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São Paulo, 18 de maio de 2020. 

EXMA. SRA. DRA. CARLA MORANDO 

DD. COORDENADORA DA FRENTE PARLAMENTAR PELO DESENVOLVIMENTO 

DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÕES DO ESTADO DE SÃO PAULO  

Senhora Coordenadora,  

Os sindicatos signatários, a saber: SINDITÊXTIL/SP, SINDITEC e SINDIVESTUÁRIO, 

entidades sindicais patronais atuante no setor têxtil e de confecção do Estado de São Paulo, composto 

por quase 10 mil empresas paulistas e que empregam diretamente mais de 450 mil de pessoas no 

Estado, neste ato representado por seu Presidente, vem, respeitosamente, à presença de V.Exª, 

mostrar-lhe a necessidade urgente de se discutir, com os mais adequados protocolos de saúde e 

segurança, a reabertura, no Estado de São Paulo, das atividades comerciais para escoamento 

da produção do setor têxtil, o mais afetado – dentre os pesquisados pelo IBGE – na atualidade. 

Antes de tudo, não se trata de abordar a falsa narrativa da dicotomia entre saúde & economia. 

É possível e desejável conciliar uma posição ótima nessas duas vertentes. A situação é extremamente 

grave, mas não é só na área de saúde. As vendas do comércio varejista de tecidos, vestuário e de 

calçados caíram 39,7%, em março, segundo dados do IBGE. Em abril, esse número será ainda mais 

dramático, certamente. As indústrias não têm como produzir, pois não há para onde escoar. O crédito, 

que poderia ser uma alternativa, permanece caro e inacessível para a grande maioria das empresas.  

Nesse cenário, ainda que recorrendo às alterações na legislação trabalhista que permitiram reduzir a 

jornada e os salários proporcionalmente, as demissões acabam sendo a última – e única – alternativa, 

desafortunadamente. Isso muito nos preocupa, já que no setor 75% do contingente de colaboradores 

são mulheres, sendo que grande parcela delas são chefes de família. O esgarçamento do tecido 

industrial terá severas consequências sobre a sociedade. Precisamos agir imediatamente. 

Note-se que, em alguns comércios, houve aumento das vendas, também pelo fato de as lojas poderem 

estar abertas, diferente do varejo de nosso setor, cujas vendas online são complementares e não são 

capazes de substituir a demanda das lojas físicas. Até mesmo a produção artesanal de máscaras – tão 
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necessárias – está dificultada, pois o comércio de tecidos e o de armarinhos estão impedidos de 

funcionar. 

Diante do exposto, solicitamos – o mais imediatamente possível – vídeo audiência com a Nobre 

Deputada e demais Ilustres Deputados membros de nossa prestigiosa Frente Parlamentar, no 

sentido de discutirmos abertamente meios de mitigar esses perversos efeitos que ameaçam de 

forma indelével nossas indústrias e nossos empregos. Queremos colaborar. Precisamos de 

diálogo e colaboração! 

Sendo só para o momento, reiteramos, Nobre Deputada e Coordenadora da Frente, nossos protestos 

de elevada estima e distinta consideração.  

 

Atenciosamente, 

 

Luiz Arthur Pacheco 

Presidente 

Sinditêxtil SP 

 

Antonio Trombeta 

Presidente 

Sindivestuário SP  

 

Leonardo Sant´Anna 

Presidente 

Sinditec 
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Anexo Estatístico 

 

Figura 1 - Vendas no Varejo por Ramo de Atividade - Março de 2020 

 
 

Fonte: IBGE apud RC Consultores. 
 

 


