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FORÇA DA UNIÃO - MANDATO 2014/2018

Local amplo, com estacionamento, segurança, quadras de Futebol, Basketball e Piscina.

Almoço organizado pela SINPROVESP na Colônia de Férias em     
Atibaia para comemorar o Dia do Propagandista.

Confraternização maravilhosa, muita festa com direito a buffet completo, churrasco, futebol
e bebidas em um ambiente familiar e convidativo. 

Presentes e seus familiares acomodados almoçando e confraternizando em comemoração ao dia do Propagandista.
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Uma conquista para toda a nossa Classe...
Assinada no dia 13 de Abril, a Convenção Coletiva de Trabalho 
foi pautada em ganhos consideráveis. 

Reajustes de Salários 
O reajuste acordado foi de 10%(dez por cento) enquanto a maioria 
dos Sindicatos, fortíssimos quanto ao poder de barganha, não 
conseguiram nem o índice da inflação.
Limite para os salários nominais até R$6.300,00(seis mil e 
trezentos reais) mensais, sendo que para os salários superiores o 
aumento salarial será um valor fixo de R$630,00(seissentos e 
trinta).

Licença Maternidade
Auxilio maternidade passou de 120 dias para 180(cento e 
oitenta) dias.

Refeição 
Aumento para R$39,00(trinta e nove reais) dia por refeição.

Compensação
Eventos Médicos, Jantares profissionais, necessidades 
excepcionais de viagens a trabalho, fora do horário  comercial 
sendo comunicado pelo empregado, as empresas deverão 
conceder as horas equivalentes ao trabalho efetivamente 
prestado, como compensação, onde a mesma deverá ser realizada 
até 180(cento e oitenta) dias subsequentes a ocorrência da 
atividade. 
  
Despesas com comunicação
Fica determinado R$101,00(cento e um reais) como valor teto para 
os empregados que utilizam Celular, Nextel, Internet para Note-
book no exercício da sua função laboral, tendo reembolso assim 
que comprovadas as despesas em até 30 dias após o uso, não 
sendo aplicável as empresas que já concedem ferramentas de 
comunicação.
 
Parabenizamos a Diretoria do SINPROVESP que lutou para que 
todas estas conquistas

Convenção coletiva de trabalho 
SINPROVESP 2016 

Novidades

Já estamos no Linkedin   com uma 
página voltada as vagas na 
Indústria Farmacêutica.
 

Criação do Grupo SINPROVESP 
no WhatsApp, visando interação e 
a g i l i d a d e  n a s  i n f o r m a ç õ e s 
voltadas a nossa Classe.                    
“Aguardem: Inicio em Outubro 
2016. “
  

Acessem a nossa pagina no 
Instagram e postem as suas fotos 
mostrando o orgulho que temos 
pela nossa atividade. 

E nos auxiliem a manter a página 
do SINPROVESP no Facebook  
sempre atualizada.
 

Basta procurar por SINPROVESP 
nas redes sociais. 
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Colega de pasta, nosso sindicato , SINPROVESP, participou de uma assembléia sindical na cidade de Atibaia, 
organizado pela FIP, ou seja, Federação Interestadual de Propagandistas, onde se fizeram  presentes os seguintes 
sindicatos e com base sindical no Estado de São Paulo : Sinprovesp, Sorocaba, Bauru e Rio Claro. Contamos ainda com 
a valiosa participação dos sindicatos de Belo Horizonte, Pouso Alegre, Poços de Caldas e Paraná. 
A sugestão da assembléia partiu do nosso sindicato, posto o cenário adverso pelo qual passa o movimento sindical 
brasileiro com enormes prejuízos para suas categorias profissionais.
Nesta reunião foi produzido um documento que recebeu o nome de protocolo de intenções, vazado em termos que 
prega a união para a obtenção de maior volume de força nas ações jurídicas contra os Laboratórios que não cumprem, 
rigorosamente, nossa Convenção Coletiva de Trabalho.
Como você não desconhece nossas C.C.T. comtemplam evoluções que não se verificam na C.L.T., ou seja: R$ 39.00 ( 
trinta e nove reais) para reembolso refeição, R$ 0,75 ( setenta e cinco centavos) reembolso de quilometragem, etc. 
Basta dar uma lida na nossa C.C.T., a sua disposição no  SINPROVESP e compara-la com a de outras categorias para 
que você possa perceber seus direitos e nossos avanços. 
Nessa esteira, infelizmente, muitos laboratórios não cumprem o acordado que nosso sindicato faz com a 
SINDUSFARMA, sindicato patronal. Tentam, desta feita, burlar o acordo prejudicando você nos seus Direitos. A união 
proposta, pelo SINPROVESP, para os outros sindicatos da categoria é no sentido de vigiar, bem de perto, o 
cumprimento da C.C.T. , percebendo conduta maliciosa procuraremos a justiça, todos os sindicatos juntos , cada um 
em sua base, território, aumentando nosso poder de fogo.
Estamos fazendo a nossa parte faça a sua denunciando, seu nome será mantido no mais absoluto sigilo. Use o e-mail 
da ouvidoria: ouvidoriasinprovesp@gmail.com e nos informe.

