
Projeto: 
NOVAS RELAÇÕES 
DE TRABALHO:
ORGANIZAÇÃO E 
REPRESENTAÇÃO 

SINDICAL
Realização:

Apoio: 



Apresentação: 
O movimento sindical brasileiro atravessa um momento 
dec is ivo para  sua capac idade de organ ização e 
representação. A conjuntura nos desafia, mas os desafios nos 
oxigenam. 

Superar este momento é uma tarefa que exige um olhar 
adiante: pensar a longo prazo e definir estratégias que 
dialogam com o futuro do mundo do trabalho, por mais 
preocupante que ele se apresente. 

Mesmo após a destrutiva reforma trabalhista de 2017, por meio 
das negociações coletivas buscamos garantir direitos,  mas os 
acordos e convenções atingem apenas uma parcela da 
categoria representada pelos sindicatos. 

No Brasil, existe mais de uma dezena de modelos legais de 
contratação. Além disso, não é raro o fato de empresas 
estabelecerem relações de trabalho ilegais ou abusivas, 
excluindo milhares de trabalhadores e trabalhadoras da 
proteção social e sindical. 

Pensando nisso, iniciamos este Projeto. Nossa 
expectativa dialoga com as necessidades mais 
urgentes dos sindicatos: organizar os 
membros da categoria que não estão no chão 
da fábrica. Se vamos representa-los de 
alguma forma? Esperamos que a resposta 
a esta pergunta seja dada por cada 
sindicato integrante do Projeto. 

Cida Trajano, 
presidenta da CNTRV



Principais objetivos:

MECANISMOS de amparo a trabalhadores e trabalhadoras não 
celetistas

 

A AÇÃO SINDICAL junto a trabalhadores pejotizados, informais e 
intermitentes. 

O DIÁLOGO SOCIAL TRIPARTITE envolvendo as MEI's 
existentes nos respectivos municípios, cujas atividades se conectam 
aos setores representados pela CNTRV. 

 

AÇÕES que busquem organizar trabalhadores e trabalhadoras 
pejotizados ou informais frente às relações de trabalho, cadeia 
produtiva e renda. 

 

JUNTO AOS SINDICATOS PARTICIPANTES as alterações 
estruturais necessárias para garantir a atuação sindical junto aos 
trabalhadores e trabalhadoras pejotizados ou informais. 

IMPORTANTE: 
LEVANTAR DADOS sobre trabalhadores e trabalhadoras 
pejotizados ou informais cujas profissões estão relacionadas 
aos setores abrangidos pelo ramo vestuário.  

CRIAR

FORTALECER

PROMOVER

IMPLEMENTAR

POSSIBILITAR



1.ª etapa
Mobilização
Julho e agosto/2022 

10/07 a 27/07: 
Mobilização junto aos sindicatos participantes do 
Projeto e outras entidades filiadas à CNTRV

28/07: 
Plenária de Lançamento do 
Projeto e aprovação 
do Plano de Trabalho



2.ª etapa
Levantamento de Dados
Agosto e setembro de 2022 

24/08
Videoconferência 1: Estratégia de 
Mapeamento e tratamento dos dados

14/10
Videoconferência 2: Estatutos Sindicais



3.ª etapa 
Ação Sindical
Set./Out./Nov. 2022 

Set. a Nov.  Presencial: 
Implementação da estratégia para levantamento 
de dados em cada um dos municípios. 

Novembro - Presencial: 
Oficina de Comunicação, mobilização e 
ação sindical voltadas aos trabalhadores 
e trabalhadoras pejotizados ou informais. 



4.ª etapa
Conclusão das ações
De janeiro a abril de 2023 

Visitas aos Sindicatos integrantes do Projeto: 
O objetivo das visitas é concluir o processo de reforma estatutária, 
avaliar as ações já desenvolvidas e sistematizar um Plano de Ação 
para o próximo período como forma de dar sequência às atividades. 

Calendário de visitas
Região Sul: 
25/01/23- Calçadistas de Riozinho – RS 
27/01/23- Calçados e Vestuário de Venâncio Aires e região – RS 

Região Sudeste: 
07/02/23 - Vestuário de Pouso Alegre – MG 
15/02/23 - Coureiros de Franca - SP 
14/03/23- Vestuário de Sorocaba e região – SP 
16/03/23- Calçadistas de Jaú – SP 

Região Nordeste: 
27/03/23 - Calçados e derivados de Couro de Ipirá – BA 
29/03/23- Calçadistas de Itapetinga – BA 
05/04/23- Calçadistas do Estado do Ceará



5.ª etapa
Resultados
Abril de 2023

19/04 - Virtual: 
Realização de um Seminário Nacional para apresentação 
dos resultados e Planos e Ação de cada sindicato integrante. 

As entidades que não integram diretamente o Projeto 
poderão trocar experiências e relatar ações desenvolvidas 
junto às suas respectivas bases. 

CLIQUE AQUI 
PARA ACOMPANHAR 
AS AÇÕES DO PROJETO

http://www.cntrv.org.br/noticias/projeto-novas-formas-de-contratacao-b81c/

