
Caro empresário,

Sabemos que 2018 foi um ano conturbado e repleto de fa-
tores que, direta ou indiretamente, afetaram o desempe-
nho e a retomada do crescimento da indústria têxtil pau-
lista e brasileira. Mesmo em meio a tantas incertezas, não 
concluímos o período somente com perdas ou frustrações. 
Com trabalho árduo, dedicação e resiliência – marca regis-
trada do nosso setor -, também tivemos conquistas relevan-
tes como a melhora na agenda tributária estadual. Outro 
ponto de destaque foi que, a despeito da não obrigatorie-
dade da contribuição sindical, nós mantivemos uma média 
de contribuintes superior à maioria dos demais sindicatos. 
Não podemos deixar de mencionar que negociamos as 

convenções coletivas dentro da realidade do setor e com 
total segurança jurídica. Os primeiros meses de 2019 já dão 
claros indícios de que o ano não será menos desafiador. No 
entanto, já recebemos a boa notícia de que o atual gover-
no de São Paulo irá manter a desoneração de ICMS para 
a indústria têxtil paulista e que está disposto a discutir o 
aprimoramento da legislação do imposto, visando aumen-
tar a competitividade 
do setor têxtil paulista 
e diminuir distorções 
relacionadas à con-
corrência desleal de 
produtos importados. 
Seguiremos firmes e 
determinados na de-
fesa de pleitos impor-
tantes para a indústria 
têxtil de São Paulo.

Abraço do,
L.A. Pacheco

SinditêxtiL-SP PArtiCiPA de enContro Com SeCre-
tário dA SegurAnçA PúbLiCA nA FieSP
Debater questões relacionadas às rotinas da Polícia Civil nas 
fiscalizações de produtos controlados nas indústrias do Esta-
do de São Paulo, buscando maior eficiência e normatiza-
ção no trâmite dessas atuações das autoridades e atendi-
mento das demandas formuladas às empresas, foi tema de 
reunião na FIESP, no dia 22 de março. O líder do Sinditêxtil-SP 
participou do encontro conduzido pelo presidente da Fede-
ração, Paulo Skaf com o secretário Estadual da Segurança 
Pública, general João Camilo Pires de Campos e do delega-
do Geral Ruy Ferraz Pontes, além de integrantes da Delega-
cia Especializada de Produtos Controlados, entre outros. Luiz 
Arthur Pacheco reiterou a necessidade de maior atuação 
da SSP no combate aos mercados ilícitos de têxteis e con-
feccionados, especialmente na capital paulista. 

Fórum SindiCAL retomA oS trAbALhoS 
O Sinditêxtil-SP realizou, no dia 22 de março, a primeira 
reunião de 2019 do Fórum Sindical - uma iniciativa con-
junta da Entidade com diversos sindicatos de trabalha-
dores do setor dos principais polos têxteis do Estado de 
São Paulo. Na pauta, temas relacionados à necessidade 
de maior competitividade do setor têxtil paulista e a Me-
dida Provisória 873/2019 sobre a cobrança e recolhimen-
to das contribuições sindicais e seus efeitos para as enti-
dades sindicais. A reunião foi conduzida pelo presidente 
do Sinditêxtil-SP, Luiz Arthur Pacheco, juntamente com o 
vice, Julio Scudeler, com a participação da Comissão 
de Negociação Sindical do Sinditêxtil-SP, advogados ex-
ternos e Conselheiros da Casa, além de representantes 
de Sindicatos de Trabalhadores e do Sinditec.  
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miniStro PAuLo guedeS reCebe Setor têxtiL
O presidente do Sinditêxtil-SP, Luiz Arthur Pacheco, parti-
cipou de audiência com o ministro da Economia, Paulo 
Guedes. No encontro organizado pela Abit, em Brasília, 
Pacheco apresentou os principais dados do setor têxtil 
paulista e, segundo ele, o ministro manifestou que o setor é 
importante para a indústria nacional, acrescentando que 
o governo tem a intenção de reindustrializar o Brasil atra-
vés da redução de burocracias e de carga tributária, entre 
outros. Ainda foram discutidas as distorções concorrenciais 
enfrentadas pelo setor dentro e fora do País. Membros da 
Diretoria do Sinditêxtil-SP também participaram da audiên-
cia, além dos presidentes do Sindivestuário e da Abrafas, 
no dia 27 de fevereiro. 



PoSSe

A advogada e professora Patrícia Faga 
Iglecias Lemos, secretária de Infraes-
trutura e Meio Ambiente, assumiu a 
presidência da CETESB, em janeiro. O 
presidente do Sinditêxtil-SP preside os 
trabalhos da Câmara Ambiental Têxtil 
da Companhia.

Prêmio

Os estudantes inscritos no “Prêmio Sindi-
têxtil-SP Profissional do Futuro” realizaram 
as provas, no dia 24 de abril e o resulta-
do será anunciado em breve. O vence-
dor ganhará um estágio de um mês na 
Universidade Politécnica de Catalunya 
(UPC), na Espanha, além de visitar a 
maior feira de equipamentos têxteis do 
mundo - ITMA, em Barcelona. 

ASSoCiAdoS

O quadro de associados do Sinditêxtil-
SP passou a contar com as empresas 
Fiorella Produtos Têxteis Ltda e Têxtil 
Rossignolo Ltda.

WorkShoP

O Sinditêxtil-SP, em parceria com a 
Abit, realizou workshops com temas de 
interesse do setor nos primeiros meses 
do ano: Reforma Trabalhista (jan), e-
Social (fev) e Blockchain (mar). O tema 
do próximo, no dia 28 de maio, será 
Compliance. 

Notas

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

Produção têxtiL

5,3%
jan/fev 2019 vs jan/fev 2018

Produção física  - Fonte: IBGE

Produção VeStuário

1,8%
Jan/fev 2019 vs Jan/fev 2018
Produção física  - Fonte: IBGE

VAreJo VeStuário

5,0%
Jan/fev 2019 vs Jan/fev 2018

Venda física  - Fonte: IBGE

imPortAção t&C

-10,79%
Jan/mar 2019 vs. Jan/mar 2018
Em toneladas  - Fonte: Aliceweb

imPortAção VeStuário

-11,31%
Jan/mar 2019 vs. Jan/mar 2018

Em toneladas  - Fonte: Aliceweb

exPortAção t&C

-20,09%
Jan/mar 2019 vs. Jan/mar 2018
Em toneladas  - Fonte: Aliceweb

imPortAção máq. e equiP.

-23,86%
Jan-mar 2019 vs. Jan-mar 2018

Fonte: Aliceweb

emPrego t&C

3.338
Jan-Fev 2019 

Fonte: CAGED / MTE

indúStriA têxtiL PAuLiStA PermAneCe Com iCmS zerAdo
Durante reunião com o presidente do Sinditêxtil-SP, o coordenador de Administração 
Tributária (CAT) da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo 
(SEFAZ), Gustavo de Magalhães Gaudie Ley, comunicou que a desoneração de ICMS 
para produtos têxteis e confeccionados dentro do território paulista será mantida. A 
medida (Decreto 62.560/2017) zerou a carga tributária para o setor e agora será man-
tida pelo governador João Doria. Segundo Pacheco, o Governo também se mostrou 
disposto a discutir o aprimoramento da legislação do ICMS no Estado. No encontro, 
em 1 de fevereiro, também estavam o vice-presidente do Sinditêxtil-SP, Daniel Mehler, 
o Conselheiro Consultivo, Daniel Aniceto e o diretor de Relações Institucionais, Harol-
do Silva, além do diretor Executivo da Abrafas, Eduardo Cintra.

PLeitoS do Setor São APreSentAdoS 
em reunião nA SSP
Em encontro com o secretário de Segurança Pública 
do Estado de São Paulo (SSP), general João Cami-
lo Pires de Campos, o presidente Luiz Arthur Pacheco 
apresentou os principais aspectos do setor têxtil e de 
confecção paulista e tratou de temas relacionados à 
agenda da segurança pública, como ações para coi-
bir o roubo de cargas. Dados da SSP apontam que, em 
2018, o setor têxtil ocupou a quinta posição nessa mo-
dalidade. Iniciativas conjuntas visando inibir o contra-
bando, a fraude fiscal e o descaminho de mercadorias 
também foram considerados na reunião que contou 
com as presenças do presidente do Sindivestuário, Ro-
nald Masijah, e do Superintendente do Sinditêxtil-SP, Re-
nato Leme, em 6 de fevereiro. 