SEU MUNDO JURÍDICO   
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Aos companheiros e companheiras que trabalham no Baldacci informamos que a empresa  estava 
pagando o reembolso refeição a menor. Entramos com a competente ação judicial, felizmente, 
ganhamos em primeira instância. O Baldacci foi condenado ao pagamento do preço correto, mais 
ainda: pagamento retroativo a 2011. Como soe acontecer  apelaram, vamos aguardar os 
resultados da instância superior. Temos muitas outras ações , em curso, o espaço é pequeno não 
dá para nomina-las. Nossa meta é ajuda-lo sempre. Voltaremos na próxima edição, do nosso 
jornal, com outras informações.

Wladimir P. Pereira
Vice Presidente
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O QUE PENSAMOS SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA E TRABALHISTA.   

É sabido que grande parte dos políticos que defendem mais sacrifícios dos trabalhadores de baixa, ou média, 
renda conseguiram vultuosas aposentadorias  com pouquíssimos tempos de trabalho.

Em toda nação há ex-governadores, ex-presidentes e ex-parlamentares vivendo muito bem com os recursos 
dos contribuintes.  Exemplo vemos em um nobre governador, que governou um estado do nordeste, 
entusiastico defensor de apertar a renda  do contribuinte do INSS , mais ainda: puxar a idade mínima, para a 
aposentadoria, de modo que ela possa roçar a nuvenzinha de algum santo , lá nas alturas. Com efeito, esse 
senhor governou o estado, em comento, por apenas três anos, ou seja: março de 1991 a abril de 1994. De 
acordo com o site  Congresso em Foco, a aposentadoria deste cidadão, em 2015, era de R$26,5 mil mensais. 
Diferente não é como um outro senhor, também defensor do arrocho, outro líder do grupo que está a exigir 
mais sacrificios dos assalariados , que governou o Estado do Rio de Janeiro por 4 anos isto é: março de 1987 a 
março de 1991. De acordo com o Congresso em Foco recebia R$ 21,86 mil por mês, 2015. No Congresso não 
são poucos os ex. parlamentares que conseguiram altas aposentadorias de até R$ 33,7 mil. São cerca de 250 
ex-deputados e ex-senadores que gozam desse benefício. Portanto nosso sindicato, SINPROVESP, se alinha 
com as centrais sindicais, somos contra as reformas da Previdência Social, da legislação trabalhista e da pec 
241, que impõe um limite a investimentos sociais e proprícia manutenção da alta de juros. Não é possível, 
mais, jogar a conta da crise econômica nas nossas costas, trabalhadores que movimentamos este país. Só no 
ano passado foram mais de R$ 502 bilhões do povo desviados para aumentar o lucro do setor financeiro, dos 
bancos através do superávit primário. Ainda assim, o governo alega que não há meio de manter a Previdência 
Social, que é deficitária, que se gasta demais com programas sociais e o problema do Brasil é o gasto público. 
Como solução a proposta, que se percebe, é explorar o trabalhador até a beira da morte, estabelecendo uma 
idade mínima de 65 anos para aposentadoria, aliada aos 35 anos de contribuição, além de aumentar o tempo 
mínimo de 15 para 20 anos. Pretende-se congelar inclusive os benefícios, desvinculando-os do salário mínino. 
O que o SINPROVESP quer para os trabalhadores, e nossa categoria, é trabalho decente , bem remunerado, 
aposentadoria digna e não um auxilio funeral . Redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem 
redução do salário. Nesta esteira, gritamos  no mais alto som :
Não a reforma da Previdência Social;
Não ao ajuste fiscal que consta da PEC 241 e no PLP 257;
Não ao PLC 30 das terceirização sem limites;
Não a aposentadoria aos 70 anos;
Não admitir o corte de reajustes do salário mínimo e das aposentadorias;
Não ao fim da Convenção Coletiva de Trabalho;
Não ao contrato flexivel de trabalho sem registro;
Não ao acordado sobre o legislado;
Não ao projeto de privatização do SUS e escolas públicas.
 Você já imaginou a privatização destas entidades? Aonde poderá ir o preço dos seus serviços? Sem cuidar da 
educação e saúde, pior, sem trabalho após os 40 anos de idade, visto que no país não se contrata profissionais 
pela sua experiência mas sim pela sua força física, fica difícil , se prevalecer as medidas que o governo 
pretende tomar, conseguir uma aposentadoria digna, ou, ainda , desfruta-la por um bom período de tempo. 
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Wladimir P. Pereira
Vice Presidente
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COLÔNIA DE ITANHAÉM

Nossa Colônia em Itanhaém, traz para você o que há de melhor em conforto e lazer, com um custo benefício 
espetacular! Aproveite para curtir uma praia limpa, piscinas azuis e pegue um lindo bronzeado. Prove a 
deliciosa comida brasileira e nossas porções especiais, feitas por excelentes cozinheiras. Um lugar seguro 
para trazer sua família e se divertir para valer!

CLUBE DE CAMPO DE ATIBAIA

Venha curtir o melhor clima de São Paulo no Clube de Campo de Atibaia, respire um ar puro, curta a 
tranquilidade que só a natureza  trás para você e saboreia uma deliciosa e fresquinha água mineral. 
Venha passar um delicioso final de semana com sua família e renove as energias. Conheça nosso 
maravilhoso campo de futebol, quadras esportivas, salão de jogos e desfrute de nossa agradável piscina.
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Foi realizado durante os dias 07 a 11 de Setembro na Cidade de Gramado-RS o XXXVIII CONAT Congresso de Direito Trabalhista 
e Sindical, onde o tema foco foi a Reforma Trabalhista e Sindical.
A abertura do evento contou com a participação de Advogados convidados, dentre eles o Dr.Carlo Araújo, ex-marido da 
Presidente Dilma Rousseff, além do Presidente do Conselho Federal da OAB, Dr Claudio Lamachia e o Dr. Antonio Baylos Grau, 
jurista espanhol, dentre outros.
OBJETIVO DE NOSSA PARTICIPAÇÃO:   Divulgar os malefícios das reformas trabalhista e   sindical, na categoria militante no 
ramo.
Os temas ministrados entre os palestrantes e as opiniões foram unanimes no tocante à interferência do Estado tentando 
aniquilar os sindicatos. A falta de preparação dos julgadores. A demora no julgamento dos processos, casos em que ficaram 20 
anos engavetados.
Entendem esses especialistas, que se torna desnecessário mexerem no desmonte sindical, bastando a  “modernização” da 
justiça do trabalho para que os sindicatos sejam desmontados.
Inclusive, que os próprios advogados de sindicatos estão sendo molestados, e até presos, como se fossem sindicalistas.
A “reforma trabalhista” como quer o governo, com a terceirização, o acordado vigorando sobre o legislado, é prejudicial para o 
trabalhador, como para todo o seguimento da área, ou seja: Juízes, promotores, advogados. Pra que juiz, pra que promotor, para 
que advogado? Trabalhistas, claro. E pra que a CLT?  Apoiar essas medidas governamentais é o mesmo que rasgar a CLT e a 
própria CF, em seus artigos sociais.

Onde a OAB pretende alocar esse enorme numero de advogados trabalhistas existentes em SP ( Estado pelo qual posso falar, por 
conhecer e viver nesta realidade, vez que sou advogada militante em SP) e no Brasil todo?  Isso porque, é de conhecimento de 
todos os colegas e autoridades aqui presentes, que o presidente do Conselho Federal da OAB, infelizmente,  é favorável ao 
posicionamento do empresários, que querem demolir os direitos dos trabalhadores. Advogados, principalmente os trabalhistas 
e sindicais também são trabalhadores srs.

E toda a estrutura do Poder Judiciário do Trabalho do Brasil inteiro, para onde vai?

XXXVIII CONAT CONGRESSO DE DIREITO TRABALHISTA E SINDICAL

Pensem bem colegas: vocês que muitas vezes me abordam pelos corredores, se vangloriando de serem 
advogados patronais, eu pergunto: SE ACABAREM COMO O DIREITO DOS EMPREGADOS,  ONDE ESTARÃO  OS 
PATRÕES  QUE OS COLEGAS  HOJE DEFENDEM? 
Pensem nisso:  vocês serão os primeiros a serem descontratados pelos empregadores, já que são considerados 
um “ peso”  desnecessário no momento, imaginem depois!?.. 

