
Caro empresário,

Já nos aproximamos da reta fi-
nal das atividades de 2019. Mais 
um ano com muitos desafios 
para o setor têxtil e de confec-
ção de São Paulo e do Brasil, 
cercado por um cenário de 
baixíssimo crescimento econô-
mico. No entanto, a resiliência 
– nossa marca registrada – falou 
mais alto e seguimos focados 
e determinados em promover 
ações que beneficiem a nossa 
cadeia produtiva formada por 
mais de oito mil empresas e que 
representam quase 450 mil em-
pregos diretos no nosso Estado. 
Durante todo o ano, realizamos 
uma série de reuniões com di-
versas esferas do Governo e, in-
clusive com o próprio Governa-
dor João Doria, com o intuito de 
avançar com a nossa agenda 
de competitividade sistêmica 
do setor. Mais do que somente 
estreitar laços, temos a convic-
ção que caminhamos junto ao 
governo estadual rumo a me-
lhores condições para a nossa 
indústria.  Salientamos a impor-
tância do início das atividades 
da nova Frente Parlamentar 
Têxtil e Confecção Paulista  e 
temos fé que os parlamentares 
irão nos apoiar na consecu-
ção da nossa agenda de prio-
ridades. Não poderia deixar de 
agradecer a todos que acredi-
taram em mim e na nossa Dire-
toria, reelegendo-nos para mais 
um mandato à frente do Sindi-
têxtil-SP e, neste nosso último 
informativo do ano, aproveita-
mos a oportunidade de desejar 
a todos que 2020 venha repleto 
de conquistas. Seguimos juntos 
e fortes.

Abraço do,
L.A. Pacheco

Ed. 09 - outubro 2019

NFORMA
Palavra do Presidente
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Notícias

A Frente Parlamentar Pelo Desenvolvimento 
do Setor Têxtil e Confecções do Estado de 
São Paulo, capitaneada pelo Sinditêxtil-SP, 
Sinditec e Sindivestuário, foi lançada no dia 
3 de outubro. A cerimônia para instalação 
da Frente na Assembleia Legislativa de São 
Paulo (ALESP) contou com a presença de 
autoridades, sindicatos laborais e patronais 
e empresários do setor têxtil e de confecção 

(T&C). A deputada estadual Carla Moran-
do, líder do PSDB  no parlamento paulista, 
será a coordenadora na nova formação da 
Frente que conta com a adesão de 90% dos 
parlamentares. Com ela estarão os mem-
bros Antonio Dirceu Dalben (PR), Estevam 
Galvão (Democratas), Márcio Nakashima 
(PDT), Roque Barbieri (PTB), Rodrigo Moraes 
(Democratas) e Valéria Bolsonaro. 

FRENTE PARLAmENTAR Do SEToR T&C é A mAIoR DA ALESP

PRESIDENTE Do SINDITêXTIL-SP é 
REELEITo PARA TRIêNIo 2020/22
Luiz Arthur Pacheco foi reeleito como pre-
sidente do Sindicato das Indústrias de Fia-
ção e Tecelagem do Estado de São Pau-
lo (Sinditêxtil-SP) pelo triênio de 2020-2022. 
A eleição aconteceu no dia 26 de setem-
bro, na sede da Sindicato. Pacheco, que 
venceu por chapa única, assume o novo 
mandato a partir de janeiro do próximo 
ano, juntamente com membros da Dire-
toria, Conselho Fiscal, Delegados Repre-
sentantes da FIESP e respectivos suplen-
tes. Luiz Arthur Pacheco de Castro tem 
55 anos e é formado em Direito e Admi-
nistração de Empresas pela Universidade 
Mackenzie, em São Paulo. É executivo da 
Paramount Têxteis.

oFERTA DE LINhAS DE CRéDITo 
PARA o SEToR é TEmA DE ENCoNTRo 
NA DESENvoLvE SP
Luiz Arthur Pacheco esteve reunido com o 
presidente da Agência de Desenvolvimen-
to Paulista (Desenvolve SP), Nelson de Souza 
e equipe, no dia 11 de setembro, na capi-
tal. Acompanhado de Haroldo Silva, dire-
tor de Relações Institucionais do Sindicato, 
Pacheco apresentou a agenda sistêmica 
do setor e tratou sobre a possibilidade de 
financiamentos específicos para o desen-
volvimento dos polos produtivos estaduais. 
Segundo ele, o encontro discutiu acessibili-
dade e capilaridade na oferta de linhas de 
crédito para o setor têxtil e de confecção 
de São Paulo com foco no empreendedo-
rismo e  na inovação.



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

ITmF

O Sinditêxtil-SP marcou presença 
na Conferência Anual 2019 do 
ITMF que foi realizada entre os dias 
20 e 22 de outubro, em Porto, Por-
tugal. O tema foi “Digitalização e 
sustentabilidade - seu impacto na 
indústria têxtil global”.

NEgoCIAção
O Sinditêxtil-SP sediou, no dia 10 de ou-
tubro, a primeira reunião da rodada 
de negociação coletiva referente ao 
período 2019/20 para tratar da pauta 
de reivindicação. Antes de iniciar as 
negociações, o Sindicato realizou, em 
29 de agosto, mais uma reunião do 
Fórum Sindical.

homENAgEm
Jéssica Sornas, ganhadora da 1ª edição 
do Prêmio Sinditêxtil-SP Profissional do Fu-
turo, recebeu homenagem, no dia 21 de 
agosto, durante reunião de diretoria do 
Sindicato. Na ocasião, a engenheira têx-
til também fez a apresentação de seus 
estudos realizados na Universidade Poli-
técnica de Catalunya, na Espanha.

Notas

Tratar da estratégia competitiva dos polos têxteis, ves-
tuário e acessórios do Estado de São Paulo foi o objeti-
vo de reunião realizada na sede do Sinditêxtil-SP, no dia 
5 de setembro. O encontro conduzido pelo presidente 
Luiz Arthur Pacheco contou com a presença de Kari-
na Sayuri Bugarin, vice-coordenadora da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo 
e André Favero, subsecretário de Competitividade da 
Indústria, Comércio e Serviços, entre outros. O polo in-
dustrial do setor cobre, preponderantemente, a Gran-
de São Paulo e a Região de Americana, além do Vale 
do Paraíba, São Carlos, Itapetininga e Sorocaba, e teve 
sua criação anunciada, em maio, pelo Governador 
João Doria. 

SINDITêXTIL-SP DISCuTE ESTRATégIA DoS PoLoS 
TêXTIL, vESTuáRIo E ACESSóRIoS

govERNo DE SP LANçA PRogRAmA DE 
INCLuSão No TRAbALho

O presidente do Sinditêxtil-SP, Luiz Arthur Pacheco, participou 
da solenidade lançamento do programa “Meu Emprego - 
Trabalho Inclusivo”, no Palácio dos Bandeirantes, no dia 2 de 
setembro. A iniciativa tem o objetivo de promover desenvol-
vimento profissional, inclusão e permanência de pessoas com 
deficiência no mercado de trabalho, além de oferecer cursos 
de qualificação técnica e empreendedora. O Centro Paula 
Souza (CPS) vai oferecer 17 mil vagas em 61 modalidades de 
cursos de qualificação profissional gratuitos para a pessoa 
com deficiência em todo Estado, em 2019. Além de qualifi-
cação, o projeto possibilita o mapeamento do perfil e das ha-
bilidades funcionais e identificação de oportunidades de tra-
balho, entre outros aspectos. O programa também apoia os 
empregadores na captação de candidatos com deficiência. 

SINDITêXTIL-SP INTEgRA mISSão PARA A ChINA 

O presidente do Sinditêxtil-SP, Luiz Arthur Pacheco, in-
tegrou a missão empresarial que a Agência Paulista 
de Promoção de Investimentos e Competitividade (In-
vestSP) realizou à China, entre os dias 3 e 10 de agos-
to. O roteiro incluiu seminários, encontros e rodadas de 
negócios entre diferentes setores brasileiros e empresas 
chinesas. O ponto alto da viagem foi a inauguração do 
primeiro escritório de promoção comercial no exterior, 
do governo do Estado de São Paulo, em Xangai. 

EmPREgo T&C

1.829 
jan-set/19

Fonte: CAGED / MTE

vAREJo vESTuáRIo

-0,7% 
jan-ago/19 vs jan-ago/18
Venda física  - Fonte: IBGE

PRoDução vESTuáRIo

-0,2% 
jan-ago/19 vs jan-ago/18

Produção física  - Fonte: IBGE

PRoDução TêXTIL

-2,9% 
jan-ago/19 vs jan-ago/18

Produção física  - Fonte: IBGE

EXPoRTAção SP T&C

-7,77 
jan-set /19 vs jan-set /18

Em toneladas  - Fonte: Aliceweb

ImPoRTAção SP T&C

-6,37 
jan-set /19 vs jan-set /18

Em toneladas  - Fonte: Aliceweb

ImPoRTAção SP vESTuáRIo

-10,80 
jan-set /19 vs jan-set /18

Em toneladas  - Fonte: Aliceweb

ImPoRTAção máq. E EquIP.

-15,65% 
jan-set /19 vs jan-set /18

Fonte: Aliceweb


