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CAROS LEITORES,
Assumi a presidência do Sinditec esse ano em um período
totalmente atípico no cenário mundial. A pandemia da
Covid-19 trouxe medo, perdas, isolamento social, queda na
produção ou paralisação de empresas, redução de jornadas,
suspensão de contratos, teletrabalho, reuniões remotas,
necessidade do uso de máscara, novos protocolos sanitários,
de saúde e de segurança para tentar evitar a proliferação do
vírus.
O momento ainda é desafiador, com o mercado se adaptando diante dessa pandemia. Não sabemos como será a
recuperação da economia ao longo dos próximos meses,
mas é fato que dias de incertezas nos guiam a atitudes de
colaboração e maior senso de coletividade.
Ressalto que o setor têxtil teve um papel relevante em 2020
produzindo suprimentos para auxiliar no combate à
pandemia. Agora é tempo de unir esforços e avançar para
esse “novo normal” que está sendo construído.
As atividades que tínhamos programado para 2020 preci
saram ser alteradas, mas o Sinditec trabalhou intensamente
junto aos governos estadual e federal, em parceria com
entidades representativas do setor, para a implementação
de medidas para minimizar os impactos negativos que essa
crise trouxe.
Temos planejado diversos projetos focados nas demandas e
prioridades das indústrias têxteis de nossa região, além de
outras ações em conjunto com o APL (Arranjo Produtivo
Local) Têxtil e de Confecção. Que 2021 seja um ano de novas e
melhores oportunidades para nosso setor.
LEONARDO JOSÉ DE SANT´ANA
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POSSE
DA NOVA
DIRETORIA

A nova Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo
do Sinditec, para a gestão 2020/2022, tomou posse em
solenidade festiva realizada em Fevereiro. Estiveram
presentes industriais têxteis, autoridades políticas e de
segurança pública, presidentes e representantes de
entidades parceiras do Sinditec.
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O presidente Leonardo José de Sant’Ana recebeu o diploma do
presidente emérito Mário Zocca (gestões 1997-2001 e 2001-2005),
a quem dedicou uma homenagem e, em seguida, entregou o
Certificado de Posse aos demais diretores.

Homenagem foi prestada às primeiras empresas que se associaram ao
Sinditec, em 1991, e permanecem contribuindo pelo fortalecimento do
setor. A Têxtil Beretta Rossi foi representada pelo empresário Fábio
Beretta Rossi, a Têxtil Três Ellos por Valéria Dias e a Têxtil Irineu
Meneghel por José Wagner Meneghel.
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PARCERIA
COM O SEBRAE

O Sinditec fortaleceu em 2020 sua parceria com o Sebrae-SP,
regional de Piracicaba, que atende nossa região. Além de
palestras feitas no auditório do Sinditec, outra ação foi a realização
do programa online e gratuito Sebrae Indústria da Moda,
auxiliando empresas com consultorias individuais em áreas como
finanças, marketing, processos, crédito e planejamento trabalhista
com soluções tecnológicas e acesso a novos mercados.
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PRORROGAÇÃO DA
DESONERAÇÃO DA FOLHA
Em parceria com a Abit, o Sinditec atuou junto aos
deputados federais e senadores pela derrubada do veto
presidencial à desoneração da folha de pagamento. Em
novembro, após muita cobrança dos setores afetados, como
os têxteis, e acordos entre os parlamentares e governo, o
Congresso Nacional derrubou o veto permitindo a
prorrogação da desoneração até dezembro de 2021.

CONTRA OS
REAJUSTES DO GÁS

O Sinditec manifestou sua indignação diante dos frequentes
reajustes aplicados pela Petrobras no preço do GLP (Gás
Liquefeito de Petróleo) e do Gás Natural e solicitou intervenção
às autoridades federais para revisão desses repasses no valor do
GLP e GN, assim como da política de preços do GLP de uso
industrial. As empresas do setor são muito afetadas com os
aumentos do valor do gás.
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AGENDAS

Em reunião com o deputado federal Vanderlei Macris, o presidente Leonardo
e o diretor Paulo Duarte reforçaram pedido de apoio às lutas do setor têxtil.
Uma das ações do segmento no início do ano foi contra a redução do imposto
de importação para produtos de vestuário de inverno solicitada pela Abvtex
(Associação Brasileira do Varejo Têxtil) ao governo federal. Macris é
vice-presidente de Assuntos Internacionais da Frente Parlamentar Mista
“José de Alencar” do Setor Têxtil e de Confecção no Congresso Nacional.

O presidente Leonardo Sant’Ana participou de
uma live promovida pelo Portal Movimento
Ecoera, em maio, com apresentação de
Chiara Gadaleta, sobre o tema
“Caminhos para reestruturação do setor têxtil”.
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Palestra promovida pelo Sinditec, em setembro, teve como
convidado o presidente da Associação Brasileira da Indústria
Têxtil, Fernando Pimentel, que abordou o tema “Ações da ABIT e
agenda prioritária em defesa do setor Têxtil e Confecção”.

O Sinditec realizou em Setembro reunião com representantes
das indústrias têxteis afetadas por incêndio em Carioba,
compartilhando informações, oferecendo apoio jurídico e
institucional. As perdas são inestimáveis, considerando o valor
histórico do local e a luta desses pequenos empresários pela
manutenção das indústrias e dos empregos gerados.

Integrante do Fórum de
Desenvolvimento e Cidadania de
Americana (FDCA), o Sinditec esteve
presente em várias reuniões
promovidas durante o ano,
somando nas discussões de diversos
assuntos de interesse do município.
O representante do Sinditec no
Fórum é o diretor Ralph Lopes.
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RECONHECIMENTO DO
APL TÊXTIL E DE CONFECÇÃO

Americana e região conquistaram junto ao governo do Estado o
reconhecimento de Arranjo Produtivo Local (APL) Têxtil e de Confecção.
Em todo Estado, somente a nossa região tem APL que represente o
setor têxtil e de confecção. O Sinditec é a entidade gestora, com o apoio
de várias instituições que fazem parte da estrutura governativa.
Projetos para fortalecimento do setor estão em planejamento para 2021.

Para que a região fosse reconhecida
como APL, o presidente do Sinditec,
Sant’Ana, esteve em São Paulo,
Leonardo Sant’Ana
no início do ano, em reunião com a
coordenadora do Programa e Fomento
APLs, Juliana Arnaut Santana,
de APLs
buscando informações sobre a
organização do Arranjo Produtivo e o
lançamento do 1º edital de
reconhecimento de APLs no Estado
de São Paulo.
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Palestra online com Juliana Arnaut Santana, diretora de produtividade,
responsável pelo Programa e Fomento aos APLs (Arranjo Produtivo Local), da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, foi
promovida pelo Sinditec em outubro. Ela explicou sobre as vantagens da
região estar inserida em APL, resultados e abrangência no Estado.

O presidente Leonardo Sant’Ana participou do 2º Seminário Estadual
de APLs, realizado em Outubro. O evento aprofundou discussões de
relevância para o desenvolvimento das aglomerações produtivas
paulistas, especialmente frente aos desafios emergidos com a
pandemia da Covid-19.

Organizada pelo Sinditec, reunião
virtual foi realizada com a secretária
estadual de Desenvolvimento
Econômico, Patrícia Ellen, e
representantes das entidades
parceiras do APL (Arranjo Produtivo
Local) Têxtil e de Confecção da
região. Participaram secretarias de
Desenvolvimento Econômico,
Associações Comerciais, Ciesp,
Sebrae, Fidam, Fatec, Senai, Centro
Universitário Salesiano,
Sinditêxtil-SP e Sindivestuário.
O presidente do Sinditec, Leonardo Sant’ Ana, ressaltou que o
reconhecimento do APL vai fortalecer a região e a parceria
com essas instituições é fundamental para o seu
funcionamento e implantação de projetos.
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O Sinditec desenvolveu e participou de uma série de
ações desde março, início da crise da Covid-19 no
Brasil, fazendo gestão junto aos Governos Municipal,
Estadual e Federal para a implementação de medidas
para minimizar os impactos negativos que essa
pandemia trouxe para a economia, especialmente
para as indústrias do setor têxtil.
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PRINCIPAIS AÇÕES:
Participação junto ao governo do Estado e entidades na
elaboração do Plano São Paulo (das áreas Indústria Têxtil,
Confecção, Calçadista, Atacado e Varejo destes setores)
visando à retomada das atividades econômicas.

Participação nas discussões para elaboração de manifesto
enviado ao governo do Estado pelo Movimento Volta
Consciente SP, pedindo a retomada do comércio varejista
e de serviços em todo o Estado de São Paulo.

Participação nas discussões junto à Prefeitura de
Americana e outras oito entidades, em abril, para
elaboração de um manifesto ao governo do Estado
solicitando a retomada das atividades econômicas.

Reuniões online com Sindicatos Patronais Têxteis, inclusive
de outros Estados, e debates com a Abit e Sinditêxtil-SP
sobre os reflexos da pandemia no setor têxtil.