Dra. Maria Imaculada Belchior
Depto Jurídico SINPROVESP



O Propaga
Sinprovesp 7 

PALAVRAS CRUZADAS
1

2

3

6

4

5

9

7

8

11

10

12

14

15

13

Momento Reflexão

Nós do SINPROVESP  notamos um número crescente  de co legas que  procuram nossa ouv idor ia 
(ouvidoriasinprovesp@gmail.com) para sanar duvidas acerca dos mais variados temas, que vão desde o dissídio e convenção 
coletiva de trabalho até dúvidas jurídicas como licença maternidade e PLR.
Então se vc pretende manter sua jornada de trabalho de 40 horas semanais, manter uma Férias de 30 dias mais adicional de 1/3, 
entre outras conquistas, associe-se ao SINPROVESP. 
  É certo que boa parte destes colegas ainda não fazem parte do nosso quadro associativo, e aproveitamos esta oportunidade 
para convidar a todos a filiar-se ao SINPROVESP, são inúmeras as vantagens e benefícios que os associados podem usufruir, 
entre elas uma excelente colônia de férias em Itanhaém, com um maravilhoso restaurante, piscina e pé da areia, além do clube 
de campo em Atibaia, onde nossos associados contam com um lugar tranquilo, ideal para passar um final de semana agradável 
em companhia dos familiares ou dos colegas, quadras de basquete, vôlei, playground para as crianças e um lindo campo de 
futebol completam o lazer.
  Além do mais, os colegas ainda encontram neste Sindicato, Dentista e Podóloga, que completam o time de profissionais 
qualificados para atendê-los da forma que merecem. 
 
Associe-se através do site www.sinprovesp.com.br/associe-se

Prezado Companheiro, associe-se ao SINPROVESP,  
afinal, sozinho o peso é maior.

2. Nome dado a uma porção de brik’s em que o 
    propagandista atua.

3. Nome do Jornal exclusivo a Classe dos propagandistas.

5. Profissional visitado pelo Propagandista.

8. Profissional de influência no consultório Médico.

11. Local onde a receita é atendida.

12. Nome carinhoso dado a Mala de Propaganda.

13. Grupo que será criado em Outubro para comunicação
      entre Propagandistas.

14. Observação realizada inicialmente do Médico sobre o
      paciente.

15. Item importante entregue pelo Propagandista aos
      Médicos 

HORIZONTAL

1. Modo de atuação que visa resguardar o Propagandista.

4. Possuímos uma em Atibaia e outra em Itanhaém a
    disposição da Classe.

6. Serviço de apoio SINPROVESP dedicado a Classe.

7. Atividade executada pelo Propagandista junto ao
    Médico.

9. Método para o Propagandista obter conhecimento.

10. Propagandista que usufrui dos benefícios da SINPROVESP.

VERTICAL

José Menezes Padredi
Secretário SINPROVESP

1- “A riqueza de uma nação se mede pela riqueza do povo 
e não pela riqueza dos príncipes.” 
-Adam Smith / Economista e filósofo escocês

2- “Ninguém pode construir em teu lugar as pontes que 
precisarás passar, para atravessar o rio da vida - ninguém, 
exceto tu, só tu.“
-Friedrich Nietzsche / Filósofo, escritor, poeta.

3- “Todo trabalho é um auto retrato da pessoa que 
o realizou. Autografe sua obra com excelência!“
-Anônimo

4- “Alguns vencem por seus crimes, outros são 
derrotados por suas virtudes.” 
-William Shakespeare / Poeta e dramaturgo inglês

*Não percam, próxima edição coluna abordando os temas: Direção Defensiva e Gestão de Carreira.
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PARCERIAS

Utilize os nossos serviços
  
Ouvidoria  - Entre em contato conosco pelo e-mail - ouvidoriasinprovesp@gmail.com
Podologia - Cuide de seus pés com um profissional que sabe o que faz. Ter e Qua das 08:00 as 12:00
Clube de campo em Atibaia - Um lugar tranquilo para descansar e espaços ótimos para comemorar suas festas
Colônia de Itanhaém - Especialmente para você descansar nos feriados prolongados e se divertir muito   
Consultório Odontológico - Funcionamos de segunda à sexta das 8:00 às 12:00
Aposentadoria - Atendemos de terças-feiras das 8:00 às 12:00  (Contagem de tempo entrada e acompanhamento de 
processos)

Maiores informações, entre em contato no telefone: 3147-3677. 
De segunda à sexta-feira das 8:00 às 11:30 e das 12:30 às 16:00.
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RESPOSTAS

desconto de 10% para o pagamento até o 5º dia 

útil de cada mês.
 

15% de desconto para MBA e Pós-Graduação
 

 
maiores informações 0800 0163766

 www.fmu.br

 

15% desconto no pagamento das  mensalidades

 
(011) 3823-5969 

 

20% desconto para Propagandista.

 
Rochafarma Farmacia de Manipulação

 
Rua Rocha 79 - Bela Vista  - 01330-000

desconto de 5% para graduação 
 

10% de desconto para MBA e Pós-Graduação

 
maiores informações (11) 5181-4055 

 www.unip.br

 Identifique-se como Pós-SINPROVESP e 
automaticamente receberá 

20% de desconto.
Seu futuro lhe aguarda, ligue: 

11-99151.2881 falar com 
Prof. Maksimavicius.

 Identifique-se como Pós-SINPROVESP e 
automaticamente receberá 

20% de desconto.
Seu futuro lhe aguarda, ligue: 

11-99151.2881 falar com 
Prof. Maksimavicius.


