos certeza absoluta
que essa Frente Parlamentar,
pela expressão dos comerciários
e também pela qualidade do
deputado Santiago que a preside,
terá um papel importante na
resolução de questões críticas
para os comerciários, mas que
são importantes também
para o país”.

“A economia do país
é movimentada pelos
comerciários e a Frente
Parlamentar através dos
deputados e senadores vão
aprimorar as relações do
comércio e os projetos da
categoria que estão
em andamento”.

Ana Rita
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Flávia Moraes

Senadora (PT/ES)

Deputada federal (PDT/GO)

“Desejo para os comerciários
sucesso nessa caminhada e
esperança, para que possamos
construir juntos, pela atuação
da frente parlamentar, dias
melhores para todos os
trabalhadores, contribuindo para
o processo de desenvolvimento
do nosso país”.

“A categoria precisa se
reconhecer e se unir através
das suas organizações
para que possa ser sempre
respeitada. Acredito
que com essa união nós
conseguiremos barrar
qualquer tipo
de exploração”.

Eliene Lima

Junji Abe

Eu não tenho dúvidas sobre
a importância desta frente
parlamentar e da CNTC para
a sociedade, ajudando a
amparar a regulamentação da
profissão dos comerciários”.

“A luta dos comerciários
é a luta em favor da
democracia brasileira.”

Deputado federal (PSD/MT)

Deputado federal (PSD/SP)

Fátima Bezerra

Guilherme Campos

“A criação da Frente Parlamentar
chegou em uma boa hora por
que será mais um espaço de
articulação de debate e defesa
dos direitos dos trabalhadores
dessa importante categoria”.

“As pessoas que trabalham
no comércio têm agora
uma representatividade
efetiva e atuante no
Congresso Nacional”.

Deputada federal (PT/RN)

Deputado federal (PSD-SP)

Fábio Ricardo Trad

Sebastião Bala Rocha

“Uma frente parlamentar dessa
natureza é relevantíssima para
dar visibilidade ao papel social
dos comerciários e reforçar a
interlocução e o diálogo entre
o parlamento e essa grande
categoria profissional”.

“É importante que a
Frente Parlamentar
priorize a qualificação,
por que o trabalhador
bem qualificado vai oferecer
um bom atendimento
aos consumidores”.

Deputado federal (PMDB/MS)

Deputado federal (PDT/AP)
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PRIMEIRAS AÇÕES

Primeiro encontro para planejamento das atividades da Frente Parlamentar

A primeira cidade
a receber o fórum será
São Paulo.”

Encontros Regionais da Frente
Parlamentar dos Comerciários
começam em outubro
A Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Comerciários realizará no mês de outubro
os primeiros encontros regionais sobre as relações de trabalho no setor de comércio e
serviços. A primeira cidade a receber o fórum será São Paulo, previsto para 3 de outubro, seguida por Belo Horizonte (8/11), Goiânia (19/11) e Salvador (29/11). Os principais
objetivos dos encontros são apurar a realidade das relações trabalhistas e as principais
pautas de cada região, além de aproximar os trabalhadores dos parlamentares. Os eventos serão realizados ao longo do segundo semestre de 2013, a cada quinzena.
A CNTC e a Cúpula da Frente Parlamentar estabeleceram reuniões periódicas quinzenais
para discutir a pauta de trabalho e as ações do fórum. Durante o mês de setembro foram
realizadas as duas primeiras reuniões, onde definiu-se as datas dos primeiros encontros
regionais e também a pauta prioritária de trabalho.

Acompanhe as ações da Frente
Parlamentar em Defesa dos
Comerciários pelo endereço
frentecomerciarios.org.br
ou pelo site da CNTC:
www.cntc.org.br
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Conheça a opinião
das lideranças sindicais
da Rede CNTC
Levi Fernandes Pinto

Presidente da CNTC

“A partir de hoje, os comerciários
passam a ser ouvidos e suas
reivindicações passam a ter voz e
voto dentro desta Casa. Nós temos
certeza que, com a Frente, bons
frutos serão colhidos em um futuro
muito próximo”.

Vicente da Silva

1° Vice Presidente da CNTC
“O lançamento dessa
Frente significa que nós
vamos dar um salto de
qualidade nas conversações
com os parlamentares,
vamos ter mais espaço
para os interesses dos
trabalhadores, porque a
nossa categoria possui
condições específicas”.

Paulo Fernando
Ferreira

Luiz Carlos Motta

Diretor-Tesoureiro da CNTC

Representante da Fecosul

“A frente parlamentar, unindo
parlamentares e dirigentes
sindicais do Brasil, vai
conseguir seguir em frente
e trazer melhorias para a
categoria comerciária e,
com certeza, para todos os
trabalhadores do Brasil”.

“Temos várias dificuldades,
como, por exemplo, as
metas que as empresas
multinacionais cobram dos
trabalhadores. Acreditamos
que a Frente Parlamentar,
com o apoio da CNTC, irá nos
ajudar a resolver problemas
como este”.

Bernadete Lieuthier

Lourival
Figueiredo Melo

Diretora de Assuntos
Internacionais da CNTC

Diretor – Secretário da CNTC

“Nós da Federação de
Secretárias e Secretários
estamos felizes por essa
iniciativa da CNTC e dos
parlamentares”.

“Vamos poder agora discutir
vários temas que fogem ao
controle dos sindicatos, que
não são questões sindicais,
mas são questões que atingem
os trabalhadores, que cabe ao
Congresso Nacional legislar”.

Edson Geraldo
Garcia

Diretor da CNTC

“Somos uma grande categoria
e temos na Câmara projetos
parados que precisam andar. A
CNTC e os parlamentares estão
de parabéns.”
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Márcio Luiz Fatel

Diretor da CNTC

“Nós da FECOMBASE nos
sentimos realizados por mais
essa iniciativa da CNTC e do
deputado Roberto Santiago”.
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Ronaldo Nascimento

Ricardo Patah

“O lançamento da Frente
Parlamentar é um marco
histórico para a categoria
comerciária. Temos muitas
lutas e conquistas pela frente”.

“Esta Frente pode, com
certeza, com a força, com a
dimensão e com as pessoas
que participam dela e a
apoiam, superar adversidades
importantíssimas que afetam
o trabalhador do comércio.
A maior profissão do Brasil
merece respeito!”

Diretor de Assuntos
Previdenciários da CNTC

Luiz de Souza Arraes

Presidente do Sindicato dos
Comerciários de São Paulo

José Francisco
Pantoja

Diretor de Patrimônio da CNTC

Diretor Social e de Assuntos
Legislativos da CNTC

“De agora em diante, todos os
projetos que entrarem para
favorecer ou para prejudicar
os trabalhadores do comércio
passarão pelo olhar de uma
frente parlamentar vigilante
em defesa da categoria
comerciária!”

“A CNTC está de parabéns e
também o deputado Roberto
Santiago, por trazerem para o
Congresso Nacional as questões
do trabalhador comerciário
numa Frente tão importante e
expressiva para o país”.

Otton da Costa
Presidente da FECERJ

“Eu comparo a categoria do
comerciário com uma artéria
que leva o sangue para o
corpo humano. Se nós formos
enfraquecidos, o corpo humano
que é o Brasil será enfraquecido”.

Ronildo Torres
Almeida
Diretor da CNTC

“A Frente Parlamentar
representa um avanço
importante para a
categoria comerciária, e
trará à tona importantes
temas a ser discutidos no
Congresso Nacional”.

Frente Parlamentar enfrentará desafios paralelos
Aos olhos de todo o movimento sindical laboral e dos parlamentares que atuam nas causas trabalhistas, o lançamento
da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Comerciários significa muito, uma vez que a maioria das conquistas alcançadas pela frente em defesa dos comerciários vai reverberar para todos os trabalhadores brasileiros. Porém, é preciso
fazer chegar a notícia aos beneficiários: os 12 milhões de trabalhadores do comércio e serviços. Mais que isso, é preciso
ouvi-los, reconhecer e conhecer, em profundidade, suas dificuldades, seu sofrimento, seus anseios como profissional e
cidadão brasileiro.
A Frente Parlamentar, ao atuar no âmbito legislativo, esbarrará em realidades pouco afáveis a seus ideais, como a falta
de fiscalização que impede que mesmo as garantias tão duramente já conquistadas, sejam cumpridas em nosso país.
Em recente encontro com os dirigentes da CNTC por ocasião do II Encontro para Formulação da Agenda Positiva da
entidade, o Ministro do Trabalho, Manoel Dias, confessou aos presentes: “O Ministério do Trabalho tem um déficit de
mais de três mil funcionários - só de auditores são mais de mil, e o ministério não existe sem técnicos, sem funcionários
e muito menos sem auditores fiscais. São eles que, na ponta, fazem a aplicação da lei; exigem seu cumprimento”.
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Com a palavra O Comerciário
Elciene Ferreira
27 anos, vendedora

“Trabalho em uma loja e lá não temos hora de descanso e
também o percentual das comissões não são iguais. Isso é ruim
por que acaba criando uma disputa entre os funcionários.
Espero que a Frente crie meios para melhorar as condições de
trabalho dos comerciários de lojas no Brasil”.

Maicon Gleison

21 anos, atendente

“Fico feliz com a atitude dos parlamentares em criar uma
Frente Parlamentar em Defesa dos Comerciários. Mas isso não
pode ficar só no papel, os deputados precisam reivindicar na
prática os nossos direitos e também cobrar do governo melhor
fiscalização no comércio. Na loja onde trabalho, o meu patrão
não cumpre a lei: lá eu trabalho 60 horas por semana, tenho só
três folgas por mês. O tempo do almoço é de 15 min, às vezes
vou almoçar lá para 15h30. Isso é um absurdo. Espero que
através da Frente essa situação, que inclusive deve acontecer em
outras lojas do Brasil, possa mudar para melhor”.

Jose de Sá

24 anos, caixa de supermercado
“Sou caixa de supermercado. A empresa não oferece condições
de estabilidade e segurança para os funcionários: trabalho o
dia todo em pé e às vezes só vou ao banheiro quando o gerente
autoriza. O tempo de almoço é de 20 minutos e, devido ao
refeitório não ser adequado para a quantidade de funcionários,
temos que comer em pé. Isso é muito ruim. A Frente precisa
criar mecanismos para mudar esse cenário dos comerciários
que trabalham em supermercados”.

Ronaldo Alves

32 anos, empacotador
“Trabalhamos na Capital do Brasil, mas a cada dia enfrentamos
diversos problemas. Não temos estabilidade, equipamentos
de segurança e local apropriado para as refeições. A Frente
chegou em um bom momento, precisamos de apoio dos
governantes, principalmente por um salário mais digno e
transporte público de qualidade para que possamos deslocar
até o trabalho com segurança”.
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Evento de
lançamento
da Frente
Parlamentar
Mista em
Defesa dos
Comerciários
(da esquerda para direita) Levi Pinto, Lourival Melo e Roberto Santiago

Dirigentes Sindicais e Deputado Vicentinho (centro)

Luiz Carlos Motta e Levi Fernandes Pinto

(da esq. Para dir.) Levi Pinto, Senadora Ana Rita e Lourival Melo

(da esq. Para dir.) Deputado Daniel Almeida e Levi Pinto

Senadora Ana Rita
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(da esq. Para dir.) Roberto Santiago, Senadora Vanessa Grazziotin e Luiz Carlos Motta
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(da esq. Para dir.) Levi Pinto, Lourival e Senadora Ana Rita

Dirigentes da CNTC e parlamentares

(da esq. Para dir.) Lourival Melo, Vicente da Silva e Ricardo Patah

(da esq. para a dir.) Roberto Santiago, Otton da Costa, José Francisco Pantoja e Ricardo Patah

Dirigentes sindicais e parlamentares lotaram o evento de lançamento
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Vicente da Silva e Lourival Figueiredo Melo

Mesa da abertura do lançamento da Frente

Ricardo Patah e deputado Eudes Xavier

Senadora Vanessa Grazziotin e Levi Fernandes Pinto

Deputado Vicentinho

Levi Fernandes Pinto

Dirigentes Sindicais e parlamentares

(da esq. Para dir.) Levi Fernandes Pinto e deputados Junji Abe e Assis Melo

www.cntc.org.br

SETEMBRO 2013 • EDIÇÃO 36 • Jornal CNTC

v it r ine

Dirigentes da CNTC e deputada Flávia Morais

Deputado Daniel Almeida, Tesoureiro da Frente Parlamentar

Dirigentes sindicais marcaram presença no lançamento

Levi Pinto e Ricardo Patah

Dirigentes da CNTC e Ricardo Patah (centro)

Ronildo Torres Almeida e Levi Pinto
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Dirigentes Sindicais apoiaram a iniciativa

(da esq. Para dir.) Levi Pinto, deputada Flávia Morais e Edson Geraldo Garcia

FRENTE PARLAMENTAR MISTA
EM DEFESA DOS COMERCIÁRIOS
A voz do trabalhador do comércio no Congresso Nacional!

w w w. f r e n t e c o m e r c i a r i o s . o r g . b r
Apoio:

