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APRESENTAÇÃO

A 
CONACCOVEST iniciou sua forte atuação 
sindical, em 21 de janeiro de 2006, tendo 
pela frente um cenário bastante difícil 
com relação à qualidade de vida das (os) 

companheiras (os) no ambiente de trabalho.
Para cumprir esta agenda de trabalho com vigor unimos 
forças, organizamos a diretoria em torno da causa e 
delineamos as linhas mestras para a estratégia mais efi caz 
em auxílio a esta antiga reivindicação da categoria.
Compusemos uma equipe de técnicos, com larga 
experiência no trabalho de base, que percorreu os 
quatro cantos do país conhecendo a realidade das 
empresas, diagnosticando os problemas, ouvindo as (os) 
companheiras (os) e formando laudos com informações 
preciosas para nossa ação.
Grande parceira nesta empreitada é a FUNDACENTRO, 
através do ergonomista Ricardo Serrano, que foi 
responsável pelo desenvolvimento dos protótipos 
de máquina plana, sendo verdadeiros parâmetros 
ergonômicos em favor do bem-estar e maior 
produtividade no ambiente de trabalho.
Outra linha fundamental neste processo está na abertura 
do canal de diálogo com empresários, governo e 
ministério público, respectivamente. As composições tripartites somaram resultados extremamente positivos, 
que, hoje, marcam posição de destaque da confederação enquanto baluarte na luta pela Saúde e Segurança 
no setor.
Grande símbolo do êxito de nosso trabalho consolidou-se com a inauguração do Espaço TI TI TI, no Sindicato 
das Costureiras de São Paulo e Osasco, que além de referência na aplicação da ergonomia, também colaborará 
na reciclagem e formação de novos profi ssionais para o mercado.
Também ganhamos maior força e solidez com a fi liação à Industri All, que abre suas portas de representação 
sindical em mais de 140 países para discutir conosco propostas e encaminhamentos voltados ao fortalecimento 
do setor.
Apesar da CONACCOVEST estar na vanguarda desta luta, porém, sei que o caminho é longo especialmente 
quando os relatos mostram empresas em situação irregular – apesar do índice ter diminuído consideravelmente.
Por isso, o compromisso desta diretoria é prosseguir o trabalho realizado com esforço, competência, estudo 
e parceria no sentido de alcançarmos o maior resultado, que é logicamente a qualidade de vida das (dos) 
companheiras (os) em todo o Brasil.

EUNICE CABRA L - PRESIDENTE

Estamos na vanguarda da luta 
pela ergonomia no Setor no Brasil
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“Não pode haver divisão entre Justiça Social e o 
Trabalho Decente sem que este conduza a uma 
economia decente”. 
Este foi o discurso do ministro do Trabalho e Emprego, 
Brizola Neto, na solenidade de abertura da 1ª Conferência 
Nacional do Emprego e Trabalho Decente, que ocorreu 
em Brasília/DF, no Centro de Convenções Ulysses 
Guimarães, em agosto.
Para ele, o trabalho é a maior fonte de riqueza humana, 
o motor do progresso e do desenvolvimento, trabalho 
digno é a raiz, a fonte da seiva que mantém forte e 
saudável um país.
A Iª CNETD aconteceu num momento muito 
apropriado, pois a agenda brasileira assume um 
papel inovador no cenário internacional, que não é 
animador. Mas a bandeira do Trabalho Decente tem 
que se traduzir em ações e políticas.
Na oportunidade, os mais de 300 delegados presentes 
discutiram temas estratégicos como negociação 
coletiva, igualdade de oportunidades, prevenção e 
erradicação do trabalho infantil e escravo, geração 
de emprego, empreendedorismo, agricultura familiar, 

CONACCOVEST na 
1ª Conferência Nacional do Emprego 
e Trabalho Decente em Brasília/DF

informalidade, crédito, ratifi cação das Convenções 
151 e 158 da OIT, dentre outros.
Além das centrais sindicais e das federações patronais, 
o Ministério do Trabalho e a FUNDACENTRO 
montaram estandes com exposições mostrando os 
trabalhos desenvolvidos em todo Brasil valorizando 
o trabalho decente, além da prevenção e segurança.
O trabalho promovido pela CONACCOVEST e 
FUNDACENTRO na questão de ergonomia para as 
(os) costureiras (os) do Setor do Vestuário e Calçados 
destacou-se na conferência.
Nossa equipe esteve composta pelos companheiros 
Rogério Jorge de Aquino e Silva, Ruth Coelho, 
Romerio Moreira e José Antônio Simão Rodrigues, 
que juntamente com Ricardo Serrano, apresentaram 
os projetos de protótipos de máquinas durante o 
encontro nacional.

CONACCOVEST tem presença atuante na conferência em Brasília

REPRESENTAÇÃO
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O Fórum Social Temático 2012 com 
o tema “Crise Capitalista, Justiça 
Social e Ambiental”, ocorreu em Porto 
Alegre/RS.
Este grande encontro, na ocasião, foi 
marcado por inúmeros eventos, entre 
eles o Fórum Mundial da Educação, 
Reunião Preparatória da Cúpula dos 
Povos para a Conferência RIO+20, 
Mundo do Trabalho, Forinho (para 
crianças de 06 a 16 anos), Acampamento 
Internacional da Juventude, Mundo dos 
Esportes, Mundo Ambiental, Mundo 
Mineral, Mundo da Saúde, Mundo 

Negro ou Espaço Quilombo Oliveira Silveira (no 
Largo Zumbi dos Palmares - EPATUR), Mundo 
Cultural e Mundo das Comunicações.
Mais de 100 mil pessoas de todas as partes do 
mundo, além de 75 delegações internacionais 
participaram das ofi cinas e encontros tanto em 
Porto Alegre como em outras importantes cidades 
da Região Metropolitana, como Canoas, Novo 
Hamburgo e São Leopoldo, a convite da Ofi cina 
Mundo do Trabalho. A CONACCOVEST, como é 
tradicional em sua agenda de trabalhos, participou 
ativamente do Fórum Social Temático, inclusive 
tendo suas lideranças compondo várias mesas 
de debates com proposições em defesa da causa 
trabalhadora e social.
“Nossa preocupação deve ir muito além do mundo 
do trabalho. Temos que ver o planeta como um todo”, 

Nossas lideranças participam do 
Fórum Social Temático no RS

afi rmou a presidente da confederação, Eunice Cabral. 
Além dos seminários principais, dezenas de 
outras atividades conduziram à elaboração de 
um documento dos trabalhadores que serviu 
de base para  discussão na RIO+20 sobre 
Desenvolvimento Sustentável.

Diretor da CONACCOVEST, 
Walter Fabro, na mesa de 
debates

Defesa e bem-estar das 
(dos) trabalhadoras (es) 
foram reivindicados pela 
entidade no fórum

ENGAJAMENTO
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ENTREVISTA

Após anos de trabalho intenso na luta pela Saúde 
e Segurança, enfi m, a CONACCOVEST começa a 
obter resultados expressivos que benefi ciam milhares 
de companheiras (os) Brasil afora.
O projeto de ergonomia, que tem como símbolo 
o protótipo de máquina plana, através da parceria 
com a FUNDACENTRO vem se expandindo pelas 
empresas de todas as regiões do país, mostrando a 
importância do diálogo tripartite neste processo.
Este ref lexo é percebido em conv ites para 
participação de nossa equipe em eventos de 
fórum nacional sobre o tema, visitas às empresas, 
reuniões com membros do MPT, palestras e 
apresentações do projeto a convite de prefeituras 
municipais, dentre outras ações.
Dois exemplos, neste cenário, são emblemáticos e 
mostram que a luta promovida pela entidade - que não 
é de hoje, faz questão de deixar claro a presidente da 
CONACCOVEST Eunice Cabral - apontam um novo 
tempo transformando a precariedade dos ambientes 
de trabalho que ainda perduram em locais saudáveis 
e produtivos tanto para trabalhadoras (es) quanto 
para empregadores.
Um deles é a formação da Comissão Tripartite na 
Campanha Salarial do Sindicato das Costureiras, 
que ao final das negociações transformou-se na 
obtenção de cláusula histórica na Convenção 
Coletiva de Trabalho.
A outra foi a inauguração da Escola de Formação 
Permanente, gentilmente batizada de Espaço TI 
TI TI, que passa a investir na formação, prevenção 
e conscientização dos profi ssionais e referência de 
adequação ergonômica para as empresas.
Vale destacar neste ano, com justiça, a filiação 
da CONACCOVEST à Industri All (entidade 
de representação mundial), onde a presença 
da presidente Eunice Cabral na diretoria abre 
importante espaço para a discussão efetiva 
dos problemas e enfrentamentos voltados ao 

Projeto diferenciado e 
integrado em todo o país

fortalecimento do setor no mundo.
As conquistas significam que o trabalho está 
consolidado? Para Eunice, “JAMAIS!!!”, haja 
vista que existem lutas estratégicas consideradas 
fundamentais para o maior representatividade da 
confederação no setor.
Este e outros assuntos, você, que acompanha nossas 
batalhas, pode conferir nesta entrevista imperdível 
com a presidente Eunice Cabral. 

____________________________________

Revista CONACCOVEST: A entidade torna-se 
referência mundial na luta pela ergonomia?
Eunice Cabral: A questão da ergonomia no setor 
é inovadora, pois antes de nós ninguém havia 
arregaçado as mangas e realizado um projeto 
específico para setor que representamos.
Nosso projeto, de fato, é diferenciado e estamos nos 
preparando cada vez mais para torná-lo integrado 
em todo o país, pois a Saúde e Segurança no 
Trabalho é fundamental e gera qualidade de vida 
para nossa gente.

RC: Faça um balanço dos resultados obtidos com a 
parceria CONACCOVEST e FUNDACENTRO?
Eunice Cabral: Um projeto desta relevância e 
magnitude não é viável sem a presença de parceiros 
num cenário tripartite, que tragam diferentes 
conhecimentos para a somatória dos resultados.
Neste quesito, a FUNDACENTRO torna-se 
companheira de primeira ordem, pois detém enorme 
conhecimento técnico e pode colaborar diretamente 
para o sucesso do projeto.
Agradeço, aqui, ao ergonomista Ricardo Serrano, 
que tem sido extremamente competente e dedicado 
nos estudos e viabilização dos protótipos de 
máquina plana.
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ENTREVISTA

RC: O que signifi ca a conquista do Espaço TI TI TI 
para as (os) trabalhadoras (es) do setor?
Eunice Cabral: Considero este espaço uma verdadeira 
inovação em nossa luta pela formação da categoria.
Nossa postura atende uma reivindicação antiga, 
pois as empresas investem em aparato tecnológico, 
porém, se esquecem da mão-de-obra que é força 
motriz essencial.
A escola está devidamente gabaritada com as 
mesas ergonômicas, que servirão de referência para 
formação qualificada, conscientização das (dos) 
trabalhadoras (es) e adequação das empresas.
Outro aspecto importante da escola tem a ver com a 
prevenção que tem por objetivo garantir a qualidade 
de vida e maior produtividade.

RC: A fi liação à Industri All amplifi ca a luta 
da entidade pelo fortalecimento do setor na 
América Latina?
Eunice Cabral: Não apenas nesta região produtiva, mas 
em âmbito mundial, uma vez que as empresas do setor 
instaladas por todo mundo, sobretudo em países com 
sistemas trabalhistas e sindicais precários. Nossa presença 
nesta entidade vem discutir de forma efetiva e qualifi cada 
os projetos de fórum mundial em prol do setor.

RC: Esta participação é resultado do trabalho 
de ergonomia realizado?
Eunice Cabral: Nossa presença é fruto de um trabalho 
longo e amplificado junto às (aos) trabalhadoras 
(es), que começou em 1996, isto, antes mesmo da 
CONACCOVEST existir.

O trabalho promovido pelo Sindicato das Costureiras 
de São Paulo e Osasco em parceria com a Força 
Sindical foi responsável por conquistas expressivas em 
acordos coletivos e demais enfrentamentos, inclusive 
sobre Saúde e Segurança.
Com a confederação, então, intensifi camos o tema 
ergonomia que por uma série de representações 
ampliou os horizontes da entidade, que agora se alinha 
a Industri All.

RC: A ratificação da comissão tripartite na 
Campanha Salarial do Sindicato das Costureiras 
marca um novo tempo nas lutas pela Saúde e 
Segurança na categoria?
Eunice Cabral: Com certeza. Esta conquista veio com 
muita luta e empenho, pois fazia anos que vínhamos 
tentando inserir a cláusula de Saúde e Segurança na 
Convenção Coletiva de Trabalho da categoria.
Enfim, com sua obtenção, podemos ampliar a 
discussão tripartite exigindo o cumprimento da lei 
pelas empresas.

R C :  Q u a i s  s e r ã o  a s  p r i o r i d a d e s  d a  
CONACCOVEST na agenda de lutas da classe 
trabalhadora para 2013?
Eunice Cabral: Temos muitas prioridades, pois 
queremos ampliar nossa representação em nível 
nacional com o projeto de ergonomia, formar e 
qualifi car nossos dirigentes, preparar melhor as (os) 
trabalhadoras (es), enfi m, numa agenda que possa nos 
fortalecer ainda mais como legítima representação 
para o setor.

Conquistas marcam 
ano positivo no 
trabalho realizado pela 
confederação junto aos 
seus fi liados

revista_indesign.indd   7 07/11/2012   14:20:48



8 I Revista CONACCOVEST

No mês de junho o Sindicato das Costureiras de São 
Paulo e Osasco celebrou um acordo que o fez entrar 
para história das lutas e mobilizações em defesa das 
(dos) trabalhadoras (es) da categoria. 
Trata-se de uma cláusula a ser inserida na Convenção 
Coletiva de Trabalho onde as empresas terão 
de fornecer a suas (seus) funcionárias (os) 
cadeiras ergonômicas de acordo com o laudo 
solicitado pela CONACCOVEST e elaborado pela 
FUNDACENTRO através do ergonomista Ricardo 
da Costa Serrano. 
Lembrando que esta conquista é resultado de mais 
de dois anos de lutas e muitas reuniões até se chegar 
a um consenso.
O Sindicato, inclusive, tem priorizado em suas 
convenções pleitos que são importantes para suas 
(seus) representadas (os) e a cadeira ergonômica era 
um destes, pois está comprovado que um posto de 
trabalho ergonomicamente correto contribui para o 
não adoecimento da (do) trabalhadora (or).
Para tanto, montou-se uma comissão para tratar 
dos temas Saúde, Segurança no Trabalho e Meio 
Ambiente que tem como membros Milene 
Rodrigues, Elias Ferreira, José Antonio S. Rodrigues 
e Ricardo da Costa Serrano. 
Esta equipe tratou de pesquisar e elaborar laudo 
ergonômico conforme determina os itens 17.1.2 

e 17.3.3 da NR-17 e item 12.97 da NR-12 o que 
fez desta reivindicação um pedido seguro e bem 
amparado nas normas legais.
Com esta nova cláusula na Convenção, as (os) 
trabalhadoras (es) já têm uma importante arma para 
combater os Distúrbios Osteomusculares (síndrome 
clínica que afeta o sistema músculo-esquelético, em 
geral, caracterizada pela ocorrência de vários sintomas 
tais como dor crônica, parestesia, fadiga muscular, 
manifestando-se principalmente no pescoço, cintura 
escapular e/ou membros superiores).
Com este marco, o Sindicato das Costureiras de 
São Paulo e Osasco passa a ser a primeira entidade 
do Brasil no Setor da Confecção a ter inserida 
em sua Convenção Coletiva de Trabalho cláusula 
obrigacional que trata do cuidado da saúde das (dos) 
trabalhadoras (es) na questão de ergonomia. 
Segundo a negociadora do setor patronal, dra. Maria 
Tereza El Cheik Pugliese, o acordo obriga as sete mil 
empresas de São Paulo a fornecer cadeiras ergonômicas  
a suas (seus) empregadas (os), em conformidade com 
o laudo da FUNDACENTRO.
“Não importa o tamanho da empresa e de suas (seus) 
funcionárias (os), pois o Sindicato lutou e conquistou 
o benefício para todas (os) as (os) 80.000 trabalhadoras 
(es) por ele representados. Foi uma luta árdua que valeu 
a pena”, afi rmou o diretor da entidade, Elias Ferreira. 

Sindicato das Costureiras de São Paulo 
e Osasco conquista cláusula histórica em 
sua Convenção Coletiva de Trabalho

Trabalho competente e sério 
da equipe foi de extrema 
importância para obtenção 
desta grande conquista

TRABALHO
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A Zara Brasil, o Ministério Público do Trabalho 
(MPT) e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 
fi rmaram um Termo de Ajuste de Conduta (TAC), em 
que a empresa espanhola se compromete a eliminar as 
precárias condições de trabalho e a garantir qualidade 
de vida de suas (seus) empregadas (os).
O TAC estipula uma série de ações da Zara, que 
demandarão investimento social de R$ 3,4 milhões da 
empresa, além da criação de um fundo de emergência 
para resolver eventuais situações de precariedade. 
Entre outras ações, estão previstas a formalização 
das ofi cinas de costura e a realização de seminários 
e reuniões de conscientização com empregadores e 
trabalhadoras (es). Deverá também ser implementado 

Zara assina Termo de Ajuste de Conduta

um serviço de orientação jurídica e administrativa 
especializada para auxiliar a empresa nos processos 
de regularização das ofi cinas de trabalho.
Os programas serão realizados por ONGs como o 
Centro Pastoral do Migrante, o Centro de Apoio 
ao Migrante (Cami) e a Associação Nacional de 
Estrangeiros e Imigrantes Brasileiros.

Confederação teve ação marcante no enquadramento da Zara

REFERÊNCIA

EUNICE CABRA L: uma mulher que 
superou obstáculos e reescreveu sua história

No dia 26 de setembro, a Livraria da Vila, do 
Shopping Higienópolis/SP, reuniu amigos e 
companheiras (os) da categoria para o lançamento 
da biografi a da presidente Eunice Cabral. “Um 
Olhar Sobre a Rosa”, título da obra, foi escrito 
pela jornalista Miriam Modesto e conta a trajetória 
da líder sindical sob a perspectiva de suas (seus) 
companheiras (os) de luta. 
“O objetivo foi narrar a história de luta da 
presidente Eunice Cabral de forma interativa”, disse 
a jornalista. 
O evento reuniu amigos, que fi zeram questão de 
comparecer e prestigiar o lançamento, como o 
vereador Claudio Prado, o presidente do Sindicato 
dos Têxteis de São Paulo e vice-presidente da 
CONACCOVEST, Sérgio Marques, dentre outros. 
“O trabalho da presidente Eunice não poderia 
deixar de ser registrado, pois suas conquistas 
e vitórias têm uma importância histórica para 
centenas de trabalhadoras (es)”, disse o vereador 
Claudio Prado. “Não poderia deixar de prestigiá-
la”, emendou. 
A presidente Eunice Cabral, emocionada, agradeceu 
a presença de todas (os). “É gratifi cante ver que a 
minha história de vida e de trabalho resultou em 
tantas conquistas”, disse.

Trajetória de lutas, 
mobilizações e 
conquistas de 
Eunice Cabral é 
narrada em livro
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Os desafios da profissão de pespontadeira, 
popularmente conhecida como costureira, são 
grandes em função dos movimentos repetitivos 
que as (os) companheiras (os) exercem provocarem 
vários problemas de sáude.
Para vencer este mal que assola a categoria, 
a  CONACCOVEST e a FUNDACENTRO 
compuseram uma parceria com Milene Rodrigues, 
José Antônio Simão Rodrigues, Eunice Cabral e 
Ricardo Serrano, que tem percorrido o país de 
Norte a Sul ouvindo queixas das (dos)trabalhadoras 
(es) e buscando soluções em favor de melhorias no 
ambiente produtivo.
São mesas cada vez mais minúsculas onde as  (os)
operadoras (es) mal conseguem acomodar seus 
braços, obrigando-as (os) a se encolherem para 
caberem no posto de trabalho ou a permanecerem 
com os braços suspensos na execução da tarefa por 
toda jornada de trabalho, provocando dores em 
seus ombros, punhos, coluna e braços no fi nal do 
dia (distúrbios músculos-esqueléticos), além de 
pedais de acionamento pequenos onde o mesmo 
abriga somente um dos pés fazendo com que só 
um tornozelo exerça movimento.
Não por ocaso, foram anos colhendo uma série 

Pespontadeiras de Birigui/SP testam 
protótipos de máquina de costura

de amostragens de material para pesquisa em 
quase todos os polos produtivos de calçados do 
Brasil. Inclusive, deste amplo estudo chegou-se 
ao desenvolvimento de protótipos de mobiliários 
para máquina de pesponto que buscam trazer 
conforto, bem-estar físico, mental e a perfeita 
adaptação das máquinas e equipamentos à (ao) 
trabalhadora (or), reduzindo assim posturas 
inadequadas e desagradáveis e minimizando as 
sobrecargas musculares.
Em Birigui, vale destacar que existem empresas 
parceiras do projeto, como Tip Toe e Pé com Pé, 
que estão colaborando diretamente, permitindo 
instalações dos protótipos em suas máquinas de 
pesponto, colhendo depoimentos de pespontadeiras 
(os), médicos da empresa, engenheiros do trabalho 
e ergonomistas.
Em abril, as empresas em questão abriram suas portas 
ao projeto desenvolvido pela CONACCOVEST e 
FUNDACENTRO. Na ocasião, as (os) funcionárias 
(os) ajudaram nos trabalhos com sugestões e 
pontos de melhorias, também acompanhadas pelo 
fi sioterapeuta Michel Jacon Peres, engenheiro de 
Trabalho Renato de Aguiar Teixeira e do médico do 
Trabalho Aparecido Mendes Teixeira. 

Empresas da cidade estão colaborando para o processo 
de ergonomia no trabalho

INICIATIVA
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A FETINCCCOVEST e o SINDVEST de Limeira 
solicitaram à confederação doação de dois 
protótipos de máquinas planas - desenvolvidas em 
parceria com a FUNDACENTRO - para exposição 
na cidade de Rio Claro, interior paulista.
Vale destacar que a equipe da confederação 
(Milene Rodrigues, José Antônio e Jean) e 
fundação (através de Ricardo Serrano) tem 
promovido um amplo estudo para descobrir os 
agentes causadores de doenças laborais no setor.
O s  r e s u l t a d o s  a f e r i d o s ,  a t é  e n t ã o ,  s ã o  
extremamente positivos, que inclusive levou ao 

Prótotipos de máquinas de costura 
são expostas em Rio Claro/SP

desenvolvimento dos protótipos de máquinas 
planas, que estão colaborando para o bem-estar 
das (dos) companheiras (os) em todo o país.
As máquinas requeridas, portanto, ficaram expostas 
no salão do SEST/SENAT  para efeito prático de 
socialização dos conhecimentos gerados.
Entraram em contato com este importante trabalho 
várias lideranças políticas e sociais, como a primeira 
dama da cidade e presidente do Fundo Social 
de Solidariedade, sra. Rosana Pinhatt i Altimari, 
o secretário de Desenvolvimento Econômico e 
Relações do Trabalho da Prefeitura de Rio Claro, 
sr. João Luiz Zaine, a coordenadora do SEST/
SENAT municipal, sra. Cristiane, além de técnicos e 
engenheiros de Segurança no Trabalho, empresários 
das indústrias locais e docentes.
O movimento sindical, logicamente, marcou 
presença com as lideranças do setor da região: 
Sindicato do Calçado, sra. Carmem Ieda de 
Sampaio Lima, Sindicato dos Químicos, sr. 
Milton Roberto e os responsáveis pela exposição 
(Reginaldo S. Arantes, Sônia Maria de Oliveira, 
Joel Herculano da Silva e Maria Marlene de 
Araújo Alves).

Projeto desenvolvido pela 
CONACCOVEST e 

FUNDACENTRO não para de 
gerar resultados.

As (Os) companheiras (os) 
de Rio Claro manusearam os 
protótipos de máquina plana 

durante exposição

EXPANSÃO
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CONACCOVEST amplia sua 
representação sindical com fi liação 
à Industri ALL

AMÉRICA LATINA

Mais um importante parceiro veio somar forças 
à luta e mobilização da CONACCOVEST pelo 
fortalecimento do setor no país, num momento em 
que seu trabalho pela ergonomia gera resultados 
extremamente favoráveis.
Trata-se da Industri ALL Global Union, que em 
congresso realizado em junho, em Copenhagen, 
Dinamarca, filiou, além da confederação, outras 
entidades alinhadas à Força Sindical que cumprem 
papel fundamental nos setores químico e metalúrgico.
Esta nova entidade sindical, com base territorial 
em Genebra, Suíça, nasce grandiosa com poder 
de representação junto a mais de 50 milhões de 
trabalhadores de diversos setores produtivos em 140 
países de todos os continentes.
Lembrando que a Industri All é resultado da fusão de 
FITIM (Federação Internacional dos Trabalhadores 
das Indústrias Metalúrgicas), ICEM (Federação 
Internacional de Sindicatos da Química, Energia, 
Minas e Indústrias Diversas) e FITT VC (Federação 
Sindical Internacional dos Trabalhadores dos Setores 

Têxtil, Vestuário e Couro), que uniram forças para 
representar com mais vigor os interesses das (dos) 
companheiras (os) em suas fi leiras sindicais.
No primeiro quadro diretivo com a liderança do 
companheiro Berthold Huber, presidente do IG 
Metall (Sindicato dos Metalúrgicos Alemão), a 
CONACCOVEST e sua presidente Eunice Cabral 
assumem papel estratégico de atuação política e 
sindical junto às entidades do setor em toda América 
Latina e Caribe.
“Nossa filiação a esta grande entidade ratifica a 
força da confederação no diálogo estratégico e 
abre espaço na proposta de levarmos o projeto 
de ergonomia para outros países. Esta é uma 
importante conquista do (da) trabalhadora (or) 
do setor”, disse Eunice Cabral.
Na pauta de reivindicações da Industri ALL 
constam uma série de itens que são de extrema 
necessidade em defesa das (dos) trabalhadoras 
(es), como Combate ao Trabalho Infantil e Escravo 
e Luta em favor do Trabalho Decente.

Presidente Eunice Cabral 
representará os interesses 
das (dos) trabalhadoras (es) 
do setor na América Latina 
e Caribe

Entidade nasce forte e tem 
na CONACCOVEST grande 
parceira nas articulações 
políticas
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Há 20 anos a Lavanderia Mamute, em Toritama, 
Pernambuco, diferencia-se no mercado pelo uso 
consciente dos recursos ambientais, customizando o 
uso da água utilizada em seus processos de trabalho.
Instalada no agreste, este procedimento torna-se 
efi caz e necessário, uma vez que pouco agride uma 
região que historicamente carece por fartura deste 
bem sagrado em seu solo e lençóis freáticos.
Para o diretor da empresa, Edilson Tavares de 
Lima, a empresa se destaca no mercado, pois além 
da qualidade empregada na linha de produtos, tem 
responsabilidade ambiental. “Quando montamos 
nosso negócio identificamos que a falta de água 
na região era um grande problema para o nosso 
empreendimento”, afi rmou.
Este trabalho iniciou-se em 1999 por meio de uma 
parceria da Mamute com o SEBRA E, Sindicato do 
Vestuário do Estado de Pernambuco (Sindivest) 
e com a BFZ, instituição alemã que desenvolve 
soluções ambientais. 
A equipe da CONACCOVEST e FUNDACENTRO 
apoia as iniciativas que protegem o meio ambiente. 
“As indústrias, que por décadas reinam como as 
grandes poluidoras dos rios, descobriram que o 
reuso de água é uma oportunidade para reduzir 
custos. Tratar a água usada na lavagem do jeans, 

Sistema de reaproveitamento de 
água em Pernambuco é conhecido 
de perto por nossa equipe técnica

Informe da Secretaria de Saúde, Segurança e Meio Ambiente

Siga os procedimentos para higienização do garrafão de água:
> Retire o galão vazio.
> Não se esqueça de lavar as mãos com água e sabão ou sabonete.
> Antes de remover o lacre, lave o gargalo e toda a parte do galão cheio que 
entrará em contato com o bebedouro, com água, detergente e esponja.
> Borrife solução clorada a 200 PPM (1 colher de sopa de água sanitária e 
não odorizada para cada 1 litro de água).
> Deixe agir por 15 minutos e enxague.
> Remova o lacre.
> Vire o galão com cuidado para não deixar o gargalo encostar em superfícies 
não higienizadas.

PODE PARECER MEIO TRA BALHOSO, AFINAL, TODO 
CUIDADO É POUCO QUANDO SE TRA TA DA SAÚDE.

Equipe da CONACCOVEST e FUNDACENTRO conferiu projeto de 
otimização da água

EXEMPLO POSITIVO

reduz custos e contribui para a preservação 
do recurso hídrico”, destacou a coordenadora 
Nacional da Saúde, Segurança e Meio Ambiente 
no Trabalho, Milene Rodrigues.

S
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A equipe da CONACCOVEST e FUNDACENTRO, 
em parceria com os auditores fiscais do projeto 
“Indústria e Comércio Têxtil de Confecção”, se 
surpreenderam negativamente com as condições de 
trabalho percebidas nas empresas de confecções em 
cidades do agreste pernambucano.
Em Toritama, Santa Cruz do Capibaribe e Taquaritinga 
do Norte, respectivamente, o cenário foi o mesmo, ou 
seja, de desrespeito às (aos) trabalhadoras (es), com 
cadeira de madeira sem estofamento no assento e 
encosto, bancadas de máquinas e mesas incompatíveis 
com a altura, ambientes quentes sem ventilação, 
máquinas sem proteção nas correias, galões de água 
em estado degradante, armazenamento incorreto de 
materiais, local de trabalho de difícil acesso e sem 
saída de emergência.

Luta por melhorias no ambiente de 
trabalho tem sido promovida no 
agreste pernambucano

Para combater estas situações que apresentam 
acentuados riscos à proteção e à integridade das 
(dos) companheiras (os) no seu local de trabalho e 
impulsionar os objetivos do projeto, a equipe detectou 
pontos essenciais a serem trabalhados dentro do meio 
ambiente laboral, ouvindo as (os) trabalhadoras (es) 
que relataram suas difi culdades e dores enfrentadas 
no dia-a-dia, a fi m de conscientizar empregadores, 
técnicos de seguranças, SEMSTs locais a investirem 
num meio ambiente salubre.
O primeiro passo foi dado, pois através desta visita 
estará sendo elaborado um laudo ergonômico 
específi co das costureiras de acordo com a realidade 
local levando em conta todas as particularidades da 
região e das indústrias.
“Ficamos muito felizes em vermos na ativa uma equipe 
do Ministério do Trabalho e Emprego preocupada com 
as condições de trabalho e lutando para melhorá-la. É 
com prazer que a CONACCOVEST uni-se a ela, pois 
temos certeza que os resultados desta união benefi ciarão 
em muito as (os) trabalhadoras (es) que terão melhor 
qualidade de vida”, ressaltou a coordenadora Nacional 
de Saúde, Segurança e Meio Ambiente no Trabalho da 
confederação, Milene Rodrigues.

Empresas da região ainda não apresentam conformidades ergonômicas

CENÁRIO SETOR
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“A diferença entre o possível e o impossível está 
na vontade humana”. São palavras que traduzem 
o projeto “Indústria e Comércio Têxtil e de 
Confecções”, coordenado pelo auditor fi scal do 
Trabalho Paulo José Mendes de Oliveira e realizado 
por mais sete auditores fiscais do trabalho da 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego 
em Pernambuco.
O setor de confecções tem a maior concentração 
de empresas no Agreste Pernambucano, inclusive 
sendo recentemente chamado de Polo da Moda 
do Agreste compondo 75% da atividade no Estado 
e na Região Metropolitana do Recife.
Este projeto, segundo o cenário apresentado, 
tem caráter prioritário, com os auditores fiscais 
se dedicando ao máximo para que as empresas 
do setor gerem mais postos de trabalho com 
boa qualidade em todos os aspectos legais e 
sociais,  inter v indo positivamente em toda 
cadeia  produtiva  nas  pequenas ,  médias  e 
grandes indústrias.

Confederação apoia trabalho 
realizado pela Superintendência 
Regional do Trabalho em PE

Ao longo de seus três anos na ativa, o projeto 
“Indústria e Comércio Têxtil e de Confecções” 
alcançou resultados positivos com a redução da 
informalidade, excessos na jornada de trabalho, 
irregularidade no holerite, diminuição no índice de 
doenças laborais, além de colaborar para neutralizar 
a insalubridade (ruído, calor e agentes químicos).
A  e q u i p e  d a  C O N A C C O V E S T  e 
FUNDACENTRO, a pedido do coordenador, 
acompanhou de perto uma série de fiscalizações, 
bem como apresentou propostas de estudo 
específico dos postos de trabalho.
“Pernambuco encontra- se  num momento 
ex traordinár io de geração de emprego.  A 
Superintendência Regional e os auditores fi scais 
do trabalho apoiam este crescimento e lutam para 
que neste processo sejam gerados bons empregos 
e entendemos que bons empregos são aqueles 
que obedecem as normas trabalhistas e de Saúde e 
Segurança”, disse o superintendente local, dr. André 
Luiz Negromonte.

Trabalho da superintendência é elogiado 
pela equipe da confederação em PE

UNICIDADE
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Dentro do projeto de expansão da implantação 
da ergonomia nos postos de trabalho, a equipe da 
CONACCOVEST e FUNDACENTRO solicitou 
por intermédio do chefe do Centro Estadual do 
órgão vinculado ao MTE, sr. Orlando Mantovani, 
uma reunião com o superintendente regional, dr. 
Rodrigo Minott o.
A justifi cativa para esta visita está retratada nos 
mais de 130 mil trabalhadoras (es) benefi ciadas (os) 
na cadeia produtiva (Confecção, Calçados, Couro e 
Têxtil), com perspectiva de alcançar dois milhões em 
todo o país nos próximos anos.
Em julho, os membros foram recebidos pelo sr. 
Orlando, que já havia conhecido de perto este 
trabalho na Iª Bienal da FUNDACENTRO ocorrida 
no mês de abril de 2011, em Brasília/DF.
Em reunião, na sede da fundação catarinense, 
em Florianópolis/SC, os presentes traçaram 
uma linha conjunta de trabalho no Estado 
que tivesse como eixos centrais a boa saúde 
das (dos) trabalhadoras (es) destas indústrias, 

Entidades levam para Santa 
Catarina projeto de implantação 
de ergonomia 

a  p r e v e n ç ã o  d e  d o e n ç a s  r e l a c i o n a d a s  a o  
t r a b a l h o  c a u s a d a s  p e l a  n ã o  a p l i c a ç ã o  d a 
ergonomia e que o governo estadual fosse um 
colaborador na busca de um posto de trabalho 
ergonomicamente correto.
Posto isto, então, a equipe acompanhada pelo sr. 
Orlando esteve reunida com o superintendente 
Regional  do Trabalho e Emprego de Santa 
Catarina, dr. Rodrigo Minotto, que conheceu as 
linhas gerais do projeto, seus resultados práticos 
país afora e a questão do referido trabalho ser 
realizado em plataforma tripartite.
O su per intendente  par t ic ipou at ivamente 
da reunião, fazendo obser vações positivas e 
recebendo os esclarecimentos necessários sobre 
o trabalho. 
Ao final da conversa concordou trabalhar em 
equipe, sugeriu a inclusão do SESI nas ações 
a serem desenvolvidas no Estado e colocou à 
disposição o setor de Saúde e Segurança no 
Trabalho da superintendência.

Discussão tripartite vem contribuindo 
para a consolidação da ergonomia no 
setor em Santa Catarina

CONHECIMENTO
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Com objet ivo de div ulgar,  div idir,  t rocar 
conhecimento e socializar o trabalho sobre a 
“Importância da Aplicação da Ergonomia nos 
Postos de Trabalho dos Setores de Produção 
das Indústrias” e fortalecer as relações entre 
sindicatos de trabalhadoras (es) e a luta pela 
preservação da boa saúde é que a equipe nacional 
CONACCOVEST e FUNDACENTRO (Milene 
Rodrigues, José Antonio S. Rodrigues e Ricardo da 
Costa Serrano) e a equipe da fundação em Santa 
Catarina (sr. Orlando Cassiano Mantovani, chefe 
do Centro Estadual de Santa Catarina, e sr. Mário 
Sérgio dos Santos, técnico em Saúde e Segurança 
do Trabalho) foram visitar a sede do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem 
de Blumenau (SINTRAFITE).
Muito bem recebidos pela presidente do sindicato, 
Vivian K. Bertoldi, seus diretores e membros do 
Departamento Jurídico, ela não só demonstrou 
interesse em conhecer o trabalho como também 
se posicionou em ajudar na divulgação do evento 

SINTRA FITE de Blumenau/SC  
recebe nossa equipe para trocar 
experiências sobre ergonomia

organizado pela equipe (que aconteceu em outubro 
no SESI de Blumenau/SC) e que mostrava o 
trabalho desenvolvido pelas entidades com um 
posto de costureira ergonomicamente correto.
O chefe da fundação, sr. Orlando, apresentou ressaltou 
a importância da realização de trabalhos que visam 
evitar o adoecimento da (do) trabalhadora (or) em 
seu ambiente de trabalho. 
Concordando com esta observação, a presidente 
Vivian, que já atuou diretamente dentro do Sindicato 
de Trabalhadores em projetos referentes à Saúde da 
Mulher informou que existe na cidade a Associação 
dos Portadores de LER (APLER) que foi fundada e 
é mantida pelos sindicatos em ações de prevenção 
e orientação sobre Lesão por Esforço Repetitivo. 
Inclusive, disse que o trabalho da equipe pode vir a 
ajudar neste objetivo da associação. 
Ela também destacou que algumas empresas têm 
sido advertidas e até multadas em Santa Catarina por 
fornecerem a seus empregados cadeiras de madeira e 
também com revestimento no assento de palha.

Em vista a empresa, 
em Blumenau/SC, 

nossa equipe apresenta 
histórico de trabalho em 

prol da ergonomia

PARCERIA
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O Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco 
inaugurou, em maio, uma ofi cina de costura em sua 
sede no bairro do Bom Retiro.
Trata-se do Espaço TI TI TI composto por uma estação 
de costura que tem instalados todos os protótipos 
desenvolvidos pela parceria entre CONACCOVEST 
e FUNDACENTRO.
Além da inovação, a escola está formada por 

Sindicato das Costureiras de   
ESCOLA DE COSTURA  PARA     

equipamentos modernos e de alta qualidade, que 
ajudarão sobremaneira na dinâmica das aulas e 
formação das (dos) alunas (os) com conforto, 
comodidade e segurança.
A cerimônia de inauguração contou com a presença de 
lideranças políticas, sindicais, além de representantes da 
indústria, do Judiciário e do Ministério Público além de 
trabalhadoras (es) e convidados.

Descerramento da placa de inauguração marca momento histórico na luta pela Saúde e Segurança no Trabalho

ESPAÇO TI TI TI
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  São Paulo e Osasco inaugura 
  FORMAÇÃO DA CATEGORIA

Os discursos foram unânimes quanto a inovação da 
questão ERGONOMIA e todas (os) parabenizaram a 
presidente do Sindicato e da CONACCOVEST, Eunice 
Cabral, pela parceria com a fundação e pela forma 
diferenciada com a qual vem discutindo junto ao poder 
púbico e a indústria.
Lembrando que este importante trabalho começou 
após uma série de visitas a empresas do segmento no 
interior do Estado de São Paulo, quando o tecnologista 
e designer da FUNDACENTRO, Ricardo Serrano, 
observou vários problemas nas estações de trabalho 
como iluminação inadequada, tampo sem apoio, pedal 
fi xo de acionamento do motor, superfície do tampo 
refl etiva, polias e correia sem proteção.
O cenário obtido através das anotações realizadas 
transformou-se na criação de uma cadeia ergonômica, 
que a CONACCOVEST passou a fi nanciar seu contínuo 
desenvolvimento com a ampliação dos estudos em 

nível nacional. Inclusive, no período da parceria, os 
representantes técnicos visitaram mais de 20 empresas 
instaladas em todas as regiões do país, onde foram 
verificados os problemas, testados e certificados os 
protótipos, que colaboraram para a redução em 70% do 
índice de afastamentos provocados por lesões laborais.
Serrano apresentou os  protótipos ergonômicos ao 
público, pela primeira vez,  durante a Iª Bienal da 
FUNDACENTRO, realizada em março de 2011 em 
Brasília. De forma didática, duas mesas mostravam o 
“certo” e o “errado” para cada estação e um grande painel 
relatava os principais problemas que afetam a saúde das 
(dos) trabalhadoras (es). 
“ E s te  e s paç o  q u e  f e l i z m e n te  i n s t a l a m o s 
consolida o esforço tanto do Sindicato quanto da 
CONACCOVEST no sentido de prover qualidade 
de vida com produtividade nas empresas do setor”, 
afi rmou Eunice Cabral.

Lideranças sindicais, 
autoridades, técnicos

 conhecem em detalhes a 
infraestrutura avançada do 

Espaço TI TI TI

ESPAÇO TI TI TI
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Eunice Cabral / Presidente do Sindicato das 
Costureiras de São Paulo e Osasco, Presidente 
da CONACCOVEST, Vice-Presidente da Força 
Sindical e Vereadora
Elias Ferreira / Secretário-geral do Sindicato 
das Costureiras de São Paulo e Osasco e 
Membro do Conselho Nacional do Imigrante 
do Ministério do Trabalho e Emprego
José Antônio Simão Rodrigues / Diretor do 
Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco, 
Secretário de Relações Sindicais da Força Sindical 
e Coordenador Nacional da CONACCOVEST
Milene Rodrigues / Presidente do Sindicato 
de Trabalhadores nas Indústrias de Calçados 
Birigui e Coordenadora do Departamento 

de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da 
CONACCOVEST
Ricardo Serrano / Tecnologista ergonomista e 
designer da FUNDACENTRO
Eduardo de Azeredo Costa / Presidente da 
FUNDACENTRO
Maura Izabel da Conceição  / Secretária-
geral  da Federação dos Trabalhadores 
nas Indústrias do Vestuário do Ceará e 
Presidente do Sindicato das Costureiras 
de Fortaleza
Reginaldo de Souza Arantes / Presidente da 
Federação de Trabalhadores nas Indústrias 
de Calçados, Chapéus, Couro e Vestuário de 
São Paulo

Importantes lideranças marcaram presen

Presidente Eunice Cabral destaca importância 
do projeto em solenidade

ESPAÇO TI TI TI
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Claudio Prado / Vereador do PDT pela Cidade 
de São Paulo
Maria Th ereza / Diretora Jurídica do Sindicato 
da Indústria do Vestuário de São Paulo
Antonio de Souza Ramalho / Presidente 
do Sindicato da Construção Civil de São Paulo
Renato Leme / Superintendente do Sindtêxtil 
São Paulo e Representante da Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil
Raul Erlon Candido / Presidente do Sindicato de 
Trabalhadores do Vestuário de Maringá e Diretor 
da Federação de Trabalhadores nas Indústrias de 
Calçados, Couro, Vestuário e Têxtil do Paraná
Dra. Silvia Devonald / Desembargadora do 
Tribunal Regional do Trabalho (TRT 2ª Região)

Dra. Maria Cristina de Barros / Procuradora 
Federal e Procuradora-chefe da FUNDACENTRO
Rudimar Grilo / Diretor da Tecnitubo Indústria 
de Móveis Ltda
Mário Cavaletti / Diretor Presidente da 
Cavalett i Cadeiras Profi ssionais
Rogério Jorge Aquino e Silva / Presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de 
Calçados de Belo Horizonte e Secretário-Geral 
da CONACCOVEST
Antonio Carlos F. dos Santos / Presidente do 
Sindicato das Costureiras de BH e Diretor de 
Relações Sindicais da CONACCOVEST
Tânia Valéria Ribeiro / Diretora do Sindicato 
dos Têxteis de Belo Horizonte

ença na inauguração do Espaço TI TI TI

ESTA CONQUISTA É RESULTADO DE GRA NDES 
PARCERIAS EM BENEFÍCIO DA CATEGORIA

ESPAÇO TI TI TI
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HOMENAGEM

O Salão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo 
foi palco de um momento histórico para o Sindicato 
das Costureiras de São Paulo e Osasco, no dia 09 de 
outubro. 
A entidade foi agraciada com a Salva de Prata 
em homenagem aos seus 70 anos de lutas no 
movimento sindical. 
A solenidade, que contemplou todo o trabalho 
realizado ao longo das sete décadas de existência, foi 
proposta pelo vereador e amigo da categoria, Claudio 
Prado (PDT-SP). 
“É com muita satisfação que recebemos a Salva de 
Prata, pois se trata do reconhecimento de um trabalho 
que trouxe inúmeros benefícios para centenas 
de trabalhadoras (es)”, declarou emocionada, a 
presidente Eunice Cabral. 

O S l b d C l d S l

Sindicato das Costureiras é 
homenageado pelos 70 anos 
com Salva de Prata na Câmara 
Municipal de São Paulo

A cerimônia foi aberta com a exibição de um vídeo 
sobre a história do Sindicato, iniciada em 17 de 
setembro 1942, passando por outros momentos 
marcantes e seguindo até os dias atuais. 
Hoje, a Família Vestuário pode se orgulhar do trajeto 
percorrido até aqui, que culminou em avanços 
significativos para as (os) trabalhadoras (es). 
“Esta homenagem só foi possível graças à união da 
categoria. Por isso, dedico este prêmio a todas (os) as 
(os) companheiras (os) do Sindicato”, disse Eunice. 
Também participaram da cerimônia lideranças 
sindicais, políticas e membros da diretoria do 
Sindicato.
Na ocasião foi entregue uma placa honrosa do 
Sindicato dos Têxteis de Campinas,  por meio da 
presidente Janete Fussi.

Sindicato dos Têxteis de 
Campinas homenageia Eunice 
Cabral com placa

Presidente Eunice Cabral 
recebe condecoração das mãos 
do vereador e companheiro 
Claudio Prado
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OPINIÃO

A promoção da ergonomia no ambiente de trabalho 
realizado pela CONACCOVEST é digna de elogios, 
pois os resultados obtidos na cadeia produtiva têm 
gerado maior produtividade e qualidade de vida às (aos) 
companheiras (os) em inúmeras empresas em todo país.
No entanto, este sucesso não é fruto de ação isolada, 
mas, sim, de uma somatória de esforços que tem como 
maior parceira a FUNDACENTRO – órgão do governo 
federal, ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego.
Com coragem, disposição e capacidade técnica, 
sua  diretor ia  atendeu ao chamamento da  
CONACCOVEST não somente emprestando 
suas frentes de trabalho, como através de estudos 
e implementações colaborou diretamente para 
uma verdadeira revolução sobre o tema através dos 
protótipos de máquina plana.
Para o presidente da FUNDACENTRO, Eduardo 
de Azeredo Costa, a relação de cooperação entre as 
entidades foi preponderante para a curva ascendente de 
resultados que vêm sendo obtidos no setor. “A perfeita 
junção entre o efetivo trabalho de base da confederação 
com nossa experiência em designer ergonômico 
fomentou uma composição de trabalho que detecta os 
problemas e aponta soluções práticas rapidamente”, disse.
A FUNDACENTRO é uma entidade que ao longo 
dos anos tem investido pesado em estudos sobre 
Saúde e Segurança no Trabalho, isto, em todos os 
setores produtivos, pois acredita nesta condição 
como instrumento necessário para o desenvolvimento 
sustentável com crescimento econômico, promoção 
da equidade social e proteção do meio ambiente.
Este trabalho inovador e desafi ante, na avaliação de 
Azeredo, mostra desafi os fundamentais a cumprir nos 
próximos anos, como, por exemplo, consolidar um 
programa de gestão integrado em todo país. 
“Demos o pontapé inicial em Birigui, ampliamos para outros 
Estados como Minas, Rio de Janeiro, Ceará, Rio Grande 
do Sul, porém, ainda temos outras regiões com problemas 
laborais sérios. Nosso planejamento está focado nesta 
demanda, que certamente em breve será obtida com muito 
trabalho do conjunto”, destacou.

Parceria entre CONACCOVEST 
e Fundacentro inova com projeto 
de ergonomia no setor

É fato incontestável que o setor Têxtil, Vestuário, Couro 
e Calçados vive um momento especial em relação à 
ergonomia, incentivado, sobretudo, pelas inúmeras 
ações estratégicas feitas pela CONACCOVEST.
“A mobilização feita pela confederação tem sido incrível, 
pois com fi scalização e orientação suas lideranças estão 
mostrando que a ergonomia traz benefícios para todos 
no processo. Nas visitas percebe-se que a resposta vem 
sendo extremamente positiva”.
Um dos grandes símbolos da parceria é a Escola de 
Costura Permanente TI TI TI, que fora inaugurada 
na sede do Sindicato das Costureiras de São Paulo e 
Osasco. Presente a cerimônia, o presidente Eduardo 
Azeredo, sentiu de perto a empolgação com a 
importante conquista.
“Foi muito gratifi cante estar ao lado de pessoas, que 
junto de nós, batalharam pela transformação deste 
antigo sonho em realidade. A formação técnica 
em postos laborais deve esmerar profissionais 
mais capacitados e conscientes da importância da 
ergonomia no ambiente produtivo”. 

Eduardo Azeredo exalta sucesso da parceria com a 
confederação e diálogo propositivo com Eunice Cabral
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O evento realizado pela Força Sindical de Minas 
Gerais e organizado pela CONACCOVEST 
tornou-se um marco histórico do movimento 
sindical no Estado de Minas Gerais.
Este encontro tratou de assuntos que são 
considerados estratégicos para o crescimento 
do setor local, como sua defesa e progressivo 
fortalecimento, além da conquista e manutenção 
dos direitos  das  (dos) trabalhadoras  (es) 
representadas (os) nas bases.
Impacto da desoneração da folha de pagamento do 
setor e o refl exo nas negociações coletivas em 2012, 
prestação de contas das entidades sindicais (TCU), 
ergonomia com qualidade no ambiente de trabalho e 
a apresentação dos avanços e conquistas, bem como 

Confederação e Força Sindical promovem 
1º Seminário do Setor em MG

o planejamento para 2012 da CONACCOVEST 
foram temas amplamente discutidos entre os 
presentes na busca por propostas e soluções em 
benefícios do setor enquanto instrumento produtivo 
quanto das (dos) companheiras (os) que são força 
motriz neste processo.
O presidente da Força Sindical mineira, Rogério 
Fernandes, destacou que a iniciativa da entidade 
em reunir o secretariado destes setores para 
discutir as peculiaridades, os problemas e os 
desafios tem por objetivo fortalecê-los. “Estamos 
cientes de que há muito a ser enfrentado. A 
união nos fortalece. O movimento sindical e a 
(o) trabalhadora (or) brasileira (o) precisam ser 
respeitados”.

Evento retrata a importância estratégica do setor no Estado

PREPARAÇÃO

O ministro do Trabalho e Emprego (MTE), Brizola Neto, participou no dia 
14 de setembro de encontro com trabalhadores, autoridades e comunidade, na 
sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga/MG (Sindipa) para discutir 
temas como a desindustrialização e o direito do trabalhador.
Para ele, o mercado de trabalho atualmente está mais competitivo em 
função da crise internacional, que abre espaço para o incremento de 
centros como o Brasil.
“Os setores que têm sido desonerados, com o desconto de IPI, são os que 
têm respondido positivamente ao processo de reaquecimento da economia 
nacional”, observou Brizola Neto. 

Ministro Brizola Neto discute a Desindustrialização em Ipatinga/MG

Ministro do Trabalho e Emprego, 
Brizola Neto (à esquerda na foto) 
afi rma que o país está em ritmo de 
crescimento

Para o secretário-geral da CONACCOVEST, Rogério Aquino, a presença do ministro engrandece a discussão 
e mostra compromisso na defesa dos interesses das (dos) trabalhadoras (es) em todo o país. 
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Saúde é um assunto tratado com muita seriedade 
dentro da CONACCOVEST, pois o desafio 
é o de conciliar os processos produtivos das 
empresas com a preservação da boa saúde da 
(do) trabalhadora (or). 
O trabalho evolutivo - baseado em pesquisas e 
estudos no qual todos envolvidos no processo 
de produção são ouvidos - tem feito com que 
esta equipe juntamente com a diretoria da 
confederação busque o aperfeiçoamento dos 
postos de trabalho. 
Chegou-se a conclusão de que era necessário 
redesenhar alguns mobiliários diante de certos 
pontos do mesmo que têm sido nocivos à saúde 
das (dos) companheiras (os).
Além disso, um posto de trabalho ergonomicamente 
correto também gera a diminuição da fadiga, 
que muitas vezes predispõe a (o) trabalhadora 
(or) à diminuição da produtividade, perda de 
qualidade, acidentes e desenvolvimento de doenças 
relacionadas ao trabalho.
Com o compromisso de oferecer o  melhor 

a o s  s e t o r e s  T ê x t i l ,  C o u r o ,  V e s t u á r i o  e 
Calçados, a  equipe da CONACCOVEST e 
FUNDACENTRO retornou à Tecnitubo/RS e 
juntos com seus sócios, engenheiros e designers, 
discutiram melhorias para o aperfeiçoamento 
dos protótipos dos mobiliários de máquinas de 
costura dos setores de Confecção e Calçados 
projetados e desenvolvidos pelo ergonomista 
Ricardo Serrano. 
O resultado do encontro entre as partes foi o acordo 
de confeccionar alguns protótipos para que estes 
sejam testados dentro dos setores produtivos das 
indústrias para a obtenção da validade da (do) 
empregado (a) e empregador.
“Os protótipos desenvolvidos buscam melhorar as 
condições de trabalho, o ambiente físico dos postos 
de produção e levar conforto às (aos) operadoras 
(es) destas máquinas. 
De forma tripartite estamos fazendo com que as 
(os) funcionárias (os) passem a se sentir bem e 
realmente sejam mais valorizadas (os)”, afi rmou 
Milene Rodrigues, ao fi nal do encontro.

CONACCOVEST e FUNDACENTRO 
em constante evolução no RS

Empresa gaúcha convida nossa equipe 
para discutir propostas e soluções 
para otimização de seus processos 

através da ergonomia

FORTALECIMENTO
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A CONACCOVEST atendendo ao pedido de sua 
Diretoria Nacional promoveu entre os dias 12, 13 e 
14 de setembro o 1º Seminário Nacional de Formação 
de Dirigentes Sindicais da Secretaria de Saúde, 
Segurança e Meio Ambiente, em São Paulo/SP.
Esta importante ação estratégica congregou lideranças 
sindicais e representantes das entidades fi liadas à 
confederação, que fi zeram questão de compor a linha 
de frente para destacar propostas e soluções em favor 
da qualidade de vida das (dos) companheiras (os) na 
categoria em todo o país.
A supervisora do DIEESE, Eliana Elias, abriu 
o s  t r a b a l h o s  m i n i s t r a n d o  p a l e s t r a  s o b r e 
“CONACCOVEST: um Raio-X do Brasil” , 
onde expôs a conjuntura do setor no país e sua 

visa montar um laudo sobre as condições em que o 
trabalho de confecção é desenvolvido no Brasil. 
“É preciso que a (o) trabalhadora (or) tenha as 
condições necessárias para que desenvolva a atividade 
sem que haja prejuízos à sua saúde”, defendeu Milene.
Milene ainda convocou as (os) companheiras (os) dos 
sindicatos presentes a reivindicarem a implantação do 
projeto ergonômico nas empresas.
Os “Distúrbios Músculos Esqueléticos” foi o tema da 
terceira palestra realizada pela fi sioterapeuta Francilla 
Rodrigues. “É preciso corrigir a postura que a (o) 
trabalhadora (or) tem durante a execução da atividade 
nos postos de trabalho”, explicou.

1º Seminário Nacional de Formação   
de  Saúde, Segurança e Meio   

importância mundial, sendo responsável por 256 
milhões de dólares até 2014.
Segundo Eliana, ainda que a produção no setor de 
Confecções seja pequena em comparação a de outros 
países como a China, por exemplo, a expectativa de 
crescimento é grande.
Na sequência, a secretária nacional de Saúde, 
Segurança e Meio Ambiente da confederação, Milene 
Rodrigues, explanou a respeito da “Importância de 
Ajustar Melhorias no Ambiente de Trabalho”.
A palestrante apresentou os resultados de um recente 
estudo feito pela CONACCOVEST em parceria com 
a FUNDACENTRO, numa equipe tripartite, que 

ORGANIZAÇÃO

Ricardo Serrano Milene Rodrigues Eliana Elias
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A palestra abordou a LER (Lesões por Esforços 
Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares 
Relacionados ao Trabalho), conjunto de doenças 
provenientes do desgaste de alguma parte do corpo 
sem tempo para a recuperação. 
O ergonomista e designer da FUNDACENTRO, 
a l é m  d e  d o c e n t e  n a  P E C E / P O L I  U S P , 
Ricardo Serrano, levou aos presentes o tema 
“CONACCOVEST e FUNDACENTRO: um 
balanço do trabalho em todo o país”. 
As duas entidades encabeçaram um amplo estudo – 
com base em experimento inicial no polo industrial 
de Birigui/SP - para avaliar as condições de trabalho 

  de Dirigentes Sindicais da Secretaria 
o   Ambiente   em São Paulo/SP

dos milhares de trabalhadoras (es) da indústria têxtil 
e de confecções. 
O resultado deste esforço, conforme apresentou 
Serrano, foi a criação de uma cadeira estofada e 
adaptada à função (altura e mobilidade corretas, 
tampas das máquinas, mesinhas de apoio com 
rodinhas, alteração do pedal) que ajudou a diminuir 
o índice de acidentes. 
“O nosso propósito é garantir  que as (os) 
trabalhadoras (es) não sejam abandonados depois 
de tantos anos de labuta com problemas de saúde”, 
af irmou a presidente da CONACCOVEST, 
Eunice Cabral, ao final dos trabalhos e entrega 
dos certificados.

ORGANIZAÇÃO
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Entre os dias 17 e 19 de agosto, a cidade de Maringá/
PR, foi palco do IIº Seminário de Formação de 
Dirigentes Sindicais no Sul do País, que na ocasião 
recebeu dirigentes sindicais do Estado anfi trião, além 
de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Numa comunhão de trabalho e troca de informações, os 
presentes puderam discutir ações para aprimoramento 
da luta em suas bases, tendo como sustentação a 
formação política e sindical de lideranças.
Na aber tura dos trabalhos par ticiparam o 
vice-presidente da CONACCOVEST, Sérgio 
Marques, o presidente da FETRACCOVEST 
no Estado, José Ricardo Leite, o presidente do 
SINCONFEMAR de Maringá, Raul Erlon, a 
tesoureira do SINCONFEMAR, Maria Alice Perón, 
o presidente do Sindicato dos Têxteis de Curitiba, 
Romério Moreira, o presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Maringá, Epifânio Magalhães de 
Oliveira, o presidente interino da Força Sindical 
gaúcha, Walter Fabro, e o coordenador Nacional da 
CONACCOVEST, José Antônio Simão Rodrigues.

Seminário em Maringá/PR   

Na palestra “Ergonomia: Uma Questão Nacional”, 
o técnico da FUNDACENTRO, Ricardo Serrano, 
que além de ser um dos maiores especialistas do 
país em ergonomia tem desenvolvido um excelente 
trabalho em prol da qualidade de vida das (dos) 
trabalhadoras (es).

Vice-presidente da 
CONACCOVEST, Sérgio 
Marques, relata importância 
da formação para o sucesso 
nas lutas e mobilizações

Ergonomista Ricardo Serrano

FORMAÇÃO

de lideranças sindicais  
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  tem como pauta a formação 

Na oportunidade, apresentou a linha de projetos 
arrojados promovidos através do novo conceito 
de design ergonômico para máquinas de costura e 
cadeiras, respectivamente. 
“Este trabalho é pioneiro e inédito no país, pois dados 
comprovam que os projetos realizados nesta parceira 
vão colaborar para a redução do índice de problemas 
de saúde”, disse.
O assessor político, Luiz Coelho, palestrou sobre 
“Negociação Coletiva e História do Sindicalismo”, 
que são aspectos estratégicos e fundamentais para 
a formação de uma liderança. Com dinâmica e 
versatilidade, os participantes acompanharam uma 
simulação de negociação entre sindicato e patronal, onde, 
ao fi nal, ele observou a importância de se conhecer o 
assunto para poder negociar. 

“A argumentação é essencial e vital numa rodada de 
negociação, tendo em vista que hoje o sindicalista 
precisa conhecer e ter pleno domínio sobre conjuntura 
econômica, além da linha histórica do sindicalismo 
onde milita”, ressaltou.
A  ú l t i m a  p a l e s t r a  d o  s e m i n á r i o  f i c o u  s o b  
responsabilidade da jornalista e comunicadora 
Miriam Modesto, que com “Oratória: A Cara da 
Comunicação” destacou sua importância no processo 
de interlocução, persuasão e respeito de uma liderança 
com as (os) trabalhadoras (es) nas bases.
“Quem domina o processo de comunicação 
abre inúmeros canais pelos quais pode chegar 
sua mensagem. E no movimento sindical esta 
característica faz uma enorme diferença”, afirmou.

Consultor político Luiz Coelho

Jornalista Miriam Modesto

FORMAÇÃO

 na Região Sul do país
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Na linha do amplo trabalho de promoção em 
favor da melhoria da qualidade de vida das (dos) 
trabalhadoras (es) do setor do Vestuário de Mato 
Grosso do Sul, o Escritório de Representação da 
FUNDACENTRO no Estado, o SINDIVEST e 
o SINTIVEST solicitaram a presença da nossa 
equipe da (Milene Rodrigues, José Antônio S. 
Rodrigues e Ricardo Serrano) para apresentação 
de um estudo ergonômico.
Os sol ic i tantes  receberam em mãos  para  
apreciação o Relatório Ergonômico Nacional, 
que é fruto de um trabalho assíduo com empresas 
do setor em todo o país. Ele apresenta, em linhas 
gerais, uma série de observações como situações 
de risco nos postos de trabalhos, explicações dos 
impactos que estas situações causam à saúde 
das (dos) trabalhadoras (es), consequências ao 
empregador, ações que as instituições do Estado 
podem realizar para inibir a questão, criação de 
protótipos de mobiliários de máquinas planas e 
bancadas reconhecidos e registrados no Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial (INPI), 
dentre outros aspectos.
Na passagem pelo Mato Grosso do Sul, a equipe 

Mato Grosso do Sul dá passos 
importantes em favor da Saúde 
do Trabalhador

da CONACCOVEST e FUNDACENTRO visitou 
a empresa Universal Íntimo, onde foram realizadas 

várias apresentações técnicas sobre o 
tema com a presença de representantes 
de empresas locais, lideranças sindicais, 
da FIEMS, além dos poderes Executivo 
e Judiciário.
Vale destacar que a confederação doou 
para usufruto das (dos) companheiras (os) 
um protótipo de máquina plana, que foi 
instalado na empresa que recebeu a visita 
técnica em contínuo funcionamento e 
visitação dos interessados.
Inclusive, a equipe pode perceber o 
resultado do trabalho realizado na lida 
com uma das funcionárias da Universal 
Íntimo, sra. Catarina, que foi taxativa 
quanto ao seu sentimento ao uso da 
máquina: “sinto-me melhor adaptada, 
que coisa boa!”. 

Confederação auxilia empresa na adequação no 
local de trabalho

VISITA
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EXPERIÊNCIA

A convite do presidente do CDL, sr. Fábio Lopes 
da Silva, do presidente da ASCAP, sr. José Gomes 
Filho, da presidente da ASCONT, sra. Janaina 
Marques Ramos, do Síndico – Moda Center, sr. 
Valmir Ribeiro e da diretora do SENAI local – sra. 
Cristina Barbosa, a equipe CONACCOVEST e 
FUNDACENTRO realizou palestra com o tema “A 
Importância da Implantação da Ergonomia no Posto 
de Trabalho”, na Câmara Municipal de Santa Cruz 
do Capibaribe/PE.
O tema vem de encontro aos interesses de 
empresários de confecções que querem melhorar 
as condições dos postos de trabalho nas empresas.
Milene Rodrigues em sua fala ressaltou que “o meio 
ambiente do trabalho é um bem tutelado pela Justiça 
e esta detém competência absoluta para processar e 
julgar as ações que tenham como causa de pedir o 
Meio Ambiente de Trabalho sadio e equilibrado em 
busca de qualidade de vida independente da natureza 
do vínculo empregatício”.
A diretora da confederação também observou que 
“qualquer um que venha a descumprir estes princípios 
prejudicando o bem-estar da (do) trabalhadora (or) 
pode sofrer sanções trabalhistas, penais e comerciais, 
pois o objetivo é fi rmar a valorização do ser humano 
assegurando a este uma existência digna conforme os 
ditames da Justiça Social”.
O ergonomista da FUNDACENTRO, Ricardo 

Serrano, apresentou em detalhes o projeto 
desenvolvido que até julho de 2012 já benefi ciou 
mais de 300 mil trabalhadoras (es) dos setores Têxtil, 
Vestuário, Couro e Calçados em todo país. 
“A  e r go n o m i a  a b r i ga d a  p e l a s  N R s  1 7  e 
1 2  te m  m e l h o r a d o  e m  m u i to  a  v i d a  d a  
(do) trabalhadora (or). Os projetos desenvolvidos 
pelas entidades  têm investido nestes conhecimentos 
e desta forma tornam o mundo do trabalho mais justo 
e melhor para todos”.

Nossa equipe participa de audiência 
na Câmara de Vereadores de Santa 
Cruz do Capibaribe/PE

Projeto inovador de ergonomia desenvolvido 
pela confederação e Fundacentro é apresen-
tado em palestra

Ricardo Serrano Milene Rodrigues
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Em março, o Sindicato dos Sapateiros de Birigui/SP, em 
parceria com a CONACCOVEST, Conselho Municipal da 
Condição Feminina, SESI, CREA e Prefeitura Municipal 
(via Secretaria de Assistência Social), promoveu mais uma 
edição do Ação Mulher 2012.
Mais de 350 pessoas entre lideranças sindicais, parlamentares, 
personalidades e autoridades da cidade prestigiaram este 
importante evento no teatro do SESI local, que marca a posição 
da mulher enquanto membro ativa no desenvolvimento social, 
além de suas conquistas para a classe trabalhadora.
A solenidade de abertura fi cou a cargo da presidente do Sindicato, 
diretora da CONACCOVEST e presidente da Condição Feminina 
de Birigui, Milene Rodrigues, que destacou o histórico do trabalho 
realizado pelo conselho nos municípios regionais e do apoio 
fundamental dos parceiros para o sucesso das iniciativas propostas.
Em suas palavras, a presidente da confederação, Eunice Cabral, 
ratificou apoio total aos eventos promovidos pelo conselho, 
lembrando, ainda, que “70% da mão-de-obra dos mais de dois milhões 
de trabalhadores representados pela confederação são de mulheres”.

Ação Mulher 2012 Birigui/SP

SÃO PAULO

ENTIDADES FILIADAS

Eunice Cabral 
durante
discurso no 
Ação Mulher

No mês de outubro que também é comemorado o 
“Dia do Sapateiro”, foi realizada em Birigui/SP a 
5ª edição do tradicional passeio ciclístico “Pedala 
Birigui”. 
Presenças importantes de lideranças do sindicalismo 
brasi leiro estiveram prestigiando o Pedala 
Birigui, como Eunice Cabral (Presidente da 
CONACCOVEST), Reginaldo de Souza Arantes 
(Presidente da FETICCCOVEST), Joel Silva 
(presidente do SINDVEST de Limeira e Região), 
Sandro Luiz Vaz (Assessor do Sindicato das 
Costureiras de São Paulo e Osasco).
O  su ces s o  d o  evento  é  co n s eq u ên c i a  d o  
companheirismo, da parceria e da união de todos 
da comunidade biriguiense, das (dos) trabalhadoras 
(es), dos amigos, das entidades sindicais parceiras, das 
empresas da cidade, das instituições educacionais, da 
nossa querida imprensa, que unidas tem o objetivo de 
fazer o bem e sempre dar o melhor em ações positivas. 
“Nosso muito obrigada a todos!”, agradeceu a 
presidente do Sindicato dos Sapeteiros de Birigui e 
organizadora do evento, Milene Rodrigues.

Pedala Birigui 2012 faz sucesso na cidade

Presidente Eunice Cabral em mais uma edição do Pedala Birigui
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Na cidade de Birigui/SP, a Bical Calçados vinha 
tratando as (os) companheiras (os) com descaso 
em seu justo direito de receber os salários pelo 
trabalho realizado. Ou seja, pais e mães de família 
sofriam para alimentar seus entes enquanto a 
empresa faturava.
Em agosto, por exemplo, por três oportunidades seus 
representantes prometeram honrar os compromissos 
atrasados com suas (seus) funcionárias (os)... e nada!
Para piorar o cenário, a empresa também não repassava 
os valores do PIS/PASEP, há mais de um ano não 
depositava o Fundo de Garantia, atrasava a entrega da 
cesta básica, dentre outras improbilidades.
O Sindicato dos Sapateiros local, com a liderança 
de sua presidente Milene Rodrigues, entrou no 
circuito e com luta e mobilização realizou protesto 
defronte a fábrica para fazer os direitos das (dos) 
companheiras (os).
Entre os dias 16 e 20 de agosto, o Sindicato arregimentou 
as (os) trabalhadoras (es) com diferentes tipos de 
pressões, no entanto, mesmo assim a empresa não 
atendeu as reivindicações esperadas.
Não vencida nesta batalha, Milene Rodrigues 
protocolou denúncias contra a Bical Calçados 
tanto no Ministério do Trabalho e Emprego quanto 

Sindicato dos Sapateiros de Birigui/SP luta 
pelo pagamento de salários na Empresa Bical

no Ministério Público do Trabalho, que exigiu 
que os direitos e benefícios fossem regularizados 
imediatamente.
“Estamos juntos na luta pela categoria aqui em 
Birigui para o que der e vier. Não temos medo de 
cara feia e não acreditamos mais em promessas. 
Sabemos que juntos somos fortes  e  a  luta 
continua”, sentenciou.

Presidente do Sindicato, 
Milene Rodrigues, sem 
medo encabeçou a 
mobilização em frente a 
empresa Bical

Trabalhadoras (es) protestam contra desrespeito da empresa

ENTIDADES FILIADAS
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RIO DE JANEIRO

Em janeiro aconteceu no Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias do Vestuário da Baixada Fluminense/
RJ a eleição que reconduziu o presidente Clóvis 
Mendes Linhares a outro mandato.
Com esta vitória, a diretoria da entidade composta 
por novos representantes da base com a experiência 
das lideranças em reeleição, fi cou assim: 
Presidente: Clóvis Mendes Linhares, Secretária: 
Marília Minervino de Souza, Tesoureiro: Samuel 
de Freitas Souza, Conselho Fiscal: Rosangela 
Bastos Cesar, Joel do Carmo Bernardes, Carlos 
Alberto Frinhani, Delegado: Bianca Raymundo 
da Costa, Suplente da Diretoria: Márcia Vaz 
Rodrigues, Ana Paula dos Santos Vicente, Maria 
Aparecida Silva, Suplente do Conselho Fiscal: 
Eunice Coelho, Moema Barbosa Fonseca de 

Sindicato do Vestuário da Baixada 
Fluminense/RJ elege sua nova diretoria

Aconteceu na sede do SIMECAT, no mês de setembro, 
a assembleia de fundação do Sindicato das Costureiras 
e Trabalhadores nas Indústrias de Fiação, Tecelagem, 
Vestuário, Couro e Calçados de Catalão/GO.
Trabalhadoras (es) de diversas empresas participaram 
da fundação e aprovaram de forma unânime a diretoria 
que estará a frente dos interesses da categoria nos 
próximos quatro anos.
A presidente do Sindicato, Michelle Alves, ressaltou 
a importância do apoio da base e afi rmou que a luta 
não será fácil, mas que com força e trabalho muitas 
conquistas virão.

Sindicato das Costureiras é fundado em 
Catalão/GO

Oliveira,   Gilda Barbosa da Silva, Suplente 
Delegado: Deise Cosme da Silva.

Presidente Clóvis e diretoria conduzidos pelos braços da 
categoria para mais um mandato de lutas e conquistas

Categoria agora tem representação forte e atuante com a 
fundação do Sindicato 

ENTIDADES FILIADAS

GOIÁS
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ENTIDADES FILIADAS

PARA NÁ

Sindicato do Vestuário de Maringá/PR 
fecha Campanha Salarial com importantes 
conquistas econômicas e sociais

A Campanha Salarial 2012 da categoria em Maringá/
PR, foi marcada pela enorme intransigência patronal, 
que tentou brecar de todas as formas as reivindicações 
legítimas das (dos) companheiras (os).
No entanto, a representação forte, combativa e 
inteligente, nas pessoas do presidente Raul, da 
tesoureira Maria Alice e diretoria, assistidos ainda 
pela Conaccovest e pela Fetraccovest na pessoa de 
seu presidente Ricardo Leite, fez a diferença nas 
rodadas de negociação, mostrando a importância 
da valorização das (dos) trabalhadoras (es) para o 
sucesso de toda a cadeia produtiva.
O resultado ao f inal da Campanha Salarial 
transformou-se em importantes benefícios, que na 
prática signifi ca respeito e melhor qualidade de vida.
O reajuste, vale destacar, relativo a setembro, outubro 
e novembro, fi cou assim: Costureiras (R$ 824,00/
R$ 824,00/R$ 832,00), Auxiliar de Produção 
(R$ 671,00/R$ 671,00/R$ 677,00), Passadoria 

(R$ 707,00/R$ 707,00/R$ 713,00) e Chefe 
(R$1.036,00/R$1.036,00/R$1.046,00).
Já quem recebe valores acima do piso salarial será 
assistido com reajustes de 7% (pisos de setembro e 
outubro, respectivamente), ambos aplicados sobre 
o valor recebido em abril de 2012. O índice, no 
entanto, sobe para 8% ao piso de novembro.
A cesta básica  conquistada no valor de R$ 50,00,  
paga em dinheiro, a partir de 1º de novembro, 
estando seu não recebimento condicionado somente 
a faltas sem justifi cativa.
Na vitoriosa campanha promovida com competência 
pelo Sindicato ainda foi conquistada a reversão 
salarial no percentual de 12%, que signifi ca 6% (seis 
por cento) a ser descontado na folha de pagamento 
de outubro/2012 para recolhimento até o dia 10 
de novembro/2012 e 6% (seis por cento) a ser 
descontado na folha de pagamento de maio de 2013 
para recolhimento até o dia 10 de junho do mesmo ano.

Luta, mobilização e 
estratégia marcaram 
grande vitória nas 
negociações com patronal
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PARA NÁ

No mês de julho, a nova diretoria do Sindicato dos 
Trabalhadores das Indústrias do Vestuário de 
Londrina/PR e Região (Sintvest) tomou posse 
em cerimônia realizada no Clube Campestre 
da entidade.
O presidente José Ricardo Leite foi reeleito 
para mais um mandato de trabalho e conquistas 
em benefício da categoria, dando sequência 
ao anterior que obteve forte recuperação do 
piso da categoria, formação profissional, além 
de intensif icar e  expandir  o trabalho pela 
ergonomia Saúde e Segurança em favor da 
prevenção de acidentes e doenças das (dos) 
trabalhadoras (es).
Vale destacar que o companheiro, além de 
presidente do Sindicato, também encabeça a 
FETRA CCOVEST e as direções da Força Sindical 
Estadual e CONACCOVEST.
A posse contou com a presença de quase 300 

Toma posse a nova diretoria do Sintvest 
de Londrina/PR e Região

pessoas entre categoria, amigos, autoridades e 
convidados, como o presidente dos Sindicatos 
dos Calçados de BH, Rogério Jorge de Aquino 
e Silva, presidente da Força Sindical do Estado 
de Minas Gerais, Carlos Malaquias, diretor 
do SOAC de Belo Horizonte, Antonio Carlos 
Francisco dos Santos, diretor do Sindicato das 
Costureiras de São Paulo e Osasco, coordenador 
nacional da CONACCOVEST e da direção 
executiva da Força São Paulo, José Antônio 
Simão Rodrigues, presidente do Sinconfemar de 
Maringá, Raul Erlon, representante da Federação 
dos Trabalhadores da Alimentação e Bebidas 
do Estado do Paraná, Antônio Sérgio Farias, 
presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
Têxteis de Curitiba, Romerio Moreira, diretor do 
Sindicato dos Têxteis de Londrina, Carlos Duarte, 
e presidente do Sindicato do Vestuário e Têxteis 
de Goierê, Julia Pereira.

Trabalho sério, competente e com resultados marca reeleição do companheiro José Ricardo Leite em Londrina/PR

ENTIDADES FILIADAS
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MINAS GERA IS

Em maio, os dirigentes da CONACCOVEST, José 

Antônio Simão Rodrigues e José Ricardo Leite, 

estiveram em Belo Horizonte e Cachoeira da 

Prata, em Minas Gerais, onde foram recebidos pelo 

presidente do Sindicato dos Trabalhadores Têxteis, 

o companheiro Rodrigo Vieira Barbosa.

Após visita à entidade local, ambos foram até a 

cidade de Pirapora que fi ca a 305 quilômetros 

da capital – na divisa com o Estado da Bahia 

- onde foram recebidos pelo presidente do 

Sindicato, Joselito. 

Também fez parte do roteiro visita ao Sindicato dos 

Têxteis e Vestuário de Curvello, que recentemente 

fi liou-se à CONACCOVEST.

CONACCOVEST amplia suas bases 
em Minas Gerais

Representantes da confederação visitam entidades fi liadas em 
Minas Gerais

ENTIDADES FILIADAS

Companheiras (os) do Sindicato dos 
Calçados de BH escolhem nova diretoria

Realizaram-se em outubro de 2012 na sede do 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de 

Calçados de Belo Horizonte e Região as eleições da 

nova diretoria para o quinquênio 2013 a 2018.

A chapa única foi encabeçada pelo atual presidente  e 

candidato à reeleição, Rogério Aquino. 

A coleta dos votos ocorreu em três urnas, sendo uma 

fi xa na sede do Sindicato e duas itinerantes. 

No mesmo dia houve a contagem e apuração dos 

votos com a presença de vários diretores da Força 

Sindical de Minas Gerais e do presidente em exercício 

sr. Carlos Roberto Malaquias, que conclamou a chapa 

do companheiro Rogério eleita com 96% dos votos 

apurados e válidos.Sindicato terá a liderança forte de Rogério Aquino e sua 
diretoria por mais cinco anos

R t t d f d ã i it tid d fili d
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CEARÁ

STI das Costureiras de BH tem nova diretoria

MINAS GERA IS

ENTIDADES FILIADAS

Tomou posse em janeiro, com mandato até 
27/01/2017, a nova diretoria do Sindicato dos 
Oficiais Alfaiates, Costureiras e Trabalhadores 
nas Indústrias de Confecções de Roupas, Cama, 
Mesa e Banho de Belo Horizonte e Região 
Metropolitana. 
A eleição foi realizada em outubro e a chapa encabeçada 
pelo companheiro Toninho teve aprovação de 92% 
dos companheiros eleitores. 
A diretoria escolhida com a aprovação da maioria 

para o próximo mandato de cinco anos, assim está 
constituída:
Presidente: Antônio Carlos Francisco dos 
Santos, Secretário: Ricardo Augusto dos Santos, 
Diretora Financeira: Miriam Leopoldino de 
Oliveira, Diretor de Formação: Washington 
Luiz Pedra, Diretor Social: Wagner Coutinho 
Otoni, Diretora de Saúde: Natália Nunes da Silva 
Oliveira, Diretora de Comunicação: Simone 
Lemos da Cruz.

O SINTICON realizou a entrega dos Certifi cados 
dos Alunos do Curso de Costura Industrial nº. 
03/2011. 
Segundo a presidente do SINTICONF, Maura 
Isabel, é grande a procura por mão-de-obra 
qualifi cada. 
“Queremos ampliar esses cursos para os três turnos 
(manhã, tarde e noite) a partir de 2013”, disse. 
A presidente também afirmou que resolveu 
destinar parte dos recursos da entidade em cursos 
de qualifi cação por causa da enorme difi culdade 
que as (os) companheiras (os) encontram para 
melhor formação.

SINTICON forma trabalhadores em 
curso de Costura Industrial

CONACCOVEST 
parabeniza 
vitória dos 
companheiros e 
companheiras do 
sindicato

Companheira recebe 
certifi cado ao fi nal 
do curso de Costura 
Industrial

revista_indesign.indd   38 07/11/2012   14:22:59



Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias do Setor Têxtil, Vestuário, Couro e Calçados  I 39CConConConf dfedfedfedf ereraera ããçãoçãoç NNNaNa iiciocio llnalnal dddodo TTs Ts T bbrabrabrab lhlhalhalhalh ddadoadoadoresresres nanana IIs Is Is I dúdúndúndúndú ttstrstrstriiiasiasias dddododo SSSeSeSetttortortor TêTêTêTêTê titixtixtixtillll,, VVesVVesV t át átuátuátu iirioriori CCC, C, Courouroururoo eo ee CCaCaCaallçalçalçalçaddosdosdosdos IIII 393939393939

O presidente do Sindicato dos Calçadistas de 
Sobral/CE, Francisco Ranieri, não escondeu 
a felicidade com a realização do evento. 
“Agradeço a todos que vieram e fizeram 
desta data uma homenagem ao esforço 
feito pelo respeito e valorização da classe 
trabalhadora”, disse.
Também ressaltou, na ocasião, que com luta e 
trabalho deu vida ao Centro de Treinamento e 
Capacitação, “ideia que desde o início da gestão 
perseguia”, e que em breve estará à disposição 
da categoria.
Prestigiaram a festa importantes personalidades, 
como o prefeito municipal de Sobral, Clodovel 
Arruda, o presidente da FETIVEST, Francisco 
Nunes, entre outras.

Festa do 1º de Maio em agita categoria 
na cidade de Sobral/CE

Sindicato de Calçados e Vestuário de Russas/CE 
comemora o 1º de Maio ao lado da categoria

No dia 1º de maio o STI de Calçados e Vestuário de 
Russas/CE realizou o Dia do Trabalhador com uma 
linda festa para a categoria.
Nos festejos, as (os) companheiras (os) sócias e sócios 
do Sindicato participaram de um animado bingo, onde 
as (os) vencedoras (es) receberam TVs de LCD e LED 
(40 e 42 polegadas), 02 motos 250 cc e 01 moto BIS da 
marca Honda.
Houve, também, na oportunidade, o encerramento 

Sindicato presta justa homenagem as (aos) suas (seus) trabalhadoras (es)

Festa e animação 
celebram Dia do 
Trabalhador em 
Russas/CE

ENTIDADES FILIADAS

do torneio de futsal, que consagrou a equipe Dakota 
Solado com grande campeã.
Lembrando ainda que a festa ganhou em agitação com 
o bom e velho forró que arrastou pé das 13h00 até o 
fi nal do evento às 20 horas.
“A categoria mais uma vez foi a grande homenageada 
da festa, que neste ano teve a presença marcante de 
mais de quatro mil companheiras e companheiros”, 
afi rmou Isaildo Lopes (Didi).
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Uma equipe da FETIVEST procedeu 
visita técnica ao SINDCALÇADISTA 
de Sobral/CE.
Os representantes, na oportunidade, 
v e r i f i c a r a m  o  a n d a m e n t o  d a  
construção do Centro de Treinamento 
e Capacitação (CTC).
“O companheiro Francisco Ranieri 
e sua diretoria estão de parabéns, 
haja  v i sta  que uma obra  desta  
magnitude requer muito trabalho, 
compromisso e responsabilidade”, 
disse o presidente da federação, 
Francisco Nunes.

A nova diretoria da FETIVEST 
no Estado do Ceará tomou 
posse em novembro, em sua 
sede provisória, que fi ca à Rua 
Goiás, 1.826, bairro Jóquei 
Clube, em Fortaleza.
O  p r e s i d e n t e  r e c é m -
empossado, Francisco Nunes, 
disse que o momento é de 
agradecimento, “a Deus em 
primeiro lugar pela sua saúde e 
a todos que fazem a FETIVEST 
por terem compreendido que 
a união é um bem maior em 
benefício da categoria”. 
Ele ainda destacou que espera 
a colaboração e a dedicação 
das (dos) companheiras (os) 
para o fortalecimento da 
entidade no setor.

CEARÁ

FETIVEST: nova diretoria é empossada

Visita ao Centro de Treinamento 
e Capacitação

ENTIDADES FILIADAS

Companheiro Francisco Nunes segue no comando da federação

Sindicato inova 
com a criação 
do Centro de 
Treinamento 
para categoria
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A Assembleia Geral Extraordinária de fundação da 
entidade aconteceu em julho na sede da Câmara 
Municipal de Morada Nova/CE. 
Organizada pelos trabalhadores nas Indústrias de 
Calçados do município, o processo de fundação e 
posse da primeira diretoria deste novo sindicato 
ocorreu de forma democrática.
A FETIVEST foi convidada e esteve presente dando 
orientações e apoio logístico aos organizadores do 
processo, com a presença do presidente Francisco 
Nunes, secretária-geral Maura Isabel, secretária de 
Assuntos Sindicais Alvina Nobre, além da secretária 
de Educação e Promoção Social, Léa Meneses. 
“É nosso compromisso apoiar essas (esses) 
trabalhadoras (es) dando-lhes suporte nos processos 
e ajudando-os na obtenção de registro sindical no 
Ministério do Trabalho”, afi rmou Francisco Nunes. 

O SINTICONF/CE recebeu com 
satisfação uma máquina de costura 
reta industrial e mais 20 tesouras, 
que foram gentilmente doadas pela 
Força Sindical Estadual.
Este importante material, inclusive, 
já está sendo utilizado no curso de 
Costura, que funciona em benefício 
das (dos) alunas (os) matriculadas 
(os) na sede da escola, em Fortaleza.
“ N o s s o  m a q u i n á r i o  e s t a v a 
precisando de reposição. Como 
não dispomos de muitos recursos 
aos poucos vamos substituindo 
nossas máquinas. A Força Sindical, 
na pessoa da companheira Ana 
Maria, viu nosso esforço e nos 
ajudou com esta doação”, afi rmou 
a presidente do Sindicato, Maura 
Isabel.

Fundado o Sindicato dos Trabalhadores 
de Calçados de Morada Nova/CE

A CONACCOVEST, na fi gura da presidente Eunice 
Cabral e sua diretoria nacional, saúdam a chegada e 
organização da nova entidade.

SINDICONF recebe da Força Sindical 
doação de máquinas para Escola de Costura

Mais uma entidade que alia-se à luta dos trabalhadores

Sindicato recebe doação para dar continuidade a seu 
importante trabalho de formação

ENTIDADES  FILIADAS
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A nova diretoria do Sindicato dos Calçadistas de 
Sobral/CE tomou posse em agosto para mais um 
mandato de cinco anos à frente da categoria.
Esta escolha aconteceu de forma democrática e justa, 
na qual a chapa do companheiro Ranieri Barbosa de 
Araújo e sua diretoria foram eleitos com mais de 90% 
dos votos apurados, numa demonstração de que o 
trabalho fora conduzido com competência e seriedade.
A FETIVEST prestigiou a cerimônia com o presidente 
Francisco Nunes e diretores de outros sindicatos fi liados.
“Estou contente por testemunhar esse momento 
especial para a diretoria do SINDCALÇADISTAS, 
em especial às (aos) trabalhadoras (es) do setor por 
contar com uma equipe que tem compromisso e 
responsabilidade”, disse.

O Sindicato das Costureiras de Maracanaú/CE, 
promoveu assembleia geral para intensifi car a 
associação de mais companheiras (os) à entidade.
Esta ação teve por objetivo aumentar o quadro 
de associadas (os), que na prática significa ter 
mais condições para o enfrentamento nas lutas 
e mobilizações. As (Os) trabalhadoras (es) da 
empresa Dantas Facção Ltda., por exemplo, 
aprovaram a associação ao SINDCOSTUREIRA S, 
“acreditando na proposta de representá-los com 
vigor, coragem e inteligência política em suas 
reivindicações”.
“Como é bom fazermos um trabalho com 
responsabilidade para a (o) trabalhadora (or). A 
confi ança no Sindicato é a base para o resultado 
que estamos alcançando”, observou o presidente 
Francisco Carlos.

CEARÁ

Nova diretoria do Sindicato dos 

Calçadistas de Sobral/CE toma posse

Sindicato das Costureiras de Maracanaú/CE 
intensifi ca campanha de associação

Companheiro Ranieri Barbosa e sua diretoria 

Luta se faz com a categoria unida e mobilizada!

ENTIDADES FILIADAS
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