
Local: Carlton Hotel 
End: Setor Hoteleiro Sul, 

Quadra 5, bloco G 
Asa Sul, Brasília-DF.

PLENÁRIA NACIONAL DA 
CONACCOVEST E ENCONTRO 

DE ADVOGADOS DA CONACCOVEST
OS NOVOS DESAFIOS DO MOVIMENTO SINDICAL 

29 A 31 DE MAIO DE 2017

OS NOVOS DESAFIOS DO 
MOVIMENTO SINDICAL 

TEMÁRIO



29/05/2017 – (SEGUNDA-FEIRA)

16h00 - Chegada das delegações e credenciamento

PLENÁRIA NACIONAL DA CONACCOVEST E ENCONTRO 
DE ADVOGADOS DA CONACCOVEST

PROGRAMAÇÃO
29 A 31 DE MAIO DE 2017

31/05/2017 – QUARTA-FEIRA

08h00 – Café da manhã
09h00 - “O Congresso e as 
reformas”
Palestrante: Antônio Augusto de 
Qureiroz (Diretor de documentação 
do DIAP - Departamento Intersindi-
cal de Assessoria Parlamentar)
11h00 – Debate
12h00 – Almoço
14h00 - Organização sindical e o 
reflexo das reformas (Sindicatos 
filiados) 
15h30 – Debate
16h00 - Conclusões finais
17h00 – Encerramento.

30/05/2017- TERÇA-FEIRA

08h00 – Café da manhã
09h00 – Abertura
10h00 - “Reforma Trabalhista”
Palestrante: Dr. Aparecido Inácio (Advogado e Coordenador 
da Comissão de acompanhamento da Reforma Trabalhista
11h00 – Debate
12h00 – Almoço
14h00 –“Terceirização”
Palestrante: Dr. Aparecido Inácio
15h00 - Debate
15h30 – Coffee Break
16h00 – Debate juridico - Dr. Gervásio (Coordenador Jurídico 
da Conaccovest)
17h00 - Encerramento

CORAGEM, 
PREPARO 

E LUTA.
    Os desafios que aguardam o movimento sindical são 
imensos e vão exigir muita coragem, preparo e luta por 
parte dos trabalhadores e dirigentes sindicais combativos e 
comprometidos com a justiça social, na batalha contra a 
cobiça desmedida de alguns maus patrões e pelo direito à 
organização e representação dos trabalhadores. Agora, 
esses setores patronais e o governo se juntaram para 
atacar a espinha dorsal do movimento sindical combativo, 
que é o financiamento das entidades, através do fim da 
obrigatoriedade da contribuição sindical.
    Sabemos que a contribuição sindical obrigatória gerou 
algumas entidades “de carimbo”, que apenas arrecadam e 
não lutam por suas categorias, mas é necessário separar o 
joio do trigo. Por isso, esta é a hora de reconhecer erros, 
ousar, fortalecer o trabalho de base e mobilizar a categoria. 
É o momento de reconstruir o sindicalismo dentro de seus 
princípios, lutando por condições de trabalho dignas e por 
justiça social; formando e preparando os trabalhadores 
para a defesa de seus interesses; tomando as ruas, 
quando necessário. Enfim, retomar o sindicalismo que 
trouxe inúmeras conquistas e tem o respeito da classe 
trabalhadora, mas que, infelizmente, foi esquecido por boa 
parte do movimento sindical nesses últimos anos. 
    Afinal, essa é a essência do sindicalismo forte e de base: 
enfrentar a mão pesada dos poderosos e persistir por 
nossos ideais. E nós, do setor têxtil, vestuário, couro e 
calçados que construímos nossa história com base na 
defesa dos direitos dos trabalhadores, mais uma vez 
assumiremos nossa parcela de responsabilidade e avan-
çaremos na sagrada luta por nossos direitos e pelo fortale-
cimento e organização da categoria.

Eunice Cabral
Presidente da Conaccovest

Presidente do Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco 
e Vice-presidente da Força Sindical.


