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A Revista CONACCOVEST é uma publicação 

Ex�ediente
A Revista CONACCOVEST é uma publicação 

Há 9 anos nascia a Confede-
ração Nacional dos Traba-
lhadores nas Indústrias 

do setor Têxtil, Vestuário, Couro 
e Calçados.
Uma entidade composta por 
trabalhadores (as) visionários 
que acreditaram ser possível 
tornar o sonho realidade. O de 
ter uma Confederação que de 
fato represente as categorias 
p o r  e l a  a b ra n g i d a s  d e  u m a 
forma onde todos (as) sejam 

CONACCOVEST - 9 ANOS DE LUTA EM PROL DO SETOR

ouvidos (as) e respeitados (as).
Não poderíamos deixar de destacar 
o pioneirismo com relação a ERGO-
NOMIA; um trabalho sério e com-
prometi do, reconhecido pelo poder 
público e que se refl ete diretamen-
te na saúde do(a) trabalhador(a), 
além de tantas outras bandeiras 
que demonstram claramente que 
somos uma enti dade diferenciada. 
A luta contra a análoga escravidão 
que vêm junto com a questão dos 
importados também tem sido um 

dos pontos de séria discussão e ações 
voltadas ao trabalho legalizado.  
A cada nova luta, a cada conquis-
ta, temos a certeza que estamos 
JUNTOS e UNIDOS na construção 
de uma realidade onde nossos 
direitos sejam de fato cumpridos 
e respeitados.
To d o s  ( a s )  o s  ( a s )  f i l i a d o s 
(as) merecem nossos cumpri-
mentos, afinal a CONACCOVEST 
é e sempre será a representação 
de cada um (a) de vocês!
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ENTREVISTA

Conaccovest: Como foi o ano de 
2014 no âmbito econômico e polí-
ti co para o setor?

EUNICE CABRAL: Foi um ano atí -
pico com vários acontecimentos, 
manifestações “Copa do Mundo, 
Eleições. Nosso setor acabou sendo 
muito prejudicado na questão da 
políti ca nacional e internacional. 
Os importados entrando no país 
livremente, nossas fronteiras não 

A LUTA DE UM SETOR PELA VALORIZAÇÃO E RESPEITO
são fi scalizadas como deveria in-
cluindo portos e aeroportos. Isto 
representa uma grande perda para 
a indústria nacional que está per-
dendo muitos postos de trabalho.
Vemos o Governo Federal afirmar 
que “estamos em pleno empre-
go!”. A questão é: que tipo de 
emprego? Precisamos de emprego 
com qualidade. As melhores colo-
cações não estão aqui; estão fora 

do nosso país.
Nosso setor é o que enfrenta a pior 
situação neste quesito. Temos mão 
de obra qualificada e tecnologia 
de ponta. Mas quando falamos de 
salários o desequilíbrio é muito 
forte, além da carga tributária. Isto 
quebra nossa competi ti vidade.

Conaccovest: Qual foi o saldo da 
Copa do Mundo?

Eunice Cabral: O Mundial 
gerou expectati va para nos-
so setor. Mas o que vimos 
foram milhares de produ-
tos sendo comercializados 
“made in China”; nada 
produzido aqui.
Nosso setor ficou total-
mente parado! O resulta-
do disto foi desemprego. 
O empresariado criou 
expectativas e esperou 
uma melhora no desem-
penho em 2014. Isto não 
aconteceu; e o que é 
pior: houve uma queda 
signifi cati va.
Vivemos uma situação 
onde 70% do que é 
consumido no país 
no setor da confec-
ção vem dos países 
asiáticos. 
Nosso setor não co-
labora muito com a 
balança comercial, 
não é um grande ex-
portador, mas é um 
grande gerador de 
mão de obra no mer-
cado nacional. 
Nossa preocupa-
ção é com o cres-
cimento das im-
portações .  I sto 
representa uma 
queda acentuada 
nos empregos.
A Copa não trouxe 
benefícios para 
nosso setor.
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A LUTA DE UM SETOR PELA VALORIZAÇÃO E RESPEITO
Conaccovest: Como a Confederação 
vê a aproximação do empresariado 
com a classe trabalhadora?

Eunice Cabral: A situação vivida 
pelo setor em todo o país é resul-
tado de muito tempo de inércia. Há 
mais de 15 anos que nós batemos 
na questão dos importados, mas só 
quando o problema começou a ser 
senti do no bolso é que os empre-
sários começaram a se mobilizar. 
A Conaccovest sempre buscou 
o diálogo e soluções tripartites. 
Acreditamos que empresários tra-
balhadores e governo têm que estar 
juntos na busca de alternativas 
que restabeleçam o crescimento 
do setor têxti l, vestuário, couro e 
calçados do Brasil.

Conaccovest: O que representa 
o lançamento do “Indicadores 
Sócio Econômicos”?

Eunice Cabral: Nós até tí nhamos 
algumas pesquisas que norteavam 
nosso setor, mas nunca ti veram a 
cara do trabalhador, era do em-
presariado. 
Através do DIEESE que é um concei-
tuado departamento de pesquisa, a 
Conaccovest encomendou um tra-
balho focado no setor. Este trabalho 
é pioneiro e inédito. a publicação 
trás um panorama completo em 
todo o país, quem compõe o setor, 
sua distribuição por região, enfi m, 
vai proporcionar ferramentas, como 
por exemplo, para negociações 
coleti vas. Acredito que este traba-
lho representa avanço nacional e 
internacional. Teremos condições 
de analisar o setor como um todo 
numa mesa de negociação. O 
anuário tem a nossa cara.

Conaccovest: Analisando o cenário 
nacional, quais as perspecti vas para 
os próximos anos? 

Eunice Cabral: Não são boas. Fazen-

do um balanço da nova formação 
do Congresso Nacional, vemos uma 
dura realidade: reduziu-se e muito 
o número de representantes dos 
trabalhadores. Tínhamos 70 e hoje 
temos pouco mais de 30 deputados. 
Projetos importantes como a tercei-
rização, a igualdade entre homens 
e mulheres, fator previdenciário, 
redução da jornada de trabalho de 
44 para 40 horas semanais entre 
outras, agora passam a ter um 
peso maior em suas defi nições. O 
movimento sindical terá que fazer 
um esforço ainda maior para não 
perder o que conquistamos e se 

desdobrar para avançar.

Conaccovest: Foram muitas as 
difi culdades enfrentadas pelo sin-
dicalismo brasileiro no primeiro 
mandato da Presidente Dilma pela 
falta de diálogo, o que esperar no 
segundo mandato?

Eunice Cabral: Se as promessas de 
campanha forem cumpridas o diá-
logo vai ser permeável. Na primeira 
gestão a promessa foi feita e não foi 
cumprida.
Queremos o entendimento. Esta pos-
tura garante o ganho do trabalhador, 
do empresário e da sociedade.

Esta é a nossa idéia: o equilíbrio!
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Conforme decisão abaixo, a Jus-
tiça impõe à CNTI nova derrota 
no processo que move contra a 
CONACCOVEST – Confederação 
Nacional dos Trabalhadores nas 
Indústrias do Setor Têxtil, Ves-
tuário, Couro e Calçados, em 
Agravo de Instrumento.
Mais uma vez se fez jus-
tiça, reafirmando a CO-
NACCOVEST como a 
verdadeira entidade 
representativa de to-
dos os trabalhadores 
nas indústrias têx-
teis, vestuário, couro 
e calçados. 
D i s p o n i b i l i za çã o :  
quinta-feira, 14 de 
agosto de 2014. Arqui-
vo: 46 Publicação: 31

SECRETARIA DA 
PRIMEIRA TURMA

Acórdão Processo Nº AIRR-
0111740-98.2006.5.10.0017 Pro-
cesso Nº AIRR-01117/2006-017-
10-40.6 Complemento Processo 
Eletrônico Relator Min. Walmir 
Oliveira da Costa Agravante(s) 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS 
TRABALHADORES NA INDÚS-
TRIA - CNTI Advogado Dr. Ubi-
racy Torres Cuóco(OAB: 755DF) 
A d v o ga d o  D r.  D av i d  Ro d r i -
gues da Conceição(OAB: null) 
Agravado(s)  CONFEDERAÇÃO 
NACIONAL DOS TRABALHADO-
RES NAS INDÚSTRIAS TÊXTIL, 
VESTUÁRIO, COURO, CALÇADOS 
E AFINS - CONACCOVEST Advo-
gado Dr. José Francisco Siqueira 
Neto(OAB: 69135SP) Advoga-
do Dr. André Blotta Laza(OAB: 
272244SP) Agravado(s) UNIÃO 
(PGU) Procurador Dr.  Daniel 
Costa Reis(OAB:  nul l )  Orgão 

COMPROVADA MAIS UMA VEZ A 
LEGITIMIDADE DA CONACCOVEST

Judicante - 1ª Turma DECISÃO : 
, por unanimidade, conhecer do 
agravo e, no mérito, negar-lhe 
provimento. EMENTA : AGRAVO 
DE INSTRUMENTO. RECURSO DE 
REVISTA. CONFEDERAÇÃO SINDI-
CAL. DISSOCIAÇÃO. A agravante 
não apresenta argumentos novos 
capazes de desconstituir a juridi-
cidade da decisão agravada, no 
sentido de que o recurso de re-
vista não observa os pressupostos 
previstos nas alíneas do art. 896 
da CLT. Com efeito, não se verifica 
violação dos dispositivos de lei 
apontados, conforme exige a alí-
nea c do art. 896 da CLT, porquanto 

se constata que a dissociação da 
Confederação- ré visou à repre-
sentação de segmentos profissio-
nais específicos (trabalhadores 
nas indústrias têxteis, vestuário, 
couro, calçados e afins), antes al-
bergados no amplíssimo universo 
de representação da CNTI, tendo 
sido observados aos princípios da 
unicidade na base territorial rei-
vindicada e da organização sindical 
por categorias econômicas ou pro-
fissionais específicas (art. 8º, II, da 
Constituição da República), além 
da composição de três federações 
(art. 535 da CLT). Agravo de instru-
mento a que se nega provimento.

CONSOLIDAÇÃO

conaccovest_revista_2114.indd   6 23/12/2014   13:13:56
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CONFERÊNCIA DE MULHERES 
DA AMÉRICA LATINA E CARIBE.
CONFERÊNCIA DE JOVENS DA 
AMÉRICA LATINA E CARIBE. 
CONFERÊNCIA DE TRABALHA-
DORES DA AMÉRICA LATINA 
E CARIBE.
Estes eventos foram realiza-
dos pela INDUSTRIALL UNIÃO 
GLOBAL, em Bogotá na Co-
lômbia, entre os dias 05 e 09 
de maio de 2014.
Participaram destes eventos 
as Companheiras,  Maura 
Isabel – Presidente do SIN-
TICONF,  Secretár ia  Geral 
da FETIVEST/CE e Diretora 

ENGAJAMENTO DE NOSSOS FILIADOS 
NA INDUSTRIALL UNION GLOBAL 

temos leis que regem direitos e deve-
res. Portanto, o movimento sindical 
tem liberdade de expressão.
A Industriall vem desenvolvendo e 
apoiando eventos como estes, pela 
melhoria e ampliação de ações e po-
líti cas voltadas para o crescimento e 
fortalecimento do movimento sindical 
mundial. Em especial para os jovens 
e mulheres. 
Ambos ti veram avanços positi vos em 

suas conferências. O jovem, a garan-
ti a de recursos para prosseguirem 
realizando encontros, conferências, 
seminários para o crescimento e 
amadurecimentos deles, no movi-
mento sindical. A mulher, o respeito e 
reconhecimento de sua parti cipação 
nos cargos da Industriall Union Glo-
bal, no mínimo de 40% (quarenta por 
cento). Igualmente a parti cipação na 
direção dos sindicatos.
  A INDUSTRIALL UNION GLOBAL é 
um sindicato mundial fundado em 
agosto de 2012 em Copenhaguen 
na Dinamarca. Com a junção de três 
federações internacionais de segui-
mentos disti ntos: Metalúrgicos, Quí-
micos, e Têxti l Vestuário e Calçados.

da CONACCOVEST/BR, e a Alvina 
Nobre – Diretora do SINTICONF e da 
FETIVEST/CE. Ocasião em que viven-
ciaram duas destas conferências: 
- 1ª CONFERÊNCIA DE MULHERES 
DA AMÉRICA LATINA E CARIBE; - 1ª 
CONFERÊNCIA DE TRABALHADO-
RES DA AMÉRICA LATINA E CARIBE. 
Ambas com muitas riquezas de de-
talhes, com exemplos e realidades 
dos Países participantes. Tiveram 
a oportunidade de conhecer um 
pouco mais sobre o movimento sin-
dical dos demais Países da América 
Latina e Caribe. 
Constataram que no Brasil, com 
todas as defi ciências no mundo do 
trabalho, vivemos numa democracia, 

conaccovest_revista_2114.indd   7 23/12/2014   13:13:57
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De 15 a 21 de junho de 2014, foi 
realizada na Alemanha a terceira 
reunião de jovens sindicalistas 
dos setores: têxteis, químicos, 
mineração, metalúrgico da Amé-
rica Lati na, o IG Metall IGBCE. As 
sessões fazem parte de afi liados 
do projeto de intercâmbio de jo-
vens do sindicato internacional 
IndustriALL.
O Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias 
de Calçados de Quixadá-Ceará 
Rômulo Miranda Silva, represen-
tando a CONACCOVEST-BRASIL e 
FETIVEST-CEARÁ, parti cipou do 
Projeto de Intercâmbio Inter-
nacional e Formação de Jovens 
da IndustriAll: Sindicatos Bra-
sileiros, Argentinos, Alemães, 
IG-METAL, IG.BCE-FES.
Foi na cidade de Sprockhovel 
que cerca de 50 sindicalistas, 
jovens líderes dos países da 
Argentina, Brasil, Colômbia, 
Chile, Nicarágua, Paraguai, Peru 
e Uruguai esti veram reunidos. 
Este projeto de intercâmbio já 
teve duas reuniões anteriores, 
em 2012esteve no Brasil e na 
Argenti na no ano passado. Os 
parti cipantes trabalharam em 
planos de ação com o objeti vo 
de aumentar a parti cipação dos 
jovens trabalhadores no movi-
mento operário.
Rômulo Miranda Silva, fez a 
apresentação do seu Projeto Ge-

INTERCÂMBIO SINDICAL INTERNACIONAL 
DE JOVENS LATINOS E ALEMÃES 

ração Jovem FES- INDUSTRIALL 
com o plano de ação Encontro 
da Juventude do STI de Calçados 
de Quixadá que foi realizado 
no dia 30 de abril de 2014 no 
Saborear Buff et com sorteio de 
brindes, coff ee break, jantar e 
musica ao vivo, com a parti ci-
pação de 280 jovens sindicali-
zados. A realização do Projeto 
teve o objeti vo de sensibilizar 
os sócios quanto à importância 
do sindicato e fi liar jovens traba-
lhadores. O objeti vo do projeto 
foi alcançado, com a fi liação de 
mais  40 jovens trabalhadores 
no Sindicato.
O encontro na Alemanha faz 
parte de um projeto da Indus-
triALL Escritório Regional para 
América Latina e Caribe, que 
tem como objetivo promover 
a troca de experiências a parti r 
da realidade vivida na sociedade 

e no movimento operário nos 
países parti cipantes. Ele tem o 
apoio políti co e fi nanceiro dos 
sindicatos fi liados IndustriALL 
na Argenti na e no Brasil, e IG 
Metall Alemanha.
A idéia desses jovens é saber  
sobre a organização sindical in-
ternacional e estrutura sindical, 
negociação coletiva, a organiza-
ção sindical e da ação política, 
portanto, neste terceiro encon-
tro, os participantes aprende-
ram sobre  a negociação cole-
tiva, a operação de políticas de 
juventude e de gênero filiais 
alemãs IndustriALL, IG Metall, 
IGBCE e redes de políticas em 
empresas multinacionais.
Os jovens também tiveram a 
oportunidade de visitar o local 
de união Gevelsberg-Hatti  ngen 
e seu comitê de juventude, uma 
empresa química Evonik e IGBCE 
trabalho com jovens na fábrica 
da Ford em Colónia.
Dois encontros da juventude 
também foram destaques no 
mês de novembro. Um deles 
ocorrido na Praia Grande – SP e 
outro na Argenti na. O objeti vo 
foi avaliar o trabalho realizado 
em 2014 e defi nir a agenda para 
o ano de 2015.
A formação de novas l ide-
ranças sindicais é o grande 
objetivo deste trabalho.

conaccovest_revista_2114.indd   8 23/12/2014   13:13:58
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Aconteceu  em  Cajamar – São 
Paulo, entre os dias 01 e 02 
de abril de 2014, o 3º ENCON-
TRO DA JUVENTUDE DA INDUS-
TRIALL, com a parti cipação de 
jovens dos Setores do Vestuário, 
Metalúrgico e Químico, fi liados a 
Força Sindical e CUT.
 No encontro foram apresentados 
e direcionados projetos de atu-
ação e vivencias no movimento 
sindical para a juventude. Res-
saltando a importância de sua 
parti cipação nas lutas do coti diano 
de cada Categoria. Os Secretários 
da Juventude da Força Sindical e 
da CUT – Central Única dos Tra-
balhadores apresentaram o Perfi l 
do Jovem Atuante, que paga seus 
impostos, mas cobra seus direitos.
 A CONACCOVEST-BRASIL, foi 
representada pelos jovens: – 
Mariana Soares, representando 

3º ENCONTRO DA JUVENTUDE 
DA INDUSTRIALL NO BRASIL 

o SINDIVEST Maranguape–CE e a 
FETIVEST-CE; – Diovane Aquino, 
representando o Sindicato do 
Vestuário de Belo Horizonte; e, 
– Jessica Leite, representando o 
Sindicato do Vestuário de Londri-
na–PR. Estes jovens reconhecem 
o esforço e a oportunidade, que 
a CONACCOVEST/BR, está dis-
ponibilizando, ajudando-os no 

desenvolvimento profissional 
e capacitando-os para a vida e 
para o mundo do trabalho.
 “A cada encontro amadurece-
mos mais nossas idéias, nossos 
projetos, os quais serão de-
senvolvidos com o intuito de 
melhorar a vida diária de um 
trabalhador”. Mariana Soares – 
Maranguape-CE.
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Entre os dias 23 e 25 de setem-
bro/2014 a Conaccovest parti cipou, 
através de seu diretor, José Ricardo 
Leite, em Genebra na Suíça do Fórum 
de Diálogo Global sobre salários e 
jornada de trabalho no setor têxti l, 
vestuário, couro e calçados.

PRINCIPAIS TEMAS ABORDADOS:
Melhoria dos salários, das condições 
e o grande desafi o de se fazer cumprir 
as leis trabalhistas no mundo foram 
temas de destaque do encontro.
O diálogo social como fator de con-
tribuição significativo para definir 
salários e tempo de trabalho.
Importância dos governos asse-
gurarem o respeito e aplicação 
dos princípios e direitos funda-

REPRESENTATIVIDADE NA ORGANIZAÇÃO 
INTERNACIONAL DO TRABALHO - OIT

mentais no trabalho.
Necessidade de maior fi scalização ga-
ranti ndo condições dignas de trabalho.
Punição severa para erradicação do 
trabalho precário.
Desenvolvimento de sistemas que 
garantam a diminuição do trabalho 
informal e conduzam os envolvidos 
à formalidade.
Importância de ações Triparti tes.

DESAFIOS FUTUROS:
Conti nuar a promover a rati fi cação 
e aplicação efetiva das regras do 
trabalho internacional relacionada 
aos setores têxteis, vestuário, couro 
e calçados, incluindo o Protocolo 
de 2014 com a Convenção sobre o 
trabalho Forçado, de 1930, e a Reco-
mendação sobre o trabalho forçado 

(medida complementares ) , 2014 e as 
relati vas à liberdade de associação e 
de negociação coleti va , bem como a 
promoção, respeito e implementação 
da princípios e direitos fundamentais 
no trabalho ;
Promover o diálogo social, incluindo 
a negociação coleti va, nestes setores 
e fortalecer a capacidade dos man-
dantes para parti cipar efeti vamente 
do diálogo social;
Desenvolver programas de assistência 
técnica para ajudar os Estados-Mem-
bros e componentes para projetar 
e implementar a política apropria-
da e estruturas institucionais para 
melhorar as condições de trabalho 
, qualifi cação profi ssional , produti vi-
dade, salários , a competi ti vidade , a 
formação dos inspetores do trabalho 

e sustentabilidade nessas áreas.
Ajudar os Países-Membros a criar 
mecanismos para coletar dados 
unifi cado dados regulares sobre 
os níveis de emprego, salários 
mínimos estruturas salariais, ho-
ras de trabalho, remuneração, os 
custos do trabalho de trabalho, 
produtividade e outros dados 
perti nentes para uma visão que 
defi na o cenário  internacional.
Realizar estudos e análise inter-
nacional comparati va, identi fi car 
boas práti cas e troca de conheci-
mento e as margens de lucro no 
mundo todo.
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Este foi o tema do encon-
tro regional que aconte-
ceu entre os dias 12 e 14 
de agosto, na Colônia de 
Férias do Sindicato das 
Costureiras de São Paulo 
e Osasco, na Praia Grande.
Enti dades de diversos pa-
íses esti veram presentes. 
Entre eles:
Argentina, Brasil, Equa-
dor, Guatemala, México, 
Nicarágua, Panamá, Peru, 
República Dominicana, e Uruguai.
A Abertura do evento fi cou a cargo 
de Laura Carter da Industriall Union 
Global, Sergio Marques Vice pre-
sidente da Conaccovest  e Waldeli 
Melheiros da FES.
Laura Carter destacou a importância 
da união da FES com a Industriall e 
o que isto signifi ca para o fortaleci-
mento sindical na cadeia de produção 
global para os setores TEXTIL, VESTU-
ARIO, COURO E CALÇADO.
O objeti vo é que estes setores tenham 
um trabalho social e sustentável 
focado no respeito dos direitos tra-
balhistas em suas cadeias produti vas.
“O objeti vo é que a Industriall-FES 
seja instrumento de defesa dos direi-
tos dos trabalhadores, conquistando 
acordos macro globais para as redes 
sindicais” destacou Laura.
Cada participante relatou a reali-
dade dos setores em seus países, 
resultando numa troca de experi-
ências e idéias.
Trabalhos desenvolvidos em grupos, 
dinâmicas e um importante seminário 
sobre “Trabalho Precário” integraram 
cada parti cipante.

FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE SINDICAL 
NA CADEIA DA PRODUÇÃO GLOBAL 

As rodadas de debates 
foram marcadas pela 
dura realidade vivida 
por milhões de traba-
lhadores no mundo e 
que no Brasil a Conac-
covest vem encarando: 
a análoga escravidão.
No seminário foram 
apresentadas ações 
que os setores vêm 
focando em defesa dos 
direitos dos trabalha-
dores contra o trabalho precário, 
terceirizado e escravo.
Entre os parti cipantes, destaque para 
a Feti ncccovest (São Paulo) que vem 
se destacando pelo trabalho pioneiro 
na implantação da ergonomia e segu-
rança dentro das empresas do interior 
de São Paulo com o apoio do Sindicato 
das Costureiras de São Paulo e Osasco.
“Temos buscado a integração. Conac-
covest, Feti ncccovest e Sindicato das 
Costureiras de SP estão juntos e foca-
dos em objeti vos comuns. Denúncias 
encaminhadas ao MPT tem gerado 
diligências em cidades como Bauru e 
Sorocaba, região noroeste do estado 

de São Paulo, em especial 
nas cidades de Taquaí e 
Fartura. O trabalho tem 
surti ndo efeito  que diver-
sos sindicatos de outros 
municípios  tem procurado 
a Federação solicitando 
apoio.” Destacou Reginaldo 
de Souza Arantes, presi-
dente da Feti ncccovest.
Já o presidente da Fetrac-
covestt  (Paraná), José Ri-
cardo Leite apresentou no 

encontro o trabalho que vem sendo 
desenvolvido em seu estado na er-
gonomia.
“As Federações que integram a Conac-
covest desenvolvem um trabalho inte-
grado e direcionado as necessidades 
de nossos setores. Temos uma única 
visão” Finalizou Ricardo.
A presidente da Conaccovest, Eunice 
Cabral que também é integrante do 
comitê executivo da IndustriALL, 
fi nalizou o evento deixando fi rmado 
o compromisso pela luta solidária e 
convocando os (as) companheiros 
(as) a buscarem soluções globais 
para o setor. 
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O COMBATE AO TRABALHO PRECÁRIO CONTINUA!

Nos dias 19 e 20 de novembro 
na colônia dos metalúrgicos 
do Paraná, no município de 
Guaraqueçaba, aconteceu o 
seminário:
“Combate ao trabalho pre-
cário em defesa de políticas 
para promoção do trabalho 
decente”.
Este evento foi realizado pela 
IndustriALL e tem como ob-

jetivo encontrar soluções 
efi cazes na luta e combate a 
este problema.
A Conaccovest foi representa-
da por: Maria Susicleia Assis 
do Sindicato das Costureiras 
de SP e Osasco, Rogério 
Aquino do Sindicato do Couro 
e Calçados de Minas Gerais, 
Neiva Bispo do Sindicato do 
calçados de Birigui, Romerio 

Moreira do Sindicato do vestu-
ário do Paraná e Rita de Cássia 
Ramos da Silva do Sindcostu-
reiras de Caucaia/Ceará.
No encontro cada entidade, 
entre elas sindicatos, federa-
ções, confederações e cen-
trais apresentou o trabalho 
que vêm realizando na luta 
pela erradicação do trabalho 
precário.
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PARCEIRA CONACCOVEST & FUNDACENTRO, REALIZA 
CURSO “ERGONOMIA E SEGURANÇA NA EMPRESA: 

CASOS PRÁTICOS” EM MATO GROSSO DO SUL

O curso “Ergonomia e Seguran-
ça na empresa: casos práticos” 
no Centro de Convenções Alba-
no Franco - na cidade de Campo 
Grande/Mato Grosso do Sul, 
FOI UM SUCESSO!.
Sob realização da parceria Co-
naccovest & FUNDACENTRO 
que visa difundir a ciência Er-
gonomia no planejamento dos 
postos de trabalho nos setores 
produtivos, contribuindo assim 
para prevenção de adoecimen-
to de trabalhadores por distúr-
bios músculos - esqueléticos 
hoje o maior responsável por 
afastamentos por problemas 
de saúde.
O módulo foi composto por 
técnicos de segurança no tra-
balho, engenheiros do Traba-
lho, fisioterapeuta, terapeuta 
ocupacional e auditores fiscais 
do Ministério do Trabalho e 

Emprego que buscam através 
do conhecimento adquirido 
no curso contribuir para a 
construção de um ambiente de 
trabalho mais humano.
A abertura se deu pelo chefe 
da Fundacentro Regional do 
Mato Grosso do Sul Sr. Marcelo 
Naglis Barbosa que agradeceu 
a iniciati va das enti dades par-
ceiras e destacou a importância 
da realização no Estado que se 
encontra em plena expansão 
industrial. “É importante a gera-
ção de empregos, mas sem creio 
que este deve ser de qualidade. 
Queremos contribuir para esta 
construção para isto contamos 
com esta importante parceira 
que é a Conaccovest Brasil.
Destaque para a abertura do 
evento com a presidente da 
Conaccovest Eunice Cabral 
que frisou o trabalho e luta da 

confederação na promoção da 
boa saúde do trabalhador, a 
importância da parceria com a 
Fundacentro, a qualidade dos 
docentes Ricardo Serrano e Mi-
lene Rodrigues e a importância 
do interesse deste público tão 
seleto no tema do curso. “É 
assim Unidos sob o princípio 
da Boa fé e com realizações 
que não ficam só no papel que 
vamos mudando e melhorando 
o futuro do país e dos setores 
representados pela Conacco-
vest incentivando a promoção 
da saúde, segurança e meio 
ambiente no trabalho e valori-
zando assim os trabalhadores” 
destacou ela.
O curso contou com o traba-
lho e participação também do 
tecnologista da Fundacentro 
do Mato Grosso do Sul, José 
Carlos Pesente.
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O DIÁLOGO SOCIAL TRIPARTIDO DE BIRIGUI 
É MODELO, VIRA TESE DE MESTRADO E É EXPOSTO 
EM EVENTO INTERNACIONAL PROMOVIDO PELA 

USP POR PESQUISADOR DA FUNDACENTRO
Tripartidismo significa cooperação 
entre organização de trabalhadores, 
de empregadores e dos governos 
para promoção de justi ça social. Um 
instrumento no qual o SINDICATO DOS 
SAPATEIROS DE BIRIGUI foi pioneiro 
em usar, com o objeti vo de melhorar 
as condições do meio ambiente de 
trabalho das indústrias de calçados 
de Birigui.
São grandes e numerosas as con-
quistas através deste instrumento, 
como fornecimento de cadeiras er-
gonômicas aos trabalhadores (as) do 
setor de produção destas indústrias, 
implantação de climatizadores nos 
barracões das mesmas, implantação 
de dispositi vos de segurança em má-
quinas injetoras, etc. Com resultado 
tem-se a preservação da boa saúde 
do trabalhador e a prevenção de 
acidentes e doenças relacionadas ao 
trabalho.
Graças ao trabalho iniciado pela 
presidente do sindicato de Birigui 
Milene Rodrigues, posteriormente 
apoiado e impulsionado pela CONAC-
COVEST (Confederação Nacional dos 
Trabalhadores nas Indústrias do Setor 
Têxti l, Vestuário, Couro e Calçados) 
hoje cerca de 550 mil trabalhadores 
no Brasil são benefi ciados com a ca-

deira ergonômica projetada pelo 
ergonomista da FUNDACENTRO – 
Ricardo da Costa Serrano.
Os resultados desta ação iniciada 
em Birigui levaram o pesquisa-
dor da FUNDACENTRO e mes-
trando da Universidade de Mogi 
das Cruzes Jorge Pontes a de-
senvolver pesquisa de mestrado 
sobre o Tripartismo no Pólo Cal-
çadista de Birigui – SP. Primeiro o 
pesquisador apresentou-a e con-
seguiu sua aprovação na Univer-
sidade de Mogi das Cruzes - UMC 
e já em fevereiro de 2014, Jorge 

Pontes apresentou a pesquisa em 
um Evento Internacional promovido 
na Universidade de São Paulo - USP, 
o nome do evento é “IPSA-USP 
Summer School on Methods and 
Concepts in Political Science and 
International Relations”, traduzido 
é Escola de Verão do IPSA-USP sobre 
Métodos e Conceitos em Ciências 
Políticas e Relações Internacionais.
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A importância em aplicar conheci-
mentos científi cos em prol da saúde 
do trabalhador cada vez ganha mais 
ênfase porque traz resultados positi-
vos, benefi cia todos os envolvidos no 
processo de trabalho e contribui para 
o desenvolvimento de um país mais 
justo para todos.
É isto que o “Projeto e trabalho de Im-
plantação da ergonomia nos postos de 
produção das indústrias de calçados e 
confecções”, nascido em Birigui/SP por 
iniciativa do Sindicato dos Sapateiros 
de Birigui, expandido e apoiado nacio-
nalmente pela CONACCOVEST a fi m 
de que seus benefi cies atinja todos 
trabalhadores do Brasil e que tem 
como parceira a FUNDACENTRO 
que é o órgão do conhecimento do 
Ministério do Trabalho e Emprego 
nas questões de saúde e seguran-
ça do trabalhador tem realizado, 
pois já benefi cia mais de 400 mil 
trabalhadores em todo país, leva 
a conscientização do empresário 
da importância de proteger a boa 
saúde destes e com isto melhora 
a relação entre capital e trabalho.
Todo este esforço recebe o reconhe-
cimento dos participantes e visitantes 
da décima edição da SNCT que ocorre 
neste mês de outubro em Brasília onde 
as instituições parceiras expõe alguns 
dos protótipos de mobiliários destas 
indústrias desenvolvidos no projeto.
A abertura do evento ocorreu dia 22 e 
contou com a presença de Ministros, 
cientistas, físicos, autoridades, alunos 
de escolas, sindicalistas, auditores 
fi cais do trabalho, membros do poder 
judiciário, atletas, etc.
Ao falar da ligação entre os elementos 
do tema deste ano – “Ciência, saúde 
e esporte” –, o ministro da Ciência, 
Tecnologia e Inovação, Marco Antonio 
Raupp, falou da tradição do evento 
de trazer à tona a refl exão assuntos 
de relevância para a sociedade e com 

PROJETO E TRABALHO DA PARCERIA 
CONACCOVEST & FUNDACENTRO GANHA  

DESTAQUE NA “SEMANA NACIONAL DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA” EM BRASÍLIA

certeza cuidar bem dos trabalhadores 
é um deles.
“É evidente que nós aproveitamos os 
momentos e os temas que estão na 
ordem do dia para melhor transmitir 
a nossa mensagem aos jovens e à 
sociedade em geral”, destacou Raupp.
Dentro da temática de 2013, a atleta 
Daiane dos Santos que esteve no es-
tande reforçou o papel da ciência na 
vida. “O maior laboratório da ciência 
que a gente tem é o nosso corpo, que é 
o que usamos como meio de trabalho. 
Eu acho que a ciência entra onde a 
gente faz a pesquisa para a gente con-
seguir evoluir cada vez mais”, avaliou.

TEMA PARA 2014
Ao anunciar o tema de 2014, “Ciência 
e tecnologia para o desenvolvimento 

social do país”, o ministro explicou 
que a ideia é mostrar a contribuição 
do conhecimento científi co para a 
sociedade também na área social. 
“O Projeto CONACCOVEST & FUN-
DACENTRO é um exemplo para o 
mundo pelas tecnologias desenvol-
vidas na área de saúde e segurança 
do trabalhador e também tem 
metodologias que podem ser usa-
das para grandes transformação 
sociais”, destacou. Maria Amélia S. 
Reis Presidente da FUNDACENTRO.

 “Temos que aproveitar esta oportunida-
de para mostrar ao mundo e à socieda-
de brasileira que podemos unir forças e 
juntos inventarmos e construirmos sob 
os alicerces da ciência, soluções para 
os problemas de saúde e segurança do 
trabalhador.” Ressalva Milene Rodrigues 
Coordenadora Nacional da Secretaria de 
Saúde, Segurança e Meio ambiente do 
Trabalho e presidente do Sindicato dos 
Sapateiros de Birigui.
“A CONACCOVEST, sua diretoria e sua 
Presidente Eunice Cabral não só acre-
dita como investe nesta idéia.
O ergonomista e autor dos protótipos 
dos mobiliários expostos, Ricardo da 
Costa Serrano esteve presente no 
estande de exposição explicando a 
fi nalidade de cada um e todos os bene-
fícios que estes trazem ao trabalhador.
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ENCONTRO NACIONAL

ENCONTRO NACIONAL DA CONACCOVEST ENCONTRO NACIONAL DA CONACCOVEST ENCONTRO NACIONAL DA CONACCOVEST 
REÚNE LIDERANÇAS DE TODO O PAÍSREÚNE LIDERANÇAS DE TODO O PAÍSREÚNE LIDERANÇAS DE TODO O PAÍS

MAIS UMA VEZ A CONACCOVEST SAI NA FRENTE NA LUTA PELO SETOR

O lançamento da publicação “Indi-
cadores Socioeconômicos 2014” foi 
o grande destaque do encontro que 
aconteceu entre os dias 10 e 11 de 
dezembro no Espaço EZ Aclimação 
Hotel, em São Paulo.
A publicação é resultado de uma pes-
quisa encomendada pela Conaccovest 

junto ao Dieese, que através da coleta 
de dados em todo o país fez um ver-
dadeiro RX do setor com o olhar do 
trabalhador.
Esse trabalho corresponde ao Censo 
Econômico do Insti tuto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), pela 
Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS), pela Pesquisa de Emprego e 
Desemprego (PED) do DIEESE e do 
Sistema Estadual de Análise de Dados 
(Fundação Seade). 
Observou-se por meio da RAIS, da-
dos relati vos às empresas do setor e 
empregados com vínculo de trabalho 
formalizado no Brasil e nas grandes 
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ENCONTRO NACIONAL DA CONACCOVEST ENCONTRO NACIONAL DA CONACCOVEST ENCONTRO NACIONAL DA CONACCOVEST 
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MAIS UMA VEZ A CONACCOVEST SAI NA FRENTE NA LUTA PELO SETOR
regiões geográfi cas. Já o Censo Eco-
nômico, analisou dados referentes 
à ocupação e ao perfi l dos trabalha-
dores dos ramos do couro, calçados, 
têxteis e vestuário – em âmbito 
nacional com destaque nas grandes 
regiões geográfi cas. Com relação à 
PED, o estudo examinou os indicado-
res referentes aos trabalhadores em 
cada ramo do complexo e também nos 
demais ramos industriais pertencen-
tes às regiões metropolitanas de Belo 
Horizonte, Recife, Salvador, São Paulo 
e Distrito Federal.
A abertura da solenidade, no dia 
11/12 contou com a presença de mais 
de 300 convidados representando 
os estados do Ceará, Bahia, Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, 
São Paulo, Goiás, Espírito Santo, Rio 
Grande do Norte e Paraíba, presentes 
também as 3 maiores centrais sindi-

cais do Brasil - Força Sindical, Central 
Única dos Trabalhadores (CUT) e 
União Geral dos Trabalhadores (UGT) 
e presidentes e lideres sindicais de 53 
sindicatos, representantes do poder 
executi vo como o Ministério do traba-
lho e emprego, da FUNDACENTRO, da 
classe empresarial e políti cas.
A composição de mesa da abertura 
foi marcada pela presença de: Airton 
dos Santos do Dieese, Francisco José 
Ferraroli – Pres. Sinditêxtil/SP, Laerte 
Teixeira Vice-Pres UGT e Sec. Pol. So-
ciais da CSA, Rafael Servone – Pres. 
da ABIT, representando o Ministério 
do Trabalho: Maria Amélia Souza 
Reis – Pres. da Fundacentro, João 
Carlos Gonçalves - Juruna Sec. Geral 
da Força Sindical, representando o 
governado de São Paulo o Sr. Tadeu 
Moraes – Secretário de Emprego e 
Relações do Trabalho, representan-
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do a direção Nacional da CUT 
a srª Francisca Trajano – Te-
soureira Geral da Conaccovest, 
Ronald Moris Masijah – Pres. 
do Sindivest/SP, João Batista 
Xavier da Silva – Federação 
Democrática do Sapateiro/RS, 
José Ricardo Leite – Presidente 
da Fetraccovest/PR, José Car-
los Guedes – Pres. Federação 
Coureira do Brasil, Reginaldo de 
Souza Arantes – Pres. da Fetincc-
covest/SP, João Ricardo Schaab 
– Vice-Pres. da Federação do RS, 
Cláudio Prado – Diretor da Força 
Sindical SP, Francisco Nunes de 
Moura – Presidente da Fetivest/
CE, José Mandú – Pres. Federa-
ção Têxtil do Norte e Nordeste, 
Sérgio Marques – Pres. do Sindi-
cato Têxtil de SP e vice pres. da 
Conaccovest e o deputado Federal 
Álvaro Boéssio.
Para a presidente da Conaccovest - Eu-
nice Cabral, esta publicação inédita é 
um forte instrumento para o setor em 
todo o país. “É uma ferramenta muito 
importante para podermos conhecer 
a fundo nossa realidade” afi rmou.
Eunice Cabral relembrou sua traje-
tória de trabalho e comentou que o 

lançamento desta publicação é uma 
inovação no sentido de delinear 
a realidade do trabalho exercido 
por trabalhadores e trabalhadoras 
do setor têxtil, vestuário, couro e 
calçados em todo o país. “Ninguém 
faz nada sozinho, para lançar esse 
Anuário de Indicadores, a CONAC-
COVEST contou com a parceria do 
DIEESE. Por esse motivo, agradeço 

a presença de todos.
Para Airton dos Santos do DIEE-
SE, o projeto é um trabalho es-
tratégico que permite conhecer 
a base e, sobretudo, conhecer os 
trabalhadores e as trabalhadoras 
dos setores que compõem o 
complexo industrial representa-
do pela CONACCOVEST. 

Airton comenta que o levanta-
mento desta pesquisa possibi-
litou analisar os importantes 
indicadores sobre o mercado de 
trabalho produzidos no Brasil.

Por unanimidade os participan-
tes da mesa falaram que a ini-
ciativa fortalecerá na apuração 
mais detalhada do setor têxtil, 
vestuário, couro e calçados. 
Assim como trás, uma visão ge-

ral do país sobre as características 
dos estabelecimentos, a dinâmica 
do emprego formal, condições de 
trabalho e de remuneração, caracte-
rísticas dos ramos têxteis, vestuário, 
couro e calçados, distribuição da 
ocupação no complexo e nos setores 
de atividade e pesquisa de emprego 
e desemprego.
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Diante do trabalho sério 
e comprometi do da Co-
naccovest, o sindicato do 
Vestuário e Bordados de 
Ibiti nga e o do Vestuário 
de Americana se fi liaram 
a Confederação.

HOMENAGEM 
Uma mulher guerreira e 
que luta pelos interesses do 
setosr em todo o país. Este 
foi o início do discurso do 
companheiro Rodrigo Vieira 
Barbosa do Sind. Têxtil de 
Cachoeira da Prata/MG em 
homenagem a presidente da 
Conaccovest. Na ocasião foi 
entregue um lindo quadro à 
Eunice Cabral com uma poe-
sia personalizada.

FILIAÇÃO

É a Conaccovest avançando em suas lutas!
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Clemente Ganz Lúcio – Presi-
dente do DIEESE  - Destacou 
as mudanças no perfi l econô-
mico e social nos últi mos anos 
e as transformações no perfi l 
do trabalhador, menores taxas 
de desemprego, de informali-
dade, o aumento do consumo 
com aumento de demanda 
na produção, crescimento do 
salário mínimo, e o aumento 
da capacidade de negociação dos sindicatos. 

Rafael Servone – Pres. da 
ABIT - O Indicador é um grande 
passo é suporte para futuros 
trabalhos a serem realizados 
em prol dos trabalhadores e 
na luta para sobrevivência das 
indústrias destes setores, pois 
traz as mãos e mentes conhe-
cimento, suporte e alicerces 
para estas importantes lutas.  

Sérgio Marques – Pres. do 
Sindicato Têxtil de SP e 
vice pres. da Conaccovest 
- A Conaccovest tem lutado 
pelos trabalhadores por ela 
representados, tem constru-
ído estruturas nunca antes 
existentes e respondido 
tudo com muito trabalho. 

Patrícia Pelati eri - técnica e Coord. 
Executi va do Dieese - Este Indi-
cador encomendado pela nossa 
confederação ao DIEESE e que 
muito contribuirá para nossas 
lutas nacionais e internacionais 
pois conhecer a fundo a realidade 
do setor em todo Brasil é o grande 
desafi o da Confederação que não 

tem medo de enfrentar e arregaçar as mangas. 

Eunice Cabral Presi-
dente da CONACCO-
VEST - Juntos somos 
uma equipe, que na 
hora de ir a luta es-
quece as ideologias 
diferentes e ruma ao 
ideal que é construir 
um mundo de traba-
lho justo - Declarou 

OPINIÃO
João Carlos Gonçalves 
- Juruna Sec. Geral da 
Força Sindical
Esta publicação corres-
ponde ao Setor Têxtil, 
Vestuário, Couro e Cal-
çados e dará oportuni-
dades para a área, tra-
zendo à tona discussões 
entre governo, empresários, sindicatos e trabalhadores a 
respeito das condições e valorização do trabalho.  T

7. Francisca Trajano – Te-
soureira Geral da Conac-
covest - A CONACCOVEST 
espera que esta publica-
ção sirva como aporte e, 
que sirva de instrumento 
para discussão de assun-
tos relati vos ao setor com 
conhecimento. 

Airton dos Santos do Dieese 
- O projeto é um trabalho 
estratégico que permite co-
nhecer a base e, sobretudo, 
conhecer os trabalhadores 
e as trabalhadoras dos 
setores que compõem o 
complexo industrial repre-
sentado nacionalmente 
pela CONACCOVEST. -  

Ronald Moris Masijah 
– Pres. do Sindivest/SP 
- O levantamento desta 
pesquisa possibi l itou 
analisar os importan-
tes indicadores sobre 
o mercado de trabalho 
produzidos no Brasil. 

Maria Amélia Souza Reis 
– Pres. da Fundacentro - re-
presentando o ministro do 
Trabalho e Emprego, Manoel 
Dias, parabenizou o empe-
nho da CONACCOVEST e do 
DIEESE em estudar o setor. 
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1º DE MAIO

A diretoria do Sindicato dos Tra-
balhadores Têxteis de Santa Bár-
bara d’Oeste comemora o imen-
so sucesso de sua 10ª Festa do 
Trabalhador e do 17º Miss Têxtil, 
realizados no dia 18 de maio, no 
Esporte Clube Barbarense. Du-
rante os eventos, passaram pelo 
local cerca de 1,5 mil pessoas, 

SUCESSO DA TRADICIONAL FESTA DO TRABALHADOR 
TÊXTIL DE SANTA BÁRBARA D´OESTE 

No dia 1º de maio, na Escola 
Francisca Gomes Fernandes Viei-
ra, SESI de Maranguape, realizou-
-se um Show em Comemoração 
pelo Dia do Trabalho. O Evento 
contou com um publico de 03 mil 
pessoas, entre eles sócios, fami-
liares, amigos. Esti veram presen-

entre associados da entidade, seus 
familiares e convidados.
Para o presidente do Sindicato, 
Cláudio Peressim, o sucesso foi 
resultado de todo o esforço da 
entidade para homenagear seus 
associados. Os preparativos dos 
eventos começam meses antes da 
realização.  “Fazemos tudo com 

muito carinho, pois o trabalhador 
têxtil merece o melhor. E o resul-
tado a gente vê na quantidade de 
pessoas que participa”, destaca.
A Miss Têxti l 2014 eleita foi Patrícia 
Aparecida Antunes, funcionária da 
empresa Innovati v. A segunda colo-
cada foi Alessandra Nascimento, e a 
terceira  colocada Vanessa da Silva. 
 

tes José Antonio – representando a 
CONACCOVEST-BRASIL, Ana Claudia 
– Secretaria do Sindicato de Igua-
tú, Rômulo Miranda – Presidente 
do Sindicato de Quixadá, Lenice 
Monteiro – Secretária do Sindicato 
de Quixadá, o Sr. Odailson da Silva 
– escritor e demais autoridades.

O Show de Humor foi animado 
pelos Humoristas: Aluisio Jr., Ra-
padura e Palhaço Desmantelado. 
Foram arrecadados 1683 Kg de 
alimentos os quais foram doa-
dos ao Centro de Recuperação 
com Cristo – representado pelo 
Pastor Cristi ano.
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FESTA DO TRABALHADOR 
SHOW DE HUMOR NO CEARÁ 
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1º DE MAIO EM RUSSAS CE 
O STI Calçados e Vestuário de Russas realizou 
festa em homenagem ao 1º de Maio “Dia do 
Trabalhador” com Bingo e muito Forró
No dia 1º de maio de 2014, no Clube do 
Trabalhador do S.T.I Calçados e Vestuário de 
Russas-CE, foi realizado um bingo de 10 TV’s 
de LD de 48” (Quarenta e Oito Polegadas), 
mais 10 bicicletas, entre os sócios do Sin-
dicato, tudo regado a muito forró, lanches, 
água e refrigerantes, por conta do Sindicato
O companheiro Isaildo Lopes (Didi), presi-
dente do Sindicato, “disse ter valido a pena, 
a dedicação, o trabalho sério, para oferece-
rem um dia de lazer e descontração para os 
trabalhadores e seus familiares”.  

PRIMEIRO DE MAIO SINDCALÇADOS SOBRAL - CE 
O  S I N D C A L Ç A D I S -
TAS de sobral realizou 
uma l inda festa  em 
homenagem ao 1º de 
maio dia do trabalho, 
no Clube dos Calçadis-
tas, com a participação 
de mais de 8.000 (oito 
mil) trabalhadores. 

“Este trabalho é resulta-
do da confi abilidade da 
Categoria dos Calçadistas 
de Sobral, no trabalho 
honesto e incansável, que 
o companheiro Raniere 
Barbosa, juntamente com 
sua Diretoria desenvolvem 
em prol dos trabalhado-
res”, afi rmou o presidente 
da FETIVEST/CE, Francisco 
Nunes de Moura.
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O SINDCOSTUREIRAS de Caucaia-CE rea-
lizou no ulti mo dia 03.05.2014,  um Café 
da manhã e um curso de reciclagem para 
sócios do sindicato. O encontro foi em 
comemoração pelo DIA DO TRABALHO 
(1º DE MAIO). 
O curso foi ministrado pela Secretária 
Geral do Sindicato Solange Martins, e 
teve como intuito o esclarecimento e a 
conscienti zação dos trabalhadores para 
a questão da reciclagem de lixo. A Presi-
dente Andréa Ferreira, a Tesoureira Rita 
Ramos, e a Secretária Solange Marti ns, 
destacaram a sati sfação pelo sucesso do 
evento.  Agradeceram também a colabo-
ração da funcionária Margarida Lima, e 
a parti cipação das Companheiras Maura 
Isabel Presidente do SINTICONF, Pruden-
ciana Mesquita � Tesoureira do SINDCOS-
TUREIRAS de Maracanaú-CE e Alaisa Flor 
� Colaboradora do SINTICONF - Fortaleza 

PRIMEIRO DE MAIO DO 
SINDCOSTUREIRAS DE CAUCAIA-CE

O SINDCALÇADOS de Mora-
da Nova realizou um dia de 
lazer para seus associados 
e familiares, em comemo-
ração ao Dia do Trabalho, 
1º de maio de 2014. 
O evento aconteceu na 
AABB de Morada Nova, 
espaço este, conseguido 
através de parceria com 
o clube, a gratuidade e 
exclusividade no espaço, 
durante todo o dia. 
Rea l i zamos um evento 
esportivo com várias mo-

1º DE MAIO EM MORADA NOVA - CE

Goleiro menos vazado

dalidades, dentre elas: 
1) FUTEBOL MASCULINO 
E FEMININO; 2) VÓLEI DE 
AREIA MASCULINO E FEMI-
NINO; e 3) SINUCA E TENIS 
DE MESA MASCULINO E 
FEMININO. 
Na oportunidade realizamos 
sorteios de brindes com nos-
sos associados.
“Nosso evento contou com 
aproximadamente mil tra-
balhadores, motivo de or-
gulho pelo reconhecimento 
no nosso trabalho dedicado 

a Categoria” . Concluiu o 
Companheiro Joaquim Neto 
– Presidente do SINDCAL-
ÇADOS de Morada Nova-CE.
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Em abril de 2014, o SINDCOSTU-
REIRAS de Maracanaú-CE, realizou 
distribuição de brindes com os 
sócios em várias empresas de 
confecção do Município. Ocasião 
em que fez sorteios simultanea-
mente. No total foram distribuídos 
cerca de 60 (sessenta) brindes 
como: panela de pressão, ferro 
de passar, liquidificador, espre-
medor de frutas, sanduicheiras, 
Microsystems, DVD, dentre ou-
tros. Parti ciparam da distribuição 

1º DE MAIO 2014 
SINDCOSTUREIRAS DE MARACANAÚ

os Diretores: Francisco Carlos, 
Prudenciana Mesquita e Joélia 
Ferreira, Presidente, Tesoureira 
e Secretária. Para o Sindicato a 
recepção dos trabalhadores foi 
muito boa. Agradeceram pela 
homenagem para com deles, em 
uma data tão especial. 1º de Maio 
dia do Trabalho”. O Presidente 
Francisco Carlos, agradecendo a 
colaboração das Companheiras 
Maura Isabel e Alvina Nobre do 
SINTICONF de Fortaleza.
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A Justi ça do Trabalho de Birigui ar-
recadou R$ 8 milhões com o leilão 
on-line de um prédio pertencente 
ao grupo Kiuty Indústria e Comér-
cio de Calçados, que era uti lizado 
para produção dos calçados infan-
ti s. Pioneira do setor no município, 
a empresa  fechou as portas em 
2009. Segundo o Sindicato dos Sa-
pateiros, com o valor será possível 
quitar as dívidas trabalhistas ainda 
existentes com mais de 650 ex-fun-
cionários e também com o INSS (Ins-
ti tuto Nacional do Seguro Social).
 O imóvel, que possui mais de 28 mil 
metros quadrados, foi arrematado 
pela Quality Birigui Parti cipações 
em Sociedade Ltda. 
“Após várias tentati vas, consegui-
mos reduzir o valor do prédio e, 
finalmente, ele foi comprado. O 
dinheiro já está depositado em uma 
conta judicial”, disse a presidente 
do sindicato, Milene Rodrigues. 
A Justiça do Trabalho confirmou 
as informações e divulgou que a 
arrematação já foi homologada pela 
juíza Jaide Souza Rizzo e as partes 

SINDICATO DOS SAPATEIROS DE BIRIGUI 
LUTA E CONSEGUE VITÓRIA A MAIS 
DE 650 TRABALHADORES

VITÓRIA EM BIRIGUI

noti fi cadas para apresentar contes-
tações quanto ao pregão. Por isso, 
ainda não há prazo defi nido para 
fi nalização dos trâmites judiciais e 
liberação dos recursos. 

AÇÕES
De acordo com Milene, o montante 
arrecadado será usado para saldar 
as verbas rescisórias pendentes 

com os ex-funcionários da fábrica 
referentes a duas ações coleti vas 
e também daqueles que entraram 
com ações individuais. As pessoas 
que estão recebendo a assistência 
jurídica gratuita do sindicato vão 
receber os débitos sem qualquer 
desconto. A quanti a que cada um 
tem para receber será calculada 
com correções.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE 
CALÇADOS EM GERAL E COMPLEMENTOS DE BELO HORIZONTE 

E REGIÃO CONQUISTA NA JUSTIÇA DO TRABALHO  
RESCISÃO INDIRETA POR FALTA DE DEPÓSITO DE FGTS 

Ao ajuizar ação de rescisão indireta de trabalho por falta de 
depósito de FGTS de uma trabalhadora de nosso setor, o Exce-
lentí ssimo Juiz do Trabalho Dr. alexandre Reis Pereira de Barros 
da MM 2ª Vara do trabalho de Contagem - MG entendeu que a 
falta de depósito do FGTS implica em rescisão direta de traba-
lho, condenado a empresa a pagar a reclamante toda quitação 
das verbas rescisórias, tão como a entrega dos documentos 
referente ao seguro Desemprego, assim como a baixa na CTPS.
Isto prova que a Justi ça do Trabalho em nosso País é uma das 
mais importantes e respeitadas. Prova que o Sindicato dos traba-
lhadores nas Indústrias de Calçados em Geral e Complementos 
de Belo Horizonte e Região junto com seu corpo Jurídico sempre 
zelou pelo os interesses da categoria.
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SINDICATO NAS INDÚSTRIAS DE CALÇADOS 
E BOLSAS  DE BH SUPERA INFLAÇÃO 

EM 2014 E GARANTE  AUMENTO REAL 
PARA OS PISOS DA CATEGORIA

ACORDOS COLETIVOS PELO PAÍS

Mais uma vez o sindicato mostrou 
a sua categoria, que com diálogo, 
perseverança e ati tudes, vem re-
alizando várias conquistas para os 
trabalhadores do setor.
O presidente Rogério Aquino e sua 
diretoria conseguiram mais uma 
vez a antecipação do reajuste nos 
pisos salariais, uma vez que a data 
base é 1º de março.
Negociamos um Termo Aditi vo que 

AUMENTO AUMENTO AUMENTO 
DA SIM !DA SIM !DA SIM !

resultou em um reajuste de 7,75%, 
tendo um ganho real de 2,19%, 
resgatando assim qualquer perda 
e o poder aquisiti vo neste período 
tão conturbado de instabilidade 
social em que atravessamos, afi rmou 
Rogério.

O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Vestuário de Londrina e Re-
gião (SINTVEST), presidido por José Ricardo Leite e que representa 26.000 
(vinte e seis mil) trabalhadores, conquistou  9% (nove por cento) de aumento 
salarial. Isto representou um ganho real acima da infl ação de 3,11% (três 
vírgula onze por cento), visto que o índice acumuladao nos últi mos 12 meses 
é de 5,89 % (cinco vírgula oitenta e nove por cento) INPC/IBGE.
O sindicato também conquisou um Auxilio Creche no valor de R$ 90,00 (no-
venta reais) até a criança completar 4 anos de idade e um seguro de vida 
com Cobertura de 9.000,00 (nove mil reais) que será pago pelas empresas.
No acordo fi cou defi nido o FIM DO BANCO DE HORAS a parti r de 1º de 
Setembro de 2014 e todas as horas de trabalho que execederem as 44 
horas semanais, deverão ser pagas ao trabalhador como horas extras com 
acréscimo de 50%.

SINTVEST-PR ALCANÇA 9% DE AUMENTO

O SOAC tem data base em 01 
de janeiro, e em 2014 fechou 
o ACORDO SALARIAL, com um 
reajuste de 7,1% (sete vírgula 
um) representando um ganho 
real de 1,26% (um vírgula vinte 
e seis por cento). Os demais 
salários fora dos pisos e acima 
deste, ti veram um reajuste de 
6,85% (Seis vírgula oitenta e 
cinco por centro), representan-
do um ganho real de 1,22 (um 
vírgula vinte e dois por cento).
Além disso, a indenização do 
seguro previsto na CCT passou 

SINDICATO DAS COSTUREIRAS DE 
BELO HORIZONTE CONQUISTA 7,1%

de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 
para R$ 12.000,00.
Um ponto importante foi a 
manutenção das conquistas 
do sindicato como: PRÊMIO DE 
ASSIDUIDADE DE 7%, caso o 
trabalhador da produção não 
falte e de 3,5% com uma falta 
justificada, mensalmente no 
salário, TRIÊNIO DE 5%  cada 
período de 3 anos que o traba-
lhador permanecer na mesma 
empresa, de forma que um tra-
balhador com 3 anos, acréscimo 
de 5%, 6 anos, acréscimo de 

10%, 9 anos, acréscimo de 15%, 
sendo este o limite. Além de ou-
tras conquistas, que sem dúvida 
representa um ganho muito im-
portante para os trabalhadores 
representados pelo SOACBH.
A obrigatoriedade de que todas 
as empresas providenciem a 
implantação de cadeiras ergo-
nômicas, com encosto e assento 
reguláveis, que proporcionarão 
mais conforto aos trabalhadores 
e trabalhadoras além de prote-
ção contra doenças lombares e 
da coluna, também foi destaque. 

FETIVEST/CEARÁ 
REAJUSTES MÉDIOS 

DE 2.03%
Os sindicatos filiados a Federação 
dos Trabalhadores nas Indústrias do 
Vestuário, Têxteis, Couro, Calçados e 
Lavanderias Industriais do Estado do 
Ceará e mais 150 municípios onde não 
têm sindicato conquistaram reajuste 
médio de 2,03% em 2014.
Entre os sindicatos estão: Maranguape 
Calçados e Vestuários, Quixadá calça-
dos, Iguatu Calçados e Vestuário, Cal-
çados de Russas, Calçadista de Sobral, 
Têxti l de Maranguape e Maracanaú, 
Costureiras de Fortaleza, Costureiras 
de Maracanaú, Costureiras de Cau-
caia, Calçados de Morada Nova.
“Nosso trabalho é baseado no diálo-
go” afi rmou o presidente da Federa-
ção, Francisco Nunes de Moura – mais 
conhecido como Chico Maranguape.

José Ricardo Leite - presidente do 
Sintvest Londrina e da Fetraccovest-PR
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ASSIM COMO em 2013, A DIRETORIA 
DA CONACCOVEST E FETINCCCOVEST, 
BEM COMO OS SINDICATOS FILIADOS 
DO INTERIOR (STI VESTUARIO DE 
LIMEIRA, STI VESTUARIO DE CAM-
PINAS, STI VESTUARIO DE CAPIVARI, 
STI VESTUARIO DE INDAIATUBA, STI 
VESTUARIO BAURU, STI VESTUARIO 
BAIXADA SANTISTA e STI CONFEÇÕES 
DE FARTURA), NÃO MEDIRAM ES-
FORÇOS EM BUSCAR AS DIRETRIZES 
DE UNIFICAÇÃO DA CATEGORIA E 
PISOS SALARIAIS.
NOVAMENTE DE FORMA 
INÉDITA FORAM PACTUA-
DOS COM OS SINDICATOS 
PATRONAIS DO VESTUA-
RIO E DE MATERIAL DE SE-
GURANÇA, CONVENÇÕES 
COLETIVAS DE TRABALHO 
PARA OS TRABALHADO-
RES REPRESENTADOS PE-
LOS SINDICATOS FILIADOS 
NAS SEGUINTES BASES:
VESTUARIO/CONFEC-
ÇÕES – DATA BASE – 
JUNHO DE 2014.
REAJUSTE SALARIAL NO IMPORTE 
DE: 7,08 (SETE VIRGULA ZERO OITO 
POR CENTO)
PISOS SALARIAIS: SALARIO NORMATI-
VO para os empregados não qualifi -
cados, assim entendidos aqueles que 
se exercitam nos serviços de faxina, 
auxiliar de cozinha, copa e ainda 
como Offi  ce-boy e auxiliar de serviços 
gerais o salário normati vo será de: R$ 
875,00 (oitocentos e setenta e cinco 
reais) mensais, ou R$ 3,98 (três reais 
e noventa e oito centavos) por hora;

CONFEDERAÇÃO (CONACCOVEST) E FEDERAÇÃO 
(FETINCCCOVEST) EM BUSCA DAS DIRETRIZES DE 
UNIFICAÇÃO DA CATEGORIA E PISOS SALARIAIS

para os empregados qualifi cados, ou 
seja, aqueles não abrangidos na espe-
cifi cação acima, o salário normati vo 
será de: R$ 1.001,00 (hum mil e um 
reais) mensais, ou R$ 4,55 (quatro 
reais e cinquenta e cinco centavos) 
por hora;
Os salários normativos acima es-
pecificados serão equiparados ao 
Salário Mínimo Paulista, caso o valor 
deste quando reajustado, no curso 
da vigência deste Acordo Coletivo 

de Trabalho, estipule 
um valor mensal maior 
que os fixados neste 
documento;
Também foram re-
novadas as demais 
clausulas sociais com 
a manutenção dos 
benefí cios tais como:
· Cesta Básica de 25 
Kg no Sistema do PAT.
· Cláusula que dis-

ciplina regras de Ergonomia
VESTUARIO/MATERIAL DE SEGU-
RANÇA – DATA BASE – JULHO DE 
2014. REAJUSTE SALARIAL NO 
IMPORTE DE: 7,60 (SETE VIRGU-
LA SEIS POR CENTO)
PISOS SALARIAIS:SALARIO NOR-
MATIVO.
ADMISSÃO: R$ 1.025,20 (hum mil, 
vinte e cinco reais e vinte centa-
vos) mensais, ou R$ 4,66 (quatro 
reais e sessenta e seis centavos) 
por hora;
EFETIVAÇÃO: R$ 1.113,20 (hum 

mil, cento e treze reais e vinte centa-
vos) mensais, ou R$ 5,06 (cinco reais 
e seis centavos) por hora;
Entende-se por salários normati vos 
de efeti vação aquele que venha a ser 
pago após o período experimental;
ESTES AVANÇOS DEMONSTRAM O 
ESFORÇO, TRABALHO E PREOCUPA-
ÇÃO DA CONACCOVEST ATRAVES DE 
SUA DIRETORA PRESIDENTE EUNICE 
CABRAL E, FETINCCCOVEST ATRA-
VÉS DE SEU DIRETOR PRESIDENTE 
REGINALDO ARANTES, COM AS 
QUESTÕES QUE ENVOLVEM A SAÚ-
DE, BEM ESTAR E A QUALIDADE DE 
VIDA DOS(AS) TRABALHADORES(AS) 
REPRESENTADOS PELOS SINDICATOS 
FILIADOS, ENTRE OUTRAS.  
NA BUSCA DOS OBJETIVOS TRAÇA-
DOS EM SEUS ESTATUTOS SOCIAIS, 
AS ENTIDADES REPRESENTADAS VÊM 
CONQUISTANDO DIA A DIA MUITAS 
VITORIAS NOS CAMPOS POLÍTICOS, 
JURÍDICOS E SINDICAIS. 
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CONACCOVEST NO CEARÁ

Conaccovest  e Fetivest unidas no Ceará 
A FETIVEST-CE realizou di-
versas reuniões em 2014, 
com sua Diretoria Executi va 
e com a presença da Compa-
nheira Eunice Cabral - Pre-
sidente da CONACCOVEST/
BR e do Secretário Geral do 
Sindicato das Costureiras 
de São Paulo e Osasco-SP, 
Companheiro Elias Ferreira. 

Destaque para os processos de sindica-
tos e algumas reivindicações do Setor. 
Diretores Presentes: Francisco Nunes 
Presidente; Francisco Antonio - Tesou-
reiro Geral, Maura Isabel - Secretária 
Geral; Isaildo Lopes - Segundo Te-
soureiro; Francisco Carlos - Segundo 
Secretário e Alvina Nobre - Diretora 
de Assuntos Sindicais. 

“ A parti cipação constante dos 
companheiros do Ceará tornam 
o nosso crescimento constante.” 

Afi rma a presidente Eunice Cabral
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S.T.I. CALÇADOS E VESTUÁRIO 
DE RUSSAS-CE, comemorou seus 
15 anos com uma grande festa. 

Seu Presidente Isaildo Lopes (Didi), 
destacou a trajetória da entidade, que 
dia a dia vem crescendo e oferecendo 
melhores serviços e lazer aos seus as-
sociados e familiares, porque não dizer 
a população de Russas. O Companheiro 
Isaildo (Didi), realizou sorteios com 
os associados, dentre outro brindes, 
15 vales compras no valor R$ 300,00 
(trezentos reais), ocasião em que agra-

15 ANOS S.T.I.VEST.CALÇ.RUSSAS-CE 

deceu as doações da CONACCOVEST/
BR, na pessoa de sua Presidente Sra. 
Eunice Cabral, e da FETIVIVEST/CE, as 
duas entidades foram representadas 
pelo Sr Francisco Nunes. Antes de dar 
inicio ao forró, agradeceu a presença 
de todos que prestigiaram o evento, 
cerca de duas mil pessoas, associados, 
amigos, colaboradores e parceiros do 
sindicato, como também o Presidente 
da FETIVEST-CE, Sr. Francisco Nunes; 
o Presidente do S.T.I. Vestuário e Cal-
çados de Maranguape Sr. Mário Costa, 

o Presidente do S.T.I. Vestuário e 
Calçados de Quixadá Rômulo Miranda 
e Secretária Lenice Monteiro; o Presi-
dente do S.T.I. Vestuário e Calçados 
de Iguatú-CE, Sra. Neuda Fernandes 
e Secretária Cláudia; o Vice-Presidente 
do SINDTÊXTIL de Maranguape e Ma-
racanú Sr. Enoque Alves e Diretores: 
Sr. Francisco Arruda, Antônio Arruda, 
Pedro Ivo, prestigiaram o Evento. 
Isaildo Lopes (Didi) agradeceu a 
colaboração de sua Diretoria na or-
ganização do Evento.
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ELEIÇÕES SINDCALÇADOS QUIXADÁ 

Com 87% dos votos válidos, o companheiro Rômulo Miranda foi reeleito 

no último dia 23 de setembro para o mandato 2014/2018.

Apoiado por companheiros de luta, entre eles a Diretoria da FETI-

VEST/CE; e os Companheiros dos sindicatos fi liados a FETIVEST-CE, 

o Presidente Rômulo agradeceu a todos que ajudaram durante todo o 

Processo Eleitoral do STI CALÇADOS DE QUIXADÁ-CE,

Participaram do pleito os Companheiros (as): Francisco Nunes (FETI-

VEST/CE); Francisco Antônio e seu Diretor Valmir Abreu (SINDTÊXTIL 

- Maranguape e Maracanaú-CE); Maura Isabel e Alvina Nobre (SINTI-

CONF – Fortaleza-CE); Isaildo Lopes (Didi) – (S.T.I.Vest. e Calçados de 

Russas-CE); e Neuda Fernandes (S.T.I.Vest e Calçados de Iguatú-CE).

 

ELEIÇÕES SINDCALÇADOS QUIXADÁ 
ELEIÇÕES SINDICAIS

SINTICONF participou 
em março/14 da apu-
ração das Eleições Sin-
dicais do SINDTÊXTIL 
de Maranguape e Ma-
racanaú-CE. O Compa-
nheiro  Francisco Antô-
nio Ferreira da Silva foi 
reeleito com mais de 
95% (noventa e cinco 
por cento) dos votos 
válidos. Resultado do 
trabalho parti cipati vo e 
atuante que Francisco 
realiza juntamente com 
sua Diretoria. 
 

ELEIÇÕES EM MARANGUAPE E MARACANAÚ 
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Em outubro de 2014, acon-
teceu a Solenidade de Pos-
se da Nova Diretoria do 

SINDCALÇADOS de Quixadá-CE. 
O Companheiro Rômulo Mi-
randa foi reeleito Presidente, 
com a aprovação de mais de 
85% dos associados. Rômulo 
está trabalhando por melhorias 
para a Categoria, o propósito é 
avançar nas mudanças, alguns 
projetos e parcerias entrarão 
em funcionamento a parti r de 
janeiro de 2015. 
O evento contou com a presen-
ça maciça dos trabalhadores 
calçadistas de Quixadá, como 
também da Presidente da CO-

POSSE DA NOVA DIRETORIA DO 
SINDCALÇADOS-QUIXADÁ-CE 

NACCOVEST/BR, Sra. Eunice 
Cabral e seu Diretor Sr. Elias 
Ferreira; do Presidente da FE-
TIVEST/CE, Sr. Francisco Nunes 
e Diretores; da Força Sindical 
– Ceará; e mais, representantes 
sindicais de vários setores e 
seguimentos: Sindicato dos Me-
talúrgicos de Maracanaú e mais 
11 Municípios, Presidente José 
Milton e Diretores; Sindicato dos 
Desenhistas do Estado do Ceará, 
Presidente Sra. Ana Maria; Sindi-
cato de Confecção de Roupa de 
Fortaleza, Presidente Sra. Maura 
Isabel; Sindicato da Polícia Fe-
deral do Ceará, Vice-Presidente 
– Sr. Eugênio Brayner; Sindicato 

dos Marceneiros do Ceará, Sr. 
Renato Mati as; SINDTÊXTIL Ma-
ranguape e Maracanaú – Presi-
dente Francisco Antônio e mais 
Diretores; SINDVEST e Calçados 
de Maranguape – Presidente 
Mário Costa; SINDVEST e Calça-
dos de Russas-CE, Presidente Sr. 
Isaildo Lopes(Didi); SINDVEST e 
Calçados de Iguatú, Presidente 
Sra. Neuda Fernandes; além de 
representantes locais: Empresa 
e Município: Prefeitura, Em-
presa DAKOTA, SINE/IDT; CLD; 
dentre outros. “o SINDCALÇA-
DOS de Quixadá está muito bem 
representado, primeiro por ter 
uma diretoria com 75% (setenta 
e cinco por cento) de mulheres, 
e, segundo por está diretoria ser 
composta na sua totalidade por 
jovens. Confesso que fi co imen-
samente feliz de aqui está para 
compartilhar este momento 
com vocês. 
A CONACCOVEST/BR esta-
rá sempre à disposição para 
prosseguirmos na luta, contem 
sempre conosco.

 “Juntos, 
faremos a 
diferença.” 
Conclui a 

Companheira 
Eunice Cabral.
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DEFESA SOCIALDEFESA SOCIALDEFESA SOCIALDEFESA SOCIALDEFESA SOCIALDEFESA SOCIAL

MINAS PARTICIPA DE REUNIÃO DO 
CONSELHO DE DEFESA SOCIAL 

e voto no Conselho. Embora 
o Conselho esteja previsto no 
arti go 134 da Consti tuição Es-
tadual, ele permaneceu longo 
tempo inati vo. Na atual admi-
nistração, “suas atribuições não 
foram  exercitadas”,conforme 
reconheceu na reunião o pró-
prio secretário de Estado de De-
fesa Social, Rômulo de Carvalho 
Ferraz, que preside o órgão.  
Os demais membros do Conse-

O Sindicato dos trabalhado-
res nas indústrias de calçados 
e Bolsas de Belo Horizonte , 
por meio de seu representan-
te Rogério Aquino, parti cipou 
da reunião do Conselho Es-
tadual de Defesa Social que 
elegeu, no dia 17 de julho, o 
advogado Paulo Vaz Alkimin 
para o cargo de Ouvidor de 
Polícia Civil de Minas Gerais.
Esta é a segunda vez que o 
Sindicato parti cipa do Con-
selho – a primeira foi em 
2007, quando Rogério Aqui-
no esteve presente em duas 
reuniões. Em 2012, ele foi 
novamente indicado pelo 
Sindicato; foi sabatinado 
pelos deputados integrantes 
da Comissão de Segurança 
da Assembleia Legislati va de 
Minas Gerais e nomeado por 
portaria publicada no dia 30 
de abril deste ano. 
O Sindicato tem direito a voz 

lho são: a secretária Estadual de 
Educação, Ana Lúcia Gazzola; a 
chefe adjunta da Polícia Civil, 
Maria de Lourdes Camille; o 
comandante geral da Polícia Mi-
litar, Márcio Marti ns Sant’Anna; 
o especialista de notória expe-
riência em segurança pública 
Marcus Vinicius Gonçalves da 
Cruz e a Diretora do Sindicato 
dos Jornalistas de Minas Gerais, 
Vilma Tomaz Ribeiro.
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Foi publicado no Diário Oficial da União, edição de 21/08/2014, o deferi-
mento por parte do Secretário de Relações do Trabalho da alteração esta-
tutária estendendo a base territorial para mais 75 municípios, totalizando 
agora a representação dos trabalhadores em 107 municípios em Minas 
Gerais. São novos desafios, como diz o presidente Antonio Carlos Francisco 
dos Santos, já que nos novos municípios milhares de trabalhadores estavam 
sem qualquer proteção sindical.

SINDICATO DAS COSTUREIRAS DE BH E REGIÃO 
METROPOLITANA TEM AMPLIAÇÃO DE SUA 
BASE TERRITORIAL DE REPRESENTAÇÃO

CRESCIMENTO DAS BASES

A FETINCCCOVEST VEM CONQUISTANDO VITÓRIA EM CIMA DE  VITÓRIA.
NÃO BASTASSE HAVER CONQUISTADO O CÓDIGO SINDICAL EMITIDO PELO 

M.T.E.NO DIA 25/09/2014 CONFORME ACORDÃO EM ANEXO, A FETINCCCOVEST 
OBTEVE MAIS UMA SENTENÇA FAVORAVEL CONTRA A FETIVESP NO PROCESSO 

Nº000087456.2010.5.02.0065 - TRT/SP.
 

VITÓRIA, VITÓRIA, VITÓRIA! 
FEDERAÇÃO DE SÃO PAULO

Antonio Carlos F. dos 
Santos - presidente

Reginaldo de Souza 
Arantes - presidente

w
w

w
.c

on
ac

co
ve

st
.o

rg
.b

r

333333

conaccovest_revista_2114.indd   33 23/12/2014   13:14:56



www.conaccovest.org.brwww.conaccovest.org.brwww.conaccovest.org.br

RE
VI

ST
A 

CO
N

AC
CO

VE
ST

34

LUTA CONTRA O TRABALHO PRECÁRIO

Em atendimento a denúncia, feita por 
um casal de bolivianos com uma crian-
ça de 4 anos,em junho/14, através da 
informação de que na ofi cina da dona 
Regina localizada no Bairro do Brás na 
rua Rio Bonito,767, havia vários traba-
lhadores estrangeiros em situação de 
trabalho análogo da escravidão.
O sindicato das Costureiras de São 
Paulo e Osasco, fi liado a CONACCO-
VEST, encaminhou a denuncia ao 
Ministério do Trabalho e Emprego, 
solicitando uma fi scalização na mes-
ma. Em diligencia foi constatado que 
havia 12 estrangeiros com nacionali-

TRABALHO ANÁLOGO ESCRAVO 
 UMA REALIDADE DEBATIDA

dade haiti ana e dois bolivianos nas 
dependências na ofi cina em situações 
degradantes, onde os mesmos esta-
vam sem alimentação, pelo fato de se 
negar a manter a produção pelo fato 
de estarem com salários atrasados há 
dois meses. Diante do fato, os fi scais 
do Ministério do Trabalho, constata-
ram que os estrangeiros viviam em 
local degradante, com mofo, péssi-
mas instalações elétricas, colchões 
espalhados pelo chão, e ambiente 
totalmente insalubre.
O representante da MTE noti fi cou e 
interditou a empresa que estava com 

a sua produção nas dependências da 
ofi cina “As Marias”. 
Dias depois os representantes da con-
fecção compareceram no Ministério 
de Trabalho, para assinatura de TAC, 
para rati fi car o registro em carteira e 
se comprometeram a fornecer cesta 
básica como medida emergencial para 
os (as) trabalhadores (as) que lá se 
encontravam, e fi rmar o pagamento 
das verbas rescisórias dos resgatados.
Foram pagos R$ 56.283,85 em 
verbas rescisórias e o MTE emitiu 
guias para liberação de seguro de-
semprego dos resgatados. 
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A FETIVEST-CE marcou presença no 
III Fórum BRISCS Sindical (desen-
volvimento sustentável, trabalho 
decente e inclusão social), foram 
os temas discutidos pelos cinco 
Países que formam o BRICR (Brasil, 
Rússia, Índia, China e África do Sul), 
realizado em Fortaleza, no perío-
do de 14 a 16 de julho de 2014. 
Paralelo ao III Fórum Sindical, os 
05 (cinco) Presidentes dos Países 
acima, discuti ram e fundaram um 
Banco Financeiro Mundial com 
a denominação de BRICS, que 
dará suporte aos mesmos, como 
também facilitará o crescimento 
dos mesmos. Participar de uma 
discussão deste porte é importe 
para todo trabalhador que repre-
senta uma classe, uma categoria. 
Bom saber que sindicalistas destes 
Países estão juntos desenvolvendo 
ações para amenizar as diferenças 
existentes entre eles, no mundo do 
trabalho. A legislação trabalhista 
brasileira está além dos demais 

III FÓRUM BRICS SINDICAL 

Países que compõem este bloco. 
Em fim, o que queremos é en-
contrar soluções sistemáti cas que 
reduzam as desigualdades sociais 

entre os mesmos. Proporcionando 
mais empregos, melhores salários 
e vida digna para os trabalhadores 
de todas as nações. Concluiu o 
Companheiro: Francisco Antônio – 

Presidente do SINDTÊXTIL de 
Maranguape e Maracanaú, 
Diretor Financeiro da Força 
Sindical Ceará, Diretor Executi vo 
da CONACCOVEST/BR e Diretor 
da Federação do Vestuário, Têx-
ti l, Calçado, Couro e Lavanderia 
Industrial do Ceará. Parti ciparam 
do evento os Companheiros do 
Setor: Mário Costa – Presidente; 
– do S.T.I. de Calçados e Vestu-
ário de Maranguape-CE; Alvina 
Nobre – Diretora do Sindicato 
das Costureiras de Fortaleza-
-CE, Diretora da FETIVEST/CE e 
Membro da Diretoria da Força 
Sindical do Ceará.
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