
Estamos entrando no último trimestre de 2018. Iniciamos o ano 
confiantes na retomada consistente do crescimento eco-
nômico, que infelizmente não ocorreu, devido às variáveis 
políticas e econômicas nacionais e mundiais. No entanto, 
a partir de muito trabalho, persistência, busca por melhoria 
de produtividade e redução de custos, o setor têxtil paulista 
deverá encerrar 2018 dentro de um  cenário de equilíbrio, 
apesar das baixas bases comparativas dos anos anteriores. 
Neste momento em que escrevemos esse editorial, a poucos 
dias de irmos às urnas escolher os próximos governantes do 
legislativo e do executivo, o vivemos um momento de refle-
xão sobre o profundo compromisso e responsabilidade que 
cada brasileiro tem nessas eleições. Todos os brasileiros, sem 
exceção, devem ter o compromisso de participar e votar 
com consciência. Pois, a reversão do atual cenário político-

econômico está diretamente relacionada às mudanças ne-
cessárias na forma como os poderes são exercidos, passan-
do obrigatoriamente pela escolha correta dos governantes, 
bem como pelo filtro da ética, da transparência e das ine-
vitáveis e improrrogáveis reformas estruturais, em especial a 
Previdenciária e a Tributária. O Brasil precisa de união, e não 
de radicalismos e revanchismos. O bem de nosso País e seu 
povo devem estar acima de qualquer partido que chegue 
ao poder. Esperamos que, independente dos vencedores 
das eleições, o respeito pela coisa pública em prol da popu-
lação da Nação se restabe-
leça como ideologia defini-
tiva em busca da retomada 
do crescimento sustentado. 
Os brasileiros merecem um 
País melhor, com justiça e 
dignidade para todos. Essas 
são também bandeiras do 
Sinditêxtil-SP.
Abraço do,
L.A. Pacheco

EMPRESAS TÊXTEIS PAULISTAS MARCAM PRESENÇA NA 
FEBRATEX 2018 
Um grupo representativo de indústrias têxteis de São Pau-
lo integrou a lista de expositores da 16ª edição da Febra-
tex - Feira Brasileira para a Indústria Têxtil, que aconteceu 
entre os dias 21 e 24 de agosto, em Blumenau (SC). Elas 
estavam entre as 400 empresas que representaram cer-
ca de 2,4 mil marcas nacionais e internacionais, com lan-
çamentos para o público que superou 60 mil pessoas. O 
presidente do Sinditêxtil-SP, Luiz Arthur Pacheco, prestigiou 
as associadas ao Sindicato e que expuseram no evento, 
como: Rhodia, Tremembé, Sintequímica, Canatiba, CHT 
Química e Pelican Têxtil.

SEFAZ PARTICIPA DE REUNIÃO DE DIRETORIA 
DO SINDITÊXTIL-SP
A reunião de Diretoria mensal do Sinditêxtil-SP, no dia 16 de 
agosto, contou com a participação especial de Fabiane de 
Souza Araujo Botechia, Diretora Adjunta da Secretaria da 
Fazenda do Estado de São Paulo. Ela apresentou detalhes 
do Programa “Nos Conformes” (Lei Estadual nº 1320/2018) 
- Programa de Estímulo à conformidade tributária, que privi-
legia a orientação, a autorregularização, o aprimoramento 
dos trabalhos de fiscalização e a redução de litigiosidade, 
ofertando vantagens aos bons contribuintes, como a priori-
dade no recebimento de créditos fiscais empresas em dia 
com seus tributos e obrigações acessórias.
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SINDITÊXTIL-SP PROMOVE MAIS UMA REUNIÃO 
DO FÓRUM SINDICAL

O Sinditêxtil-SP realizou, no dia 17 de agosto, a segunda reunião 
do Fórum Sindical do Setor Têxtil – SP de 2018, conduzida pelo pre-
sidente Luiz Arthur Pacheco, juntamente com o vice-presidente, 
Julio Scudeler. Na ocasião, os representantes das entidades sin-
dicais debateram sobre as negociações coletivas ocorridas nos 
primeiros seis meses do ano de 2018 e as perspectivas para as 
negociações do segundo semestre. Participaram do encontro os 
representantes da Fetratex, dos Sindicatos dos Trabalhadores de 
Americana, Guarulhos, Mestres e Contramestres, Mogi das Cruzes 
e São Paulo, além de José Emídio Teixeira, da Dialogar, Marce-
lo Corrêa, Conselheiro Consultivo do Sinditêxtil-SP, Fábio Cotait, 
diretor do Sinditêxtil-SP, Paulo Rocco, representando a Rhodia e 
Dilézio Ciamarro, presidente do Sinditec de Americana e região.



