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Relançada frente pelo desenvolvimento da indústria têxtil e confecção

Foi relançada em evento na Câmara a Frente
Parlamentar Mista pelo Desenvolvimento da
Indústria Têxtil e Confecção. Representantes
da frente devem se reunir nesta semana com
o ministro do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio, Armando Monteiro Neto, para discutir a pauta de interesse da indústria têxtil.
Um dos compromissos da frente é lutar pela
implantação do RTCC, o Regime Tributário Competitivo para a Confecção, a ﬁm de
fortalecer a indústria, manter os empregos
do setor e gerar novos postos de trabalho
sem precarização. Segundo o coordenador
da frente na Câmara, deputado Henrique
Fontana, do Rio Grande do Sul, a legislação
deve ser diferenciada para setores de mão de
obra intensiva, principalmente em relação às
alíquotas de contribuição previdenciária. Na
opinião dele, a desoneração da folha de salários, que começou a ser implantada em 2011,
foi uma medida importante nesse sentido.
“O governo propõe rever essas desonera-
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ções. Nós entendemos que essa revisão deve
ser seletiva. Ou seja, o setor de mão de obra
intensiva deve ser protegido e manter uma
alíquota mais adequada. “
Outro compromisso da frente parlamentar é
combater as importações ilegais e a competição desigual com os países da Ásia, principalmente a China. A frente defende ação forte
do Ministério da Fazenda e da Polícia Federal
para evitar o contrabando. O Brasil é o quarto
maior produtor de vestuário do mundo. No
País, a indústria têxtil e vestuário emprega 1
milhão e 620 mil pessoas e fatura anualmente
mais de 54 bilhões de dólares. São 33 mil empresas responsáveis por 5% da riqueza gerada
(PIB) pela indústria de transformação. Os
dados são da Abit, Associação Brasileira da
Indústria Têxtil e de Confecção. O presidente
da associação, Rafael Cervone, aﬁrma que o
momento, para o setor, é de deﬁnição.
“Nós vivemos um ambiente que há muito
tempo não se vê tão hostil ao empreen-

dedorismo, aos negócios, ao faturamento
das empresas. Há uma imprevisibilidade
generalizada, tanto na agenda tributária,
trabalhista, econômica.”
Em seu discurso, a Presidente da Conaccovest e também presidente do Sindicato das
Costureiras de São Paulo e Osasco, Eunice
Cabral destacou: “O governo passa por uma
crise muito forte, além de corrupção na Petrobras e em outros órgãos; que vêm afetando
o mercado. O que nós precisamos é de um
ambiente simpliﬁcado, precisamos fortalecer
o mercado e a indústria.”
O presidente da Associação Brasileira da
Indústria Têxtil e de Confecção defende a
revisão de acordos internacionais porque,
ao contrário de países concorrentes, o Brasil
ainda não tem acordo com os principais países importadores como os Estados Unidos,
União Européia, México e Japão. A frente
parlamentar já começa as suas atividades
com 223 deputados e 16 senadores.

O DESAFIO DE SE MANTER UM SETOR

Diante do cenário atual, os desaﬁos e as perspectivas do futuro e a demanda de um setor que reúne milhares de
empresas, sendo a maioria de médio, pequeno e micro portes e que emprega diretamente quase 2 milhões e meio
de pessoas, sendo que 80% desse contingente laboral são constituídos de mulheres, precisamos mais do que nunca
nos mobilizar.
A indústria têxtil e de confecções tem uma importância fundamental em todo o mundo. É uma indústria intensiva
de mão de obra. É uma indústria que movimenta toda a economia.
Este é um setor fundamental para o nosso País. Temos um mercado interno imenso.
Por tudo isso, não era para haver crise do setor têxtil. O setor têxtil, de cama, mesa, banho e confecções, incluído
aí o calçadista, vem perdendo competitividade, com as exportações sendo reduzidas a 8% do total produzido. Eu
quero repetir esse dado: do total produzido por 2,3 milhões de trabalhadores em mais de 30 mil empresas no
Brasil, apenas 8% vai para o mercado externo. Isso vem ocorrendo, apesar de ainda ocuparmos o quinto lugar na
produção de têxteis e o quarto na de confecções.
O drama da indústria têxtil passa pelos gargalos da carga ﬁscal, no câmbio, nos juros mais altos do mundo, falta
de infraestrutura, no baixo investimento nacional em ciência, tecnologia e inovação e por inúmeros outros problemas. Nosso setor pede socorro!
Diante desta realidade a Frente parlamentar em defesa do setor têxtil é vital para nossa sobrevivência. Nosso sindicato junto com a CONACCOVEST encara este desaﬁo e busca encontrar soluções que garantam a manutenção e
ampliação de milhares de empregos.

•2 •

MILHARES VOLTAM A PROTESTAR CONTRA
O GOVERNO DILMA EM SÃO PAULO
A Avenida Paulista voltou a ser palco
neste domingo, 12 de abril, do maior ato
do dia de protestos contra a corrupção e
o governo da presidente Dilma Rousseff
(PT), assim como já havia acontecido em
15 de março. Mas o público foi menor que
um mês atrás. Milhares de pessoas se concentraram no protesto.
Os atos, convocados através das redes
sociais, ocorreram em 24 estados e no
Distrito Federal.
A principal reivindicação dos movimentos
é o impeachment da presidente Dilma,
que está há pouco mais de cem dias do
seu segundo mandato. De maneira geral,
os movimentos que organizaram os protestos no país defendem o estado mínimo
e o corte no número de impostos.
CAMINHÕES DE SOM
Doze caminhões de som ficaram posicio-

nados ao longo da Paulista entre a Praça
do Ciclista e a estação Brigadeiro do Metro.
Com base nas faixas que carregavam e na
folha de identificação junto aos órgãos oficiais colada ao pára-brisa dos veículos foi
possível mapear os movimentos presentes
ao evento.
Estavam presentes de forma signiﬁcativa os
movimentos: Solidariedade, Nas Ruas, In-

tervencionistas S.O.S, Revoltados On Line,
Endireita Brasil, S.O.S Forças Armadas,
União Nacionalista Democrática, Vem Pra
Rua, Movimento Civil XV de Março, Movimento Brasil Livre (MBL) , Movimento
Acorda Brasil.
“Estivemos presentes como representantes
legítimos da nossa categoria”, aﬁrmou nossa
presidente Eunice Cabral.

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – PLR
UM DIREITO GARANTIDO AOS (AS) TRABALHADORES (AS)

No último dia 11 de abril, no Sítio Escola
Itamar Barbosa de Oliveira, foi realizado
Seminário que trouxe como tema “A Participação dos Trabalhadores nos Lucros e
Resultados no atual Cenário Econômico
do País”.
A palestra foi ministrada por Luiz Coelho, que abordou e debateu com as nossas
companheiras as seguintes questões:
Histórico da PLR no Brasil; Falou das
mudanças da Lei; Conceitos de quali-

dade e produtividade; Direitos e deveres;
Implantação dos programas e dos Programas de metas.
Segundo Coelho, o PLR é algo bom- para
todos, entretanto, os patrões não pensam
da mesma forma: “O Programa de Lucros
e Resultados reduz o número de faltas,
aumenta a produtividade... Porém, infelizmente, o setor patronal não tem essa
consciência”.
Durante o seminário, a presidente Eunice

Cabral falou das diﬁculdades atribuídas
pelos patrões e ressaltou a importância
dos trabalhadores ao longo das negociações do PLR: “Sempre que tivemos o
trabalhador junto conosco conseguimos
conquistar bons acordos de PLR. Portanto, para superarmos as adversidades no
decorrer das negociações, é fundamental
perseverarmos e estarmos unidos. Só
assim conseguiremos aquilo que almejamos”, aﬁrmou Eunice.
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GARANTIR DIREITOS PARA OS TERCEIRIZADOS

A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta a terceirização dos
contratos de trabalho no Brasil. O projeto
original, apresentado onze anos atrás,
tinha uma série de defeitos, entre eles o
de não garantir o pagamento do Fundo
de Garantia, o INSS, o 13º salário e férias
com adicional de 30%.
As emendas que apresentei, garantindo
todos esses direitos, foram acatadas da
seguinte forma: a empresa contratante
tem que se responsabilizar por essas ver-

bas, recolhendo 4% do valor do contrato;
a empresa contratada precisa ter apenas
uma única atividade especíﬁca; e, se estiver
ligada ao mesmo ramo de produção da contratada, seus empregados serão representados e terão a mesma convenção coletiva e
serão representados pelo mesmo sindicato
dos trabalhadores da contratante.
É importante frisar que, até hoje, a terceirização não tinha qualquer regulamentação. Mais de 12 milhões de trabalhadores
brasileiros trabalham de forma terceiriza-

da. E mesmo grandes empresas, como a Petrobras, que
tem (tinha) 250 mil empregados terceirizados,
deixavam sem direitos esses funcionários.
Essa situação precisava ser solucionada.
Foi o que ﬁzemos. Agora, esses trabalhadores terão uma legislação para exigir
seus direitos na Justiça.
Paulo Pereira da Silva, Paulinho da Força
Dep. federal e presidente nacional do Solidariedade

Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer

Vem aí o 11º Campeonato de Futebol das Costureiras
INSCRIÇÕES ATÉ 08 DE MAIO DE 2015

Previsão de início dos jogos no ﬁnal de maio.
Procure o seu diretor ou assessor de base - Inscreva seu Time

1º TURMA DO CURSO DE CIPA 2015
De 13 a 17 de abril acontece mais uma edição
do curso de CIPA em nosso sindicato. A
cada edição o curso traz novidades e amplia
o conhecimento na prevenção dentro das
empresas.
Sob o comando da empresa Finkler, que é
especializada em Segurança do Trabalho –
SESMT, os companheiros Cláudia Paciencia e
Marcos Duarte conduzem os (as) participantes
a um conhecimento prático e eﬁcaz.
Esta turma conta com dezenas de
companheiros (as). Os cursos de CIPA são
realizados por iniciativa de nosso sindicato
sob a responsabilidade do departamento
de Saúde e Segurança no Trabalho e conta

com uma equipe formada por:
José Antonio Simão Rodrigues,
Sandro Vaz e Maria Susiclea Assis.

Alinhavando
Ação Cidadania
Data: 26 /04/15 (domingo)
Local: Sede do Sindicato – Subsolo e 1º andar
Horário: das 09h00 as 14h00
OBS.: As senhas serão entregues até as 12h00

Próximo Seminário
Data: 16/05/15 (sábado)
Local: Sítio Escola – Mogi das Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do sindicato

Reunião de Saúde e Segurança
Data: 22/05/15 (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato – 2ºandar – Auditório
Horário: das 18h00 as 19h00

Imagens do mês
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Sócio Seguro: Fazendo a alegria dos(as) trabalhadores(as)
Iracy: “Receber esse
prêmio é ótimo e pretendo
colocar na poupança”

Ariel: “Veio numa boa
hora esse prêmio, dívida
não falta para pagar”

Todo mês acontecem sorteios pela loteria federal onde todos (as) os (as) trabalhadores (as) sindicalizados (as) concorrem a
prêmios de mil reais!
Lembre-se: para participar dos sorteios é preciso estar rigorosamente em dia com as contribuições sindicais.
Não ﬁque de fora, o (a) próximo (a) ganhador (a) pode ser você!
GANHADORES DO MÊS: ARIEL DE SOUZA - SETOR DO BRÁS - IRACI DA CONCEIÇÃO CEZAR- SETOR DO BRÁS

