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PALAVRA DO PRESIDENTE

Caro empresário,
A indústria têxtil de São Paulo e do Brasil entra no segundo semestre de 2019
ainda com a cautela de quem acompanhou de perto o pouco avanço
constatado na economia do País, nos
primeiros seis meses do ano. Os resultados alcançados, até então, ainda
estão bem distantes do que podemos
considerar apropriados para proporcionar as condições que o mercado
tanto precisa para retomar o crescimento de forma sustentada. Segundo
a maioria dos economistas, 2019 será
mais um ano com níveis econômicos
abaixo do esperado. No entanto, a
despeito dessas estimativas, acreditamos que é possível apontar na direção
de um leve otimismo quando percebemos uma sutil redução nos números
relativos ao desemprego, levando-nos
a acreditar num Produto Interno Bruto
(PIB) melhor para 2020. Dados do CAGED/MTE revelam que a indústria têxtil
e de confecção brasileira esboça reação e foi responsável pela criação de
quase 13 mil postos de trabalho entre
janeiro e junho. Em São Paulo, no mesmo período, também foi constatada
alguma reação do setor: mais de 1,7
mil vagas contra a redução de cerca
de 900, no primeiro semestre de 2018.
A Reforma da Previdência em fase de
aprovação no Senado Federal e a Reforma Tributária que começa a tomar
conta dos debates nacionais são fatores de suma importância para a melhoria do ambiente de negócios e de
retomada da conﬁança dos setores
produtivos. E é em prol de resultados
positivos que seguimos trabalhando
e ﬁncando nossos esforços diários. A
agenda de competitividade sistêmica
do Setor prossegue sendo apresentada e defendida em diferentes níveis
de governos. É nela que nos guiamos,
com persistência e sem fraquejar, em
defesa dos interesses da indústria têxtil
paulista. Aﬁnal, como disse o pensador
John Watson: “Tempos difíceis não duram. Pessoas fortes duram”.
Abraço do,
L.A. Pacheco
EXPEDIENTE

SINDITÊXTIL-SP TRATA DE INTERESSES DO SETOR
NA SECRETARIA DA FAZENDA DE SP
O presidente do Sinditêxtil-SP, Luiz Arthur Pacheco, esteve novamente com
o Coordenadoria de Administração Tributária (CAT) da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São
Paulo (SEFAZ), no dia 26 de julho. O primeiro encontro foi realizado em fevereiro. Desta vez, a reunião foi com Hélio
Kubata e Osvaldo de Carvalho, ambos
da equipe do coordenador Gustavo
Ley. A pauta da audiência tratou de
diversas demandas de empresas têxteis paulistas e sobre o aperfeiçoamen-

to do Decreto 62.560/2017 que zerou a
carga tributária para o setor. Pacheco
também apresentou resultados que
demonstram que a indústria têxtil paulista continua não perdendo arrecadação mesmo durante o momento recessivo dos últimos anos e, principalmente
do primeiro semestre de 2019, que não
acusou crescimento. O diretor de Relações Institucionais do Sinditêxtil –SP,
Haroldo Silva, também participou das
discussões na SEFAZ.

SINDITÊXTIL-SP TEM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO
FEDERAL MARCOS PEREIRA (PRB-SP)
Luiz Arthur Pacheco, presidente do Sinditêxtil-SP, esteve em audiência com o
coordenador na Câmara da Frente Parlamentar Mista do setor, deputado federal Marcos Pereira (PRB-SP), no dia 2 de julho, em Brasília. O objetivo do encontro foi apresentar ao ex-ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
(MDIC) e atual 1º. vice-presidente da Câmara dos Deputados, os principais gargalos hoje enfrentados pela indústria têxtil paulista, especialmente no que se refere à competitividade e geração de empregos. Pacheco também reforçou a
importância da aprovação da Reforma da Previdência para corrigir distorções
e privilégios, possibilitando o equilíbrio das contas públicas com a consequente
retomada dos investimentos e crescimento do Brasil. O parlamentar reforçou o
empenho em dar andamento a temas relacionados ao setor e que tramitam
no Congresso Nacional. Também participaram da reunião o presidente da Abit,
Fernando Pimentel, além dos presidentes do Sinditec e do Sindicato Têxtil de
Santa Bárbara d’Oeste, Dilézio Ciamarro e Cláudio Peressim, respectivamente.
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COBRANÇA PARA TRATAMENTO DE ESGOTO DE
EMPRESAS TÊXTEIS É TEMA DE REUNIÃO
O secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Marcos
Penido, recebeu o presidente do Sinditêxtil-SP, Luiz Arthur Pacheco, no dia 17 de junho, que resgatou os temas tratados nas reuniões com outras secretarias de governo estadual e estão diretamente relacionados à agenda sistêmica de competitividade
do setor têxtil paulista. Pacheco mostrou as preocupações do
setor que é precursor no atendimento às questões ambientais no
Estado de São Paulo em relação à cobrança que as empresas
vêm sofrendo para tratamento de esgoto mesmo já tratando
a água servida, perfazendo uma espécie de dupla cobrança,
uma vez que as produtoras de têxteis já são obrigadas a ter suas
próprias estações de tratamento. O secretário parabenizou o
Sinditêxtil-SP por ser pioneiro e parceiro do Estado na área ambiental. Também participaram do encontro, o gerente de Tecnologia, Inovação e Sustentabilidade do Sinditêxtil-SP, Sylvio Napoli, o diretor de Relações Institucionais do Sindicato, Haroldo
Silva e o diretor do Sinditec, Leonardo Sant’Ana.

NOTAS
CHINA
O presidente do Sinditêxtil-SP, Luiz Arthur Pacheco, integrou a missão empresarial que a
Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade (InvestSP) realizou à
China, entre os dias 3 e 10 de agosto. O roteiro
incluiu seminários, encontros e rodadas de negócios multisetoriais com empresas chinesas.
Ao todo 31 empresas participam do grupo,
além do governador João Dória e secretários
de Estado.

REUNIÃO

ENCONTRO COM A FRENTE
PARLAMENTAR T&C DISCUTE
AÇÕES FUTURAS
A Abit realizou Café da Manhã com
membros da Frente Parlamentar Mista José Alencar para o Desenvolvimento do Setor Têxtil e de Confecção, em 10 de julho, no Anexo IV da
Câmara dos Deputados, em Brasília.
O presidente do Sinditêxtil–SP, Luiz
Arthur Pacheco, prestigiou o evento
que foi comandado pelo coordenador da Frente no Senado Federal,
senador Esperidião Amin (PP-SC). A
Associação apresentou números do
setor relativos ao primeiro semestre e
a agenda que deverá ser trabalhada com os parlamentares nos próximos meses. A nova composição da
Frente Parlamentar, agora na 56ª
Legislatura, iniciou os trabalhos no
último dia 8 de maio.

No dia 21 de agosto, a Diretoria do SinditêxtilSP realizou reunião conjunta com o Conselho
de Administração da Abit. Entre os destaques
do encontro, apresentação de Luiz Claudio
Batista, diretor de Micro e Pequenas Empresas do Banco do Brasil, e de Jéssica Jenifer
Sornas, vencedora do Prêmio “Proﬁssional do
Futuro”, promovido pelo Sinditextil-SP, entre
outros convidados.

ETIQUETAGEM
O Sinditêxtil-SP, em parceria com a Abit, realizou o workshop “Novo Regulamento Técnico
Mercosul sobre Etiquetagem de produtos têxteis”, no dia 31 de julho, com a participação
do IPEM e do INMETRO. O evento teve o apoio
da ABVTEX.

PÓS-ITMA
Técnicos do Senai SP e do Senai-Cetiqt apresentaram, no dia 18 de julho, os principais
destaques da ITMA realizada em Barcelona,
na Espanha, entre os dias 20 e 26 de junho. O
workshop foi promovido pelo Sinditêxtil-SP em
parceria com a Abit.

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

EMPREGO T&C

1.754

Jan- jun/19
Fonte: CAGED / MTE

VAREJO VESTUÁRIO

-0,8%

Jan-Jun/19 vs Jan- Jun/18
Venda física - Fonte: IBGE

PRODUÇÃO VESTUÁRIO

+1,5%

Jan-Jun/19 vs Jan-Jun/18
Produção física - Fonte: IBGE

PRODUÇÃO TÊXTIL

+0,1%

Jan-Jun/19 vs Jan- Jun/18
Produção física - Fonte: IBGE

EXPORTAÇÃO SP T&C

+0,01

Jan – Jul /19 vs Jan – Jul /18
Em toneladas - Fonte: Aliceweb

IMPORTAÇÃO SP T&C

-7,46

Jan – Jul/19 vs Jan – Jul /18
Em toneladas - Fonte: Aliceweb

IMPORTAÇÃO SP VESTUÁRIO

-11,70

Jan – Jul /19 vs Jan – Jul /18
Em toneladas - Fonte: Aliceweb

IMPORTAÇÃO MÁQ. E EQUIP.

-20,82

Jan-jul 2019 vs. Jan-jul 2018
Fonte: Aliceweb