Ofício encaminhado ao Ministro da Economia, Paulo Guedes,
e ao deputado federal Marcos Pereira, presidente da Frente
Parlamentar Mista pelo Desenvolvimento do Setor Têxtil,
solicitando medidas emergenciais para enfrentamento aos
reflexos econômicos negativos da Covid-19.
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Documento encaminhado à secretária de Desenvolvimento
Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, e à
deputada estadual Carla Morando, coordenadora da Frente
Parlamentar Têxtil Estadual, com solicitações de medidas
para minimizar os efeitos dessa crise nas indústrias.

Ofício encaminhado à CPFL Energia demonstrando a
dificuldade das empresas em pagar a conta de
energia nesse momento de crise e solicitando
medidas para o setor.

Elaboração de pesquisa junto às empresas para
levantamento de informações e sugestões para o
encaminhamento de ações e propostas de combate
à crise.

Levantamento de informações solicitadas pela Secretaria
Estadual de Desenvolvimento Econômico sobre produção
de insumos na região para auxiliar o setor de Saúde nas
ações de combate à Covid 19.

Divulgação de cartilha às
indústrias têxteis com
principais procedimentos
preventivos para a Covid-19.
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CAMPANHAS BENEFICIAM
HOSPITAIS, ENTIDADES
E FAMÍLIAS
Com o apoio do Departamento de Ações Sociais, o Sinditec realizou diferentes
campanhas esse ano, diante das necessidades geradas pela pandemia da
Covid-19, beneficiando a área da saúde e a população mais vulnerável das
cidades da região.
Doação de 463 uniformes hospitalares para os municípios de Americana,
Nova Odessa, Santa Bárbara d´Oeste, Sumaré e São Paulo. O objetivo foi
oferecer roupas hospitalares principalmente para médicos e enfermeiros das
unidades de internação e terapia intensiva com atendimento aos casos
confirmados ou suspeitos de Covid-19.
A produção dos conjuntos foi possível pela
parceria com as empresas:
Ibirapuera Têxtil: Transporte; Elásticos São José – elásticos;
Guainumby Têxtil – linhas;
Santista Têxtil – 1.063 metros tecidos de Brim Tapé de diversas cores;
Stampare Artigos Promocionais – corte e confecção dos conjuntos.

RETROSPECTIVA 2020

Parceria com a Stampare Artigos Promocionais para doação de 340
jalecos brancos aos hospitais públicos da região e Hospital São Paulo
(Hospital Universitário Unifesp).
Parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de
Americana e a Fatec para confecção de máscaras de tecido para
distribuição gratuita.

Doação de 450 cobertores novos para entidades assistenciais da
região. Instituições beneficiadas: Coasseje, Sespa, Projeto Pão da
Vida, Associação Vinde à Luz, Fundo Social de Solidariedade de
Nova Odessa, e Nisfram
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Outra campanha promovida pelo Sinditec durante a
pandemia da Covid-19 arrecadou 182 cestas básicas,
beneficiando famílias carentes da nossa comunidade. Todas
as campanhas contaram com a cooperação de diretores do
Sinditec, associados, empresas parceiras e amigos.
As entidades que receberam os alimentos foram: APAM,
Missão Jeito de Ser e Projeto Impacto Social, de Americana;
Amobam / Casa Arco-Íris, de Santa Bárbara d’Oeste; Nisfram,
de Sumaré, e Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa.
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FRENTE
FRENTE TÊXTIL
TÊXTIL
NACIONAL
E
NACIONAL E ESTADUAL
ESTADUAL

Em reunião da Frente Parlamentar
Mista “José Alencar” para o
Desenvolvimento da Indústria Têxtil
e Confecção, em Brasília, foram
discutidas diversas medidas de
interesse para o setor. O Sinditec foi
parceiro na organização do evento,
junto com Abit e Sinditêxtil-SP, e
esteve representado pelo presidente
Leonardo Sant’Ana e pelo diretor
Paulo Sergio Correa Duarte.

Atendendo solicitação do Sinditec, Sinditêxtil-SP e Sindivestuário, a
coordenadora da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento da Indústria Têxtil
e de Confecção do Estado de São Paulo, Carla Morando, organizou uma reunião
virtual, em Maio, com parlamentares e entidades que representam o setor.
Discutiram a reabertura das atividades comerciais desse segmento que foi
altamente impactado pela pandemia do novo coronavírus, bem como demandas
na área tributária e de financiamento para capital de giro para as empresas.

RETROSPECTIVA 2020

Outra reunião entre deputados e
entidades representativas aconteceu
em Junho com o presidente da
Desenvolve SP, Nelson de Souza. O
objetivo foi tratar de questões
relacionadas à facilitação de linhas
de crédito exclusivas para o setor
têxtil e de confecção.

O presidente do Sinