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Posse do Sinditêxtil-SP
reúne representantes do Setor
Cerca de 300 pessoas
estiveram presentes à Solenidade de Posse da nova
Diretoria do Sinditêxtil-SP,
que foi realizada no dia 27
de junho, na sede do Sindicato. Entre os convidados, empresários do setor
têxtil paulista, autoridades
do governo do Estado, presidentes de entidades e
representantes de outros
setores da economia paulista,
além da presença do homenageado da noite, Paulo Skaf, presidente da Federação das
Indústrias de São Paulo – FIESP, e ex-presidente do Sinditêxtil-SP por dois mandatos consecutivos, de 1999 a 2004. Durante a solenidade, foi inaugurado o quadro de Paulo Skaf
na Galeria dos Ex-presidentes do Sindicato. "Estar com
meu retrato junto aos de tantos outros brasileiros ilustres, que prestaram serviço ao Setor, é um grande privilégio", declarou Skaf. O presidente da ABIT, Josué
Christiano Gomes da Silva, também prestigiou o evento,
juntamente com conselheiros da Associação.
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Durante discurso, o presidente do Sinditêxtil-SP,
Rafael Cervone Netto, destacou a necessidade de
lutar pelo fortalecimento das indústrias têxteis no Estado. "Sinto-me encorajado e cercado
de competentes diretores, que igualmente destemidos, lutarão a meu lado
pela defesa, fortalecimento e pelo
crescimento do setor têxtil paulista",
afirmou. "Somente juntos, pela força
da união, conseguiremos avançar, a
despeito de todas as dificuldades, de
todas as limitações, sem nunca esmorecer", complementou Cervone, afirmando que, ao lado da nova Diretoria,

está pronto para enfrentar os desafios. "Jamais entregaremos os pontos que costuram nossa história, que tecem o nosso futuro, e que vestem as nossas gerações.
Conto com cada companheiro, cada profissional, cada
autoridade que se disponha a encampar nossos estudos
e propostas. Conto, acima de tudo, com o idealismo, a
experiência, e a paixão pelo setor por parte da minha
diretoria. A nós está dada a missão. Vamos cumprí-la",
disse emocionado.
O presidente do Sindicato lembrou que São Paulo
possui perto de 3.400 empresas têxteis, que são responsáveis pela maior produção têxtil do Brasil e que, em
2004, o faturamento alcançou mais de US$
4 bilhões, quase 20% do faturamento do
Brasil Têxtil e de confecção. "São Paulo é o
líder de exportação entre os estados brasileiros, empregando 200 mil trabalhadores.
Só na região de Americana, importante pólo
de produção de fios e tecidos sintéticos, são
cerca de 700 empresas e 45 mil postos de
trabalho. Números que mostram o potencial do setor
paulista, sem dúvida, um dos maiores parques têxteis
do mundo", enfatizou ele.
Paulo Skaf afirmou, num breve discurso, que o Setor está em boas mãos. "Rafael é jovem, competente,
dedicado e tem uma ótima equipe de diretores. Desejo
à nova Diretoria, que hoje solenemente toma posse, todo
o sucesso e que tudo corra bem. Contem comigo, pois
estarei sempre à disposição da cadeia têxtil", disse.
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Solenidade de Posse da nova Diretoria
do Sinditêxtil para o triênio 2005/2007
Confira, a seguir, depoimentos dos convidados
Marielza Milani
diretor-secretário
"Certamente essa será
uma excelente gestão
do Cervone, com o
incremento da
pró-atividade do
Sindicato para a
indústria paulista."
Dep. estadual José
Carlos Stangarlini
PSDB
"Vejo com grande
expectativa
essa nova fase do
Sindicato."

Paulo Henrique
Schoueri
conselho consultivo
"O Rafael vem num
bom caminho,
seguindo o que já
vinha sendo feito
pela Casa."

Joerg Dieter Albrecht
1o vice-presidente
"Vamos trabalhar em
conjunto com a ABIT,
pois existe um perfeito
entrosamento. Juntas as
duas entidades lutam
para o crescimento da
indústria têxtil brasileira."

Paulo Skaf – presidente FIESP
"O Rafael Cervone é uma
pessoa que eu confio, não só
nas qualidades pessoais como
nas profissionais. Acredito que
essa nova Diretoria vai trazer
novidades e isso vai ser muito
bom para para o Sinditêxtil e
para o setor têxtil paulista."

Luiz Cavalcanti Pessoa
conselho consultivo
"Essa é uma Diretoria
extremamente dinâmica e
que vai dar continuidade ao
trabalho de Paulo Skaf. "

Nelson Tambelini Júnior
2o vice-presidente
"O objetivo da nova Diretoria é
apoiar a cadeia têxtil
principalmente do ponto de vista
de competitividade, não só dentro
do país para atender o mercado
interno, mas buscando
mecanismos de defesa comercial
que possam permitir que a cadeia têxtil brasileira se
aproveite da sua competitividade em termos internacionais
e, com isso, ampliar o número de empregos no país e
trazer riqueza para o segmento como um todo."
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Oswaldo Oliveira Filho
diretor
"Já temos algumas vitórias,
como a questão da maior
vigilância nos portos e
estamos procurando, do

N

lado da agressividade

Peter Boyes

que tem tirado um pouco

Sergio Marques
Sindicato dos
Trabalhadores da Ind.
Têxtil de SP

a nossa competitividade."

"Sempre houve

comercial, vencer essa

conselho consultivo

dificuldade com o dólar,

"Vamos aprimorar o
trabalho realizado
pela gestão anterior,

cordialidade na

ressaltando a

Antônio Marin
conselho consultivo

importância da
indústria têxtil

parceria entre o
Sinditêxtil e o nosso

"Rafael tem ótimos

paulista para o

Sindicato. Espero que

projetos para o Sinditêxtil

Brasil."

o nosso bom

e estamos com ele."

relacionamento
continue."

João Luíz Pereira
conselho consultivo
"A união de esforços entre
todos os setores produtivos
da cadeia já está
acontecendo e isso faz com
que os objetivos sejam
atingidos mais facilmente."

Eduardo Rabinovich
diretor ABIT
"Espero que a nova
Diretoria possa
enfrentar os desafios
e que possa fazer um
trabalho conjunto
com a ABIT."
Aref Farkouh

Michel Alfredo Oliveira David
conselho consultivo
"Espero que essa gestão
consiga impor mais equilíbrio
na relação das importações e
traga o setor para uma
evidência necessária e positiva."

Ailton José Gobbo
conselho consultivo
"Vejo para essa nova
e jovem gestão do
Sinditêxtil um futuro
muito positivo."
Fernando
Gasparian

Michel Korich – empresário

Sergio Menin – 3o vice-presidente

"É necessário que a nova Diretoria

"Espero que a gente tenha muita luz para

tenha coragem de brigar pelos

fazer com que o setor se torne competitivo

interesses dos empresários que

e lutar pelas causas que nós achamos que

necessitam de compreensão na

atrapalham o país neste momento: juros,

carga tributária, nos juros, para

tributos e câmbio. O Setor passa por um

poder gerar os empregos que o

declínio neste momento e nós temos que

Brasil tanto precisa."

reverter este quadro."
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Francisco Cervone
conselho consultivo
"Das mãos do meu filho
(Rafael Cervone), tenho
certeza que sairá aquilo
que ele realmente possa
fazer. Que ele seja muito
feliz nas decisões que
tiver que tomar."

juntos, pela força da união,
" Somente
conseguiremos avançar, a despeito de todas
as dificuldades, de todas as limitações, sem

"

nunca esmorecer...

Maria José de Carvalho
empresária
"Espero que haja uma
integração da cadeia têxtil
no Estado de São Paulo.
Se isso for feito aqui
servirá de referência para
todo o país."

Fernando da Silva Afonso
diretor da escola SENAI
“Francisco Matarazzo”
"A gente acredita que o
Sinditêxtil e o Senai possam
estar muito próximos nos novos
desafios. O mercado têxtil
precisa dar um salto de
produtividade e desempenho."

Ricardo Haydu
jornalista
"Há muito o que ser
feito, principalmente
numa época como esta
em que estamos
vivendo, com uma crise
geral."
Vivi Haydu
empresária
"Desejo muita felicidade
à nova Diretoria.
O nosso setor está em
ótimas mãos e que ele
continue crescendo
sempre."

– Rafael Cervone

Celso Fregni
conselho
consultivo
"É importante
continuar o
trabalho que já
foi desenvolvido
por Paulo Skaf e,
neste momento
difícil, temos
que nos unir."

Luís Carlos de Souza
Vieira – diretor regional
do SENAI – SP
"Do ponto de vista do
SENAI e do setor têxtil,que
ele continue o trabalho que
nós estamos fazendo com o
setor há alguns anos. Sem
dúvida, a liderança do
presidente Paulo Skaf será
seguida pela nova
Diretoria.”

George Tomic
diretor
"É um grande
desafio para nós
dar continuidade
ao trabalho de
Paulo Skaf. Vamos
continuar
acreditando e
defendendo o
setor têxtil,
incrementando a
competitividade."

Vinício Pensa
Fábio Volonté

Ricardo Steinbruch
vice-presidente ABIT
"Sucesso ao Sinditêxtil na sua
intenção de fazer uma indústria
Luiz Américo Medeiros e
Rafael Cervone Netto

têxtil forte, rentável e cheia de
empregos para todos."
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