
Caro EmprEsário,

Iniciamos 2018 renovados de esperanças por tempos melho-
res, acreditando na consolidação da recuperação do cres-
cimento do Brasil, dentro de um ambiente mais favorável aos 
negócios. Contudo, no início do segundo trimestre, pudemos 
verificar uma curva da produção abaixo das expectativas, 
refletindo um consumo mais cauteloso diante das incertezas 
políticas e econômicas que se apresentaram. Neste momen-
to, em que já encerramos o primeiro semestre com índices 
abaixo do esperado e amargando altíssimos prejuízos decor-
rentes da greve dos caminhoneiros, iniciamos a segunda me-
tade de 2018 num cenário de “compasso de espera” dian-
te das eleições que se aproximam. Necessitamos, contudo, 
manter nosso espírito empreendedor. E, mais do que isso, é 

preciso reafirmar diariamente nossos propósitos em prol do 
setor produtivo nacional e inspirar nossos colaboradores. Sa-
bemos que encontrar motivação em meio a tantos desafios 
do dia a dia não é tarefa fácil. E foi pensando nisso que o Sin-
ditêxtil-SP promoveu a palestra “Superando Limites”, liderada 
pelo coach Renato Morais, na última reunião de diretoria e 
associados, com a participação dos colaboradores da Casa. 
Juntos buscamos coragem diante de desafios e fomos pro-
vocados a reafirmar nossos propósitos. União também é para 
isso: estimular a ajuda mútua, instigar a solução de proble-
mas que parecem insolúveis 
e incentivar uns aos outros. 
Sindicato não é só negocia-
ção coletiva como muitos 
pensam, mas, para os que 
participam, é companhei-
rismo coletivo em busca de 
nobres objetivos comuns. Si-
gamos perseverantes!

abraço do,
L.a. pacheco

sinditêxtiL-sp prEsEntE Em audiênCia púbLiCa 
na Câmara sobrE E-soCiaL
O presidente do Sinditêxtil-SP, Luiz Arthur Pacheco, parti-
cipou no dia 21 de junho,  na Câmara dos Deputados, 
em Brasília, de audiência pública sobre a importância 
do sistema e-Social para a unificação, simplificação, re-
dução da burocracia e melhoria da eficiência para o 
governo e empresas. Foi reiterado o entendimento de 
não haver autuações neste primeiro momento, por se 
tratar de uma fase inicial de instalação, e pela comple-
xidade do projeto. 

sindiCato CumprE agEnda dE 
rEuniõEs Em brasíLia

No mesmo dia, o presidente cumpriu extensa agenda 
ainda na capital federal. Entre os compromissos, reu-
nião no Departamento de Defesa Comercial (DECOM) 
do ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
(MDIC) para discutir possíveis medidas de reciprocida-
de concorrencial em relação a produtos  importados, 
especialmente de origem asiática. Já no ministério da 
Fazenda, Luiz Arthur Pacheco discutiu o combate à in-
formalidade, uma vez que as indústrias paulistas têm sido 
afetadas com a concorrência desleal de sonegadores.

Notícias
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EnContro naCionaL da indústria 2018

O presidente do Sinditêxtil-SP, Luiz Arthur Pacheco, inte-
grou a delegação organizada pela Federação das In-
dústrias do Estado de São Paulo (FIESP) para o 11º. En-
contro Nacional da Indústria (ENAI), que aconteceu nos 
dias 3 e 4 de julho, no Centro Internacional de Conven-
ções do Brasil – CICB, em Brasília. O evento reuniu empre-
sários e líderes de entidades de representação da indús-
tria, de diversos setores e estados do Brasil, para discutir 
o tema “Brasil 2019-2022: A indústria e o novo governo”.  
A programação também contou com o “Diálogo da In-
dústria” com os candidatos à Presidência da República, 
que apresentaram suas agendas de governo. 
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Fórum 

O Sinditêxtil-SP realiza, em 17 de agos-
to, mais uma reunião do Fórum Sindi-
cal com a participação de sindicatos 
de trabalhadores do setor, representa-
tivos dos principais polos têxteis de São 
Paulo. 
informações: jurídico@sinditextilsp.org.br. 

Workshops

Dando continuidade à série de encon-
tros para debater temas de interesse do 
setor, o Sinditêxtil-SP realizou, em parce-
ria com a Abit, o workshop “Panorama 
atual das normas de saúde, higiene, se-
gurança do trabalho (NR’s)”, no dia 13 
de junho.  “Bloco k do Sped” foi o tema 
do seminário de 24 de julho. 

assoCiados

O quadro de associados do Sinditêxtil-SP passou a contar com as seguintes empre-
sas: Fios Têxteis H Marin Ltda, Irmãos Caio Ind. e Com. de Algodão Ltda, Valtex Ind. 
Têxtil Ltda, Unifido do Brasil Ltda, Carambella Indústria e Comércio Ltda, Embrasatec 
Indústria e Comércio de Embalagens Ltda.

Notas

iNdicadores
Confira os dados atualizados dos 
principais indicadores de São Paulo:

produção têxtiL

+0,4%
Jan/Mai 2018 vs Jan/Mai 2017
Produção física  - Fonte: IBGE

produção VEstuário

-9,9%
Jan/Mai 2018 vs Jan/Mai 2017
Produção física  - Fonte: IBGE

VarEJo VEstuário

-5,1%
Jan/Mai 2018 vs Jan/Mai 2017

Venda física  - Fonte: IBGE

importação t&C

+11,40%
Jan/Jun 2018 vs. Jan/Jun 2017

Em toneladas  - Fonte: Aliceweb

importação VEstuário

+33,25%
Jan/Jun 2018 vs. Jan/Jun 2017

Em toneladas  - Fonte: Aliceweb

Exportação t&C

+1,93%
Jan/Jun 2018 vs. Jan/Jun 2017

Em toneladas  - Fonte: Aliceweb

importação máq. E Equip.

+21,22%
Jan-Jun 2018 vs. Jan-Jun 2017

Fonte: Aliceweb

EmprEgo t&C

-923
Jan-Jun 2018 

Fonte: CAGED / MTE

Em EnContro na prEFEitura, sinditêxtiL-sp dEbatE 
a CompEtitiVidadE para EmprEsas pauListas 
O Sinditêxtil-SP esteve, no dia 8 de junho, em reunião na 
Prefeitura de São Paulo para discutir oportunidades de me-
lhoria de competitividade para as empresas sediadas no 
município, por meio da promoção de investimentos e ex-
portação. A reunião contou com a participação do Prefei-
to Bruno Covas, do presidente da SP Negócios, Juan Quirós, 
e de representantes de entidades setoriais.

rEunião Com EmprEsários dE Campinas disCutE tEmas dE intErEssE do sEtor
Empresários da região de Campinas participaram de reunião com a equipe do Sin-
ditêxtil-SP, no dia 7 de junho, no CIESP do município. O encontro fez parte do circuito 
de visitas que o Sindicato tem realizado aos principais polos têxteis do Estado de São 
Paulo. A primeira delas aconteceu em abril, em Sorocaba. O objetivo dos encontros 
é promover maior aproximação entre o Sinditêxtil-SP e empresários do setor têxtil pau-
lista estabelecidos no interior do Estado.

rEunião dE dirEtoria rEaLiza 
Workshop motiVaCionaL 

A reunião de Diretoria do Sindicato, realizada em 12 de 
julho, contou com a participação especial de Renato 
Morais que conduziu o workshop motivacional “Supe-
rando Limites”. Para a plateia formada por diretores, as-
sociados e colaboradores do Sinditêxtil-SP e da Abit, o 
palestrante desenvolveu dinâmica de grupo e levantou 
questões como  “O que nos impede de ir adiante?” e 
“O que controla  nossas escolhas e emoções?”. Sobre a 
importância de superar obstáculos, o coach resume: “As 
pedras que carregamos nos capacitam”.

DATA
17 E 18 DE OUTUBRO

LOCAL
WTC EVENTS CENTER | AV. NAÇÕES UNIDAS, 12551 
BROOKLYN NOVO | SÃO PAULO - SP
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