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em notícia

Sinditêxtil-SP apresenta
nova Diretoria
Sinditêxtil-SP elegeu, no dia 30 de novembro, a
nova Diretoria para o triênio 2005/2007 e o empresário Rafael Cervone Netto, 37, foi eleito presidente da entidade. Engenheiro têxtil e empresário
na área de fabricação de tecidos técnicos, ele atua no
Setor desde 1987. Nos últimos seis anos assumiu a
Diretoria Titular do CIESP de Santa Bárbara e agora
também integra a diretoria regional da FIESP.

O

Entre os principais objetivos, Cervone defende a isonomia da Cadeia Têxtil e a Reforma Tributária. Além
disso, também propõe a competitividade nacional da indústria e o fortalecimento das microempresas, com ênfase nos Arranjos Produtivos Locais (APLs) e nas plataformas de alto-desempenho. Ele também destaca a importância da parceria entre a ABIT e o Sinditêxtil. “Juntos
podemos realizar diversas ações na indústria paulista, que
tem tanta representatividade no cenário nacional. Temos
total sintonia e vamos unir esforços”, afirmou.

aumento da base de Associados. “A Presidência, engajada com sua Diretoria, trabalha para ter cada vez
mais representatividade em todos os elos da cadeia”,
completou Milani.

“Temos total sintonia e

Para Peter Boyes,
vamos unir esforços”
do Conselho Consultivo do Sindicato,
um dos principais problemas que afligem a indústria é a informalidade. “Esta é a única maneira das
empresas sobreviverem devido à carga tributária. Por
isso temos que ampliar o nosso quadro de Associados e, com a classe sindical unida, lutar por uma
Reforma que reduza esta carga”, afirma.
Conforme Sandro Zabani, do Conselho Fiscal, os desafios desta Diretoria são muitos. “Principalmente
os decorrentes do momento que a indústria paulista
vem vivendo, como a concorrência interna no Brasil, devido a incentivos em outros Estados, bem como
a externa, que se beneficia de dumping, sub faturamento e apoio irrestrito e subsidiado do governo estrangeiro ao investimento local”, destaca.

A Diretora Secretária da entidade, Marielza Milani,
ressalta os desafios da nova gestão. “Enfrentamos,
externamente ao Sinditêxtil, uma grande turbulência
econômica, o que prejudica a atividade sindical. A
falta de crédito no mercado e juros altos, entre outros Confira, na página 2, a relação completa
fatores, deixa as empresas inseguras e isso torna o da nova Diretoria do Sinditêxtil-SP.
nosso trabalho um pouco menos agressivo”,
“A Presidência, engajada com sua Diretoria,
explica. Entre as extrabalha para ter cada vez mais
pectativas para este
representatividade em todos os elos da cadeia”
mandato, ela destaca o
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Novos rumos
Prezado companheiro,

DIRETORIA Sinditêxtil-SP 2005/2007
A Diretoria do Sinditêxtil-SP é composta
por 27 membros, que se encontra em reuniões

com imensa satisfação e
orgulho que escrevo o
primeiro editorial do Jornal
do Sinditêxtil-SP. Pretendemos que
este veículo seja bem mais do que
somente um meio de comunicação,
mas, principalmente, um instrumento de ligação capaz
de aproximar, cada vez mais, a entidade das empresas
têxteis paulistas. A nossa proposta é apresentar,
bimestralmente, as ações e realizações do SinditêxtilSP, no que se refere à coordenação, fortalecimento,
defesa e representação legal da indústria têxtil. E mais:
os principais fatos de interesse do nosso setor, numa
linguagem clara e objetiva, com matérias especiais,
notas gerais e prestação de serviço. Nesta primeira edição,
apresentamos a composição da nova Diretoria do
Sinditêxtil-SP, suas metas e expectativas para o triênio
2005/2007. Em outra reportagem, um detalhamento
sobre os Grupos de Trabalho do Sinditêxtil-SP, que foram
democraticamente constituídos para tratar das prioridades
do Setor. Também aproveitamos para anunciar outros
projetos que integram a comunicação da entidade que,
a partir de agora, passa a ter seu próprio web site e
boletins eletrônicos com informações variadas. Sabemos
que estamos dando os primeiros passos numa longa
caminhada. Muitos são os desafios que temos pela frente
e, por isso, contamos com o seu apoio e participação
nesta nova fase. Acredito que somente unidos poderemos
seguir confiantes rumo ao crescimento sustentado da
nossa cadeia produtiva, um dos setores mais dinâmicos e
arrojados da economia brasileira.

É

Até a próxima.
Rafael Cervone Netto
Presidente do Sinditêxtil-SP

mensais para discutir os principais assuntos
da cadeia têxtil paulista.
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Grupos de trabalho:
prioridades e desafios
J

á estão em atividade, desde o ínício deste ano, os Grupos de Trabalho formados por
membros da Diretoria do Sinditêxtil-SP,
com o objetivo de tratar das prioridades
do Setor Têxtil paulista. Cada um dos
Comitês foi constituído a partir de uma
série de temas propostos pelos Diretores
e que em seguida, elegeram os cinco
prioritários: Fortalecimento da Entidade,
Programa de Estímulo e Capacitação da
Cadeia Têxtil de São Paulo, Negociações Internacionais – Acordos Comerciais, Defesa Comercial e Reforma Tributária para a Cadeia Têxtil paulista. Os
grupos fazem reuniões periódicas e alguns trabalham em parceria com entidades como a ABIT – Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção
e a FIESP – Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo, como acontece
no caso de Defesa Comercial.
“A nossa intenção é fortalecer o nome
do Sinditêxtil, através de um trabalho de promoção e divulgação das
atividades desenvolvidas pela entidade. O nosso Grupo realiza reuniões semanais
para discutir os principais
temas e desenvolver estratégias para alavancar
o Sindicato”, informa o
coordenador do Grupo de
Fortalecimento da Entidade, Luís Cavalcanti Pessoa.
O Grupo de Negociações Internacionais
coincide com um dos temas tratados

pelos Grupos da ABIT e, por isso, trabalham em conjunto. “Focamos o nosso
trabalho, inicialmente, em monitorar os
acordos elaborados pelo Governo Federal e que possam prejudicar o Setor
Têxtil e, ainda, lutar por acordos bilaterais de livre acesso dos têxteis brasileiros aos Estados Unidos e à Comunidade Econômica Européia, mercados que
podem alavancar centenas de milhares de empregos no Brasil, e que estão
ávidos por alternativas de
abastecimento
fora da Ásia”,
anuncia o coordenador do Grupo, Oswaldo de
Oliveira. Ele
acr e s c e n t a
que “muitos
países já foram
favorecidos por tarifas têxteis zero para
ingresso nesses mercados, aumentando a competitividade com a Ásia”.
O Grupo de Trabalho Reforma Tributária também atua em parceria com o
Grupo da ABIT. “Entre os principais
objetivos está a busca pela mais
baixa tributação possível pelo novo
ICMS, objeto do Projeto de Emenda Constitucional em tramitação no
Congresso Nacional e que deverá ser
votado em abril. No que diz respeito aos impactos da Reforma Tributária para a Cadeia Têxtil Paulista,
o Grupo definiu pela realização de
um trabalho junto ao Governo do Es-

tado no sentido não
só de manter as
conquistas alcançadas, como também
ampliar sua abrangência para micro e
pequenas empresas”, conta o coordenador do Grupo, Luiz Arthur Pacheco de Castro.
De acordo com Pierangelo Rossetti,
coordenador do Grupo de Programa de Estímulo e Capacitação da
Cadeia Têxtil de São Paulo, “é importante promover ações, em parceria com o Governo, que estimulem a indústria têxtil, de confecção e vestuário, dentro do Estado
e evitem o deslocamento de atividades têxteis para outros locais e,
conseqüentemente, criar um programa de atração de investimentos para novas atividades têxteis”.
Ele defende, ainda,
o incremento dos Arranjos Produtivos Locais criando, dentro
do Estado, estímulos
e facilidades para a
instalação de novos
APLs, principalmente em áreas reconhecidamente de
vocação têxtil ou de
confecção.
Os interessados em enivar comentários e sugestões para os Comitês devem entrar em contato pelo e-mail
gruposdetrabalho@sinditextilsp.org.br.
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Sindicato lança Campanha
de Comunicação
Com o intuito de
promover uma maior
integração entre os
Associados e a entidade, o SinditêxtilSP lança, a partir de
agora, uma Campanha de Comunicação que inclui uma série de ações
conjuntas: Jornal, Web Site, Boletins Eletrônicos e Assessoria de
Imprensa.
“A nossa idéia é aproximar, cada
vez mais, os Associados das atividades do Sindicato, bem como
mantê-los informados do que
acontece de mais importante no
Setor Têxtil do Estado de São
P a u l o . Ta m b é m q u e re m o s
sedimentar uma posição estratégica no cenário econômico
paulista, consolidando o Sindicato como uma referência para as
questões têxteis”, destaca o presidente do Sinditêxtil-SP, Rafael
Cervone Netto.

Com lançamento previsto para a
primeira semana de maio, a página do Sindicato na Internet trará
informações diversificadas: dados
econômicos, notícias, calendário
do Setor, entre outras. Visando a
prestação de serviço, o Site também vai disponibilizar o boleto
para pagamento da contribuição
sindical, além da Convenção Coletiva Anual e o Estatudo do
Sinditêxtil. Boletins eletrônicos
complementam as ações virtuais.

CURTAS

PROJETO
O presidente do
Sinditêxtil-SP, Rafael
Cervone Netto, esteve reunido com o
ex-presidente da
A s s e m b l é i a
Legislativa, deputado Sidney
Beraldo (PSDB), para tratar do Pro-

O Sinditêxtil-SP também passa a
contar com o trabalho de uma Assessoria de Imprensa para auxiliar
os veículos de comunicação na obtenção de informações sobre a entidade, elaboração de avisos de
pauta e press releases. Em todas
as ações, o novo logotipo do
Sinditêxtil-SP estará presente. “Este
será o símbolo da tradição,
renovacão e modernidade do nosso Sindicato”, observa Cervone.

jeto de Lei da cobrança do uso da
água. O Setor Têxtil fez sugestões
ao PL: defende a criação de um teto
para a cobrança e, ainda, a isenção
da taxa para as empresas que utilizam a própria água para geração
de energia elétrica. O Projeto tramita no parlamento paulista.

REFORMA SINDICAL
Enquanto representantes da indústria brasileira querem que as reformas sindical e trabalhista aconteçam simultaneamente,o governo Federal elegeu a sindical como
prioritária. Os empresários defendem que as implementações em separado podem gerar desequilíbrio e

Expediente
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distorção nas relações de trabalho.
O tema foi discutido no Seminário
“A Indústria e a Reforma Sindical”,
numa parceria CNI/FIESP.
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