
O Sinvesco apresentou proposta para 
o fechamento da Campanha Salarial 
2013 que prevê reajustes diferencia-

dos para a categoria: 8% para quem ganha 
até R$ 1.200,00 e 7% para os salários acima 
disso. Sobre o piso salarial, a proposta é R$ 
790,00 para profissional e R$ 720,00 para 
auxiliar. Em relação às demais cláusulas, o 
patronato propõe a renovação do que foi 
pactuado no ano passado. Para analisar essa 
proposta, o Sintvest convoca todos os traba-
lhadores – sindicalizados ou não – para uma 
assembleia na próxima quarta-feira, dia 
24 de abril, a partir das 17h30, no giná-
sio do ACD em São Silvano, Colatina. 

"Essa proposta divide a categoria, com re-
ajustes diferenciados por faixa salarial. Não po-
demos aceitar que parte dos trabalhadores seja 
prejudicada. Por isso, o indicativo é a rejeição 
da proposta", afirma a presidenta do Sintvest, 
Teany Moreira. Ela lembra que todos os traba-
lhadores e trabalhadoras devem participar da 
assembleia, pois será necessário fazer um deba-
te profundo sobre "nossa unidade e a defesa da 
categoria como um todo". A reivindicação dos 
trabalhadores é reajuste de 20% para todos e 
piso salarial de R$ 868,00 para profissionais e 
de R$792,00 para auxiliares. 

A proposta dos patrões veio na véspera 
da mediação no Ministério do Trabalho. O Sin-
tvest pediu a reunião porque em quatro rodadas 
o patronato não avançou nas negociações.

Sinvesco apresenta proposta 
e assembleia é nesta quarta 

Boletim Informativo do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário - Ano 24 - n° 69 - Abril/2013

Debates sobre gênero
marcam mês da mulher

O Dia Internacional da Mulher, come-
morado em 8 de março, foi marcado por de-
bates com as trabalhadoras do setor do vestu-
ário em Colatina, Marilândia e São Gabriel da 
Palha na primeira quinzena do mês. A gerente 
de Políticas Públicas para as Mulheres do Es-
tado, Laudiceia Schuaba, fez palestra em Co-
latina e em São Gabriel. Em Marilândia, foi 
exibido o filme Acorda, Raimundo!, que mos-
tra a dupla jornada de trabalho das mulheres, 
em casa e fora dela, e a opressão masculina. 

Em cada evento, a presença das mu-
lheres ultrapassou as expectativas. Auditórios 
lotados, as trabalhadoras puderam receber in-
formações sobre a Lei Maria da Penha, que 
visa inibir a violência doméstica, direitos femi-
ninos, acesso ao mercado de trabalho dentre 
outros temas das relações de gênero. 

“Temos que educar nossos filhos e fi-
lhas de maneira igual, dando responsabilida-
des pelos trabalhos domésticos para ambos”, 

afirmou a diretora do Sintvest Vilma Apareci-
da do Carmo, que fez o debate após a apre-
sentação do filme em Marilândia. Ela lembra 
que na indústria do vestuário, muitas vezes o 
casal trabalha na fábrica junto, mas quando 
volta pra casa, o homem vai para o sofá e a 
mulher para a cozinha preparar o jantar. “A 
gente nem se dá conta, mas às vezes vamos 
reproduzindo essa educação machista, cha-
mando a menina para nos ajudar e deixando 
os meninos sem tarefa doméstica”, diz. 

Laudiceia Schuaba afirmou que o Dia 
Internacional da Mulher é uma data de luta, 
pois as mulheres ainda não têm seus direitos 
reconhecidos. Ela falou, ainda, da preocupan-
te situação da violência contra a mulher, com 
ocorrência de crimes bárbaros. “A violência 
vai desde a forma como o homem fala com 
mulher, não valorizando seu trabalho dentro 
de casa, até espancamentos, estupros e assas-
sinatos”, afirmou. 

Debates em Colatina e 
São Gabriel da Palha 

(fotos acima) e exibição de 
filme em

 Marilândia (ao lado)

Dia do Trabalhador
O Dia do Trabalhador (1º de maio) 

será comemorado com uma grande festa na 
Praia de Camburi, a partir das 9 horas. Às 
14 horas haverá show com a banda Dallas 
Company; às 15h30 um ato político; às 16 
horas, apresentação da Banda Macucos. 

O Sintvest vai participar das ativi-
dades da CUT, com quatro ônibus saindo 
de Colatina, um de São Gabriel e outro de 
Marilândia. Os associados interessados em 
participar da festa devem reservar a vaga na 
sede ou subsedes do Sindicato. 

Os patrões propõem apenas 7% ou 8% de reajuste, enquanto os trabalhadores reivindicam 20% para todos
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Futsal: Colatina 
faz final dia 3

A final do 14º Campeonato de Futsal do 
Sintvest em Colatina será realizada no 
dia 3 de maio, às 19 horas, no ginásio 

ACD São Silvano. Associados e associadas 
estão convidados a participar das partidas, 
que acontecem às quartas e sextas-feiras, 
sempre às 19 horas. Oito equipes estão na 
disputa: Lavart, Dian, Fúria, Triatori, KV La-
vanderia, Unidos, PW Brasil e Barros.

A campeã receberá, além de troféu e 
medalhas, o valor de R$ 450,00. A segunda 
colocada vai receber R$ 250,00, troféu e me-
dalhas. Também serão premiados com troféu 
a equipe mais disciplinada, o goleiro menos 
vazado e o artilheiro. Antes da partida final, 
o Sintvest vai distribuir pipoca e algodão 
doce para todos os presentes.

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Ves-
tuário dos Municípios de Colatina, São Gabriel da 
Palha, Águia Branca, Pancas, Marilândia, Baixo 
Guandu, Itarana, Itaguaçu, São Roque do Canaã, 
São Domingos do Norte e Santa Teresa. Sede 
em Colatina: Travessa Corina, 36, Centro, CEP 
29700-180. Telefones (27) 3722-1995/3723-4313. 
Subsede em São Gabriel da Palha: Rua João Ga-

briel, 30, Centro, CEP 29780-000. Telefone (27) 
3727-2418. E-mail: sintvest@veloxmail.com.br -  
DIRETORIA EXECUTIVA: Teany Moreira (presiden-
te), Vilma Aparecida do Carmo (diretora Financeira/
Patrimonial), Margareth Pereira do Nascimento (se-
cretária geral); Maria Américo da Silva (diretora de 
Imprensa, Sindicalização, Organização e Relações 
Sindicais), Nair Ribeiro Severino (diretora de Assun-

tos Jurídicos), Lucimar Muniz (diretora de Formação 
Sindical, Política e Estudos Socioeconômicos e 
Atividades da Categoria), Rogério Tolentino da Silva 
(diretor de Saúde, Condições de Trabalho e Relações 
Trabalhistas) RESPONSÁVEL PELA EDIÇÃO: A Dire-
toria - EDITORA: Sueli de Freitas - MTb 837/92 - Dia-
gramação: Jorge Luiz Rangel da Costa - MTb 041/06 
- TIRAGEM: 6 mil - Impressão: Gráfica Comercial.

Expediente

Apresentação das oito equipes que participam do 14º Campeonato de Futebol de Salão em Colatina

A Incovel Indústria e Comércio de Ves-
tuário foi condenada pela Justiça do Trabalho 
a indenizar uma trabalhadora que foi admitida 
como auxiliar, mas trabalhava como costureira. 
A prova testemunhal, de uma colega de traba-
lho, ajudou a empregada a provar que era cos-
tureira, apesar de ter na Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) o registro de auxiliar. 

“É fundamental essa solidariedade entre 
os colegas de trabalho. Muitas vezes, a pessoa 
não quer testemunhar, pois tem medo de per-
der o emprego. Mas se todo mundo ajudar, po-
demos diminuir o assédio moral nos locais de 
trabalho”, afirma a diretora do Sintvest Vilma 

Aparecida do Carmo. 
A indenização estabelecida pela Justiça 

foi de R$ 3 mil. A empregada foi contratada em 
setembro de 2010. A partir de dezembro daque-
le ano, passou a trabalhar como costureira, sem 
ajuste no salário.  

A Justiça mandou a Incovel pagar as di-
ferenças salariais e corrigir a anotação na CTPS. 
A indenização por dano moral foi de em R$ 3 
mil. “A reclamada [Incovel] é empresa de gran-
de porte e deve classificar e remunerar correta-
mente seus empregados”, afirmou o juiz na sen-
tença. A empresa entrou com recurso ordinário 
contra a decisão judicial. 

Incovel é condenada a pagar
indenização por dano moral

Campeonato 
começa em SG
Em São Gabriel da Palha, o 12º Cam-

peonato de Futsal começa no dia 26 
de abril, a partir das 19 horas, no 

Ginásio Municipal. 
Na abertura serão apresentadas as 

doze equipes inscritas para o evento: MR 
Pratt, Jan & Cau, Rivas, DJeans, Doelin-
ger, C&E, Tabajara, DM Marques, Peixi-
nho, Barcelona, Juventus e Real Madre. 
Também haverá o sorteio para definir o 
primeiro jogo.

 A premiação será a mesma de Co-
latina, ou seja, troféus, medalhas, R$ 
450,00 para o primeiro colocado e R$ 
250,00 para o segundo. Todos os traba-
lhadores e familiares estão convidados a 
participar. 

27/03/2013 - SexTA-FeirA        
                  Fúria   01 x 07    PW Brasil  

03/04/2013 - quArTA-FeirA          
             Lavart    05  x  01 Fúria  
                  Dian   03  x  04   Triatori  

05/04/2013 - SexTA-FeirA      
      KV Lavanderia   03  x  04  PW Brasil  
               unidos  06   x  05 Barros 

10/04/2013 - quArTA-FeirA
          Triatori   06  x   05  unidos  

   Fúria  03 x  12  KV Lavanderia
12/04/2013 - SexTA-FeirA

                    Barro  00 x 03   Dian  
                 PW Brasil   04 x 06  Lavart  

17/04/2013 - quArTA-FeirA
                     Dian  06   x   03   unidos 

Resultados - Futsal de Colatina
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