PRÁTICA SINDICAL N° 013/2014
Categoria: Evento
Sindicato dinâmico é resultado para uma indústria mais competitiva. O Sistema de representação será tão
mais forte quanto maior a associação de indústrias ao Sindicato. Associe indústrias ao Sindicato e fortaleça o
sistema de representação.
Conheça mais uma ação em prol do associativismo.
Sinditabaco apresenta calendário do 6º Ciclo de Conscientização
O calendário do 6º Ciclo de Conscientização sobre a saúde e segurança do produtor e proteção da criança e
do adolescente já está definido. Em cinco edições, a iniciativa do Sindicato Interestadual da Indústria do
Tabaco (Sinditabaco), empresas associadas e da Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), já reuniu
mais de 12 mil pessoas, de 31 municípios. Em 2014, o 6º Ciclo percorrerá sete municípios.

A programação integra um vídeo informativo que aborda questões como a correta aplicação, manuseio e
armazenagem de agrotóxicos. Também orienta os produtores a sempre utilizar o Equipamento de Proteção
Individual (EPI) e considerar a legislação vigente, que proíbe menores de 18 anos, gestantes e maiores de 60
de aplicar agrotóxicos.
Pesquisa realizada durante o 5º Ciclo, em 2013, apontou que 97% dos participantes se sentiram melhor
informados sobre os temas; 95% acreditam que o conhecimento sobre o assunto pode promover a mudança
de atitude dos produtores na erradicação do trabalho infantil.
“Temos orgulho em fazer parte de uma cadeia produtiva que gerou mais de R$ 5,3 bilhões para os 160 mil
produtores de tabaco na última safra. Exportamos mais de US$ 3,27 bilhões no último ano, impulsionamos a
economia de diversos municípios e geramos outras oportunidades de trabalho nestes locais, diretos e
indiretos. Mas queremos que estes números estejam ancorados em um produto sustentável, sem emprego
de mão de obra de menores de 18 anos e sem prejuízos à saúde dos produtores ou ao meio ambiente.
Estamos no caminho certo”, afirma o presidente do Sindicato da Indústria do Fumo da Região Sul do Brasil,
Iro Schünke.
Mais informações: 6º Ciclo de Conscientização
Apresente sua iniciativa, enviando previamente para o e-mail dea.atendimento@fiescnet.com.br.
Todas as segundas-feiras os sindicatos poderão compartilhar boas práticas, contribuindo assim para
o desenvolvimento dos sindicatos filiados à FIESC.