PALESTRA

O Sinditêxtil-SP sediou, em parceria com 
a Abit, o workshop “Os benefícios e os 
riscos da transformação digital na sua 
empresa”. O evento aconteceu  no dia 
23 de agosto e foi realizado pela Cla-
mapi Seguros Cibernéticos.

MIgRAÇÃO

No dia 20 de agosto, o Sinditêxtil-SP participou do Seminário sobre a Nova Lei de 
Migração realizado na FIESP. O evento também foi promovido pelo CIESP, Governo 
Federal, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e o 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

COMEX

A equipe do Sinditêxtil-SP esteve, no dia 
10 de agosto,  na reunião sobre a 1ª 
Agenda Regulatória de Comércio Exte-
rior, com representantes da Secretaria-
Executiva da Câmara de Comércio 
Exterior (SE-CAMEX). O encontro foi na 
sede da FIESP.

Notas

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

PRODUÇÃO TÊXTIL

+1,1%
jan/jul 2018 vs jan/jul 2017

Produção física  - Fonte: IBGE

PRODUÇÃO VESTUáRIO

-11%
Jan/jul 2018 vs Jan/jul 2017
Produção física  - Fonte: IBGE

VAREJO VESTUáRIO

-4,4%
Jan/Jul 2018 vs Jan/jul 2017
Venda física  - Fonte: IBGE

IMPORTAÇÃO T&C

+8,16%
Jan/Ago 2018 vs. Jan/Ago 2017
Em toneladas  - Fonte: Aliceweb

IMPORTAÇÃO VESTUáRIO

+29,47%
Jan/Ago 2018 vs. Jan/Ago 2017
Em toneladas  - Fonte: Aliceweb

EXPORTAÇÃO T&C

+2,37%
Jan/Ago 2018 vs. Jan/Ago 2017
Em toneladas  - Fonte: Aliceweb

IMPORTAÇÃO Máq. E EqUIP.

+14,61%
Jan-Ago 2018 vs. Jan-Ago 2017

Fonte: Aliceweb

EMPREgO T&C

-3.459
Jan-Ago 2018 

Fonte: CAGED / MTE

CANDIDATOS AO gOVERNO PAULISTA RECEBEM 
AgENDA DE PRIORIDADES DO SETOR
Os principais candidatos ao cargo de governador do Estado de São Paulo recebe-
ram, no início de setembro, a agenda de prioridades para a indústria têxtil paulista. O 
documento, elaborado pelo Sinditêxtil-SP, reforça a relevância do setor que represen-
ta 30% de toda a produção têxtil e de confecção do Brasil e está presente em mais 
de 460 municípios paulistas. Entre os pontos que o Sindicato destaca como prioritários 
para os candidatos estão: competitividade (guerra fiscal), combate à sonegação e 
comércio ilegal, segurança pública, energia, educação e meio ambiente. Os políti-
cos que disputam a vaga no Palácio dos Bandeirantes também foram convidados a 
debater esses e outros temas na sede do Sinditêxtil-SP.

LANÇADA EM SP A COALIZAÇÃO EMPRESARIAL 
PARA FACILITAÇÃO DE COMÉRCIO E BARREIRAS
O Sinditêxtil-SP marcou presença, no dia 6 de agosto, 
no lançamento da Coalização Empresarial para Faci-
litação de Comércio e Barreiras, que será conduzida 
pelo presidente da Abit, Fernando Pimentel. O evento, 
na CNI, em São Paulo, contou com representantes de 
diversos órgãos do governo federal e o CEO da Aliança 
Global para a Facilitação do Comércio.

DEBATE SOBRE EXPORTAÇÃO COM PREFEITO 
BRUNO COVAS
O Sinditêxtil-SP esteve com o prefeito de São Paulo, Bru-
no Covas, e com o presidente da SP Negócios, Juan 
Quirós, no dia 1 de agosto. O encontro tratou de estra-
tégias de formação de preços de produtos locais para 
exportação.

DATA
17 E 18 DE OUTUBRO

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