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Posse no Sindtêxtil das mais concorrida
Com atuação das mais destacadas Júlia da Silva foi reeleita e empossada na presidência do Sindtêxtil

Júlia Pereira da Silva empossada para a 5ª
gestão na presidência do Sindtêxtil

Representantes de entidades presentes
Dentre as destacada lideranças de entidades

sindicais presentes, a cerimônia de posse da di-
retoria do Sindtêxtil estiveram presentes:

Eunice Cabral, presidente da Condeferação
Conaccoesti/Brasilia.

Denilson Pestana, diretor da Nova Central Sin-
dical do Paraná.

José Ricardo Leite, presidente da Fetraccovest

do Paraná.
Raul Erlon: presidente do Sindicato dos Traba-

lhadore Têxteis de Curitiba.
Roseli Oliveira Rodrigues, Sintravest/Cascavel.
Maria Leonara Batista, presidente do Stivar/

Apucarana.
Erickson Fauzer Chagas, presidente do Sindi-

cato dos Trabalhadores Vestuário de Marumbi.

Denilson Pestana presidente da
Nova Central Sindical

Eunice Cabral presidente
da Confederação

O prefeito Pedro Coelho parabenizou Júlia da Silva pelo
importante trabalho na direção do Sindtêxtil

A noite de sábado, 4, foi
marcada por uma importan-
te cerimônia que engalanou
o centro de eventos da As-
sociação Comercial e Em-
presarial de Goioerê. Foi a
solenidade de posse da
nova diretoria do Sindicato
dos Trabalhadores nas In-
dustrias Fiação, Tecelagem
e do Vestuário de Goioerê e
da Região (Sindtêxtil) para
o quinquênio 2017/2022.

O evento reuniu a pre-
sença de destacadas lide-
ranças dos mais diversos
segmentos de trabalhado-
res no setor do vestuário e
tecelagem. E, uma vez mais
surpreendeu, não só pela
organização, mas principal-
mente, pela presença de li-
deranças sindicais de Curi-
tiba, Londrina, Brasilía, Apu-
carana, Marumbi, Cascavel,
e, Maringá, além de lideran-
ças politicas que prestigia-
ram a posse de Júlia Perei-
ra da Silva na presidência
da Sindtêxtil, entidade da
qual Júlia é fundadora e há
27 anos integra sua direto-
ria, ocupando pela quinta
consecutiva a presidência.

TRABALHJO RECO-
NHECIDO: Ao usar da pa-

O centro de eventos da Acig ficou repleto na cerimônia de posse

lavra o diretor da Nova Cen-
tral Sindical do Paraná, De-
nilson Pestana fez um resu-
mo do atual momento de
apreensão que envolve o
movimento sindical no Bra-
sil, segundo ele, que tem
sido alvo de tentativa de fra-
gilizar o movimento sindical
por parte, não só de seto-
res do Governo, como do
próprio Supremo Tribunal
Federal.

O diretor da Nova Central
Sindical, Denilson Pestana
destacou a importância de
Júlia Pereira da Silva para
o movimento sindical do Pa-
raná, que, segundo ele, é

um dos mais atuantes gra-
ças ao importante trabalho
e dedicação de lideranças
como Júlia da Silva, que
transformou o Sindtêxti l /
Goioerê que hoje estão pre-
sente em mais de 150 mu-
nicípios no Estado, uma das
mais importantes entidades
sindicais da Federação.

LIDERANÇA DESTACA:
“Estamos qui não apenas
para prestigiar a posse da
companheira Júlia da Silva,
mas também para reafirmar
e reconhecer de público a
sua liderança à frente do
movimento sindical que tem
possibil i tado importantes

conquistas para a categoria.
Através de sua luta incansá-
vel o Sindtêxtil/Goioerê é
hoje reconhecido em nível
de Paraná como dos mais
atuantes” – afirmou em sua
fala Eunice Cabral, presi-
dente da Confederação dos
Trabalhadores na Indústria
Têxtil, Vestuário, Couro e
Calçados.

APOIO: O prefeito Pedro
Coelho destaca o importan-
te trabalho de Júlia da Silva
na presidência Sindtêxtil,
uma entidade com sede em
Goioerê com uma área de
atuação em mais de 150
municípios do Paraná.

Em sua fala, Pedro Coe-
lho anunciou que através da
Secretaria de Indústria e
Comércio pretende destinar
dois barracões industriais,
dos cinco construídos no
Parque Industrial, para a
geração de emprego no
segmento têxtil e de con-
fecção.

Representando a Câma-
ra Municipal, o vereador
Jacy da Silva parabenizou a
nova diretoria do Sindtêxtil
que estava sendo empossa-
da à frente daquela impor-
tante entidade sindical.

Nova diretoria gestão 2017/2022
Diretoria Executiva – (Efetivos):Presidente: Jú-

lia Pereira da Silva. Secretário Geral: Cicero Mar-
celino da Silva. 2ª Secretária: Aparecida Maria da
Silva dos Santos. Tesoureiro Geral: Pedro Apare-
cido Dada. 2º Tesoureira: Rosa Fagundes Macha-
do. Diretor de Patrimônio: Silvio Floriano, e, Dir.
Org. Formação Sindical: Maria Shirley Anciloto Ba-
tista.

Diretoria Executiva – (Suplentes): Maria Apa-

Os integrantes da diretoria do Sindtêxtil empossada para a gestão 2017/2022

recida Cardim Mattos, Karina Squarizi dos San-
tos, Solange Cristina Tonin de Lima, Joana Pardi-
al Martins, Tereza da Silva Nunes, Zulmira dos
Santos Silva, Claudimar Rios Felix.

Conselho Fiscal – Efetivo: Sirlei Rodrigues No-
gueira, Elena Conrado Nogueira, Eliza Monteiro
de Souza. Suplente: Ivete Carmem Albring Itiya-
ma, Jéssica Célia Klozovski Cesco, Jandira Apoli-
nário dos Santos.

A mesa de autoridades na
cerimônia de posse na Acig


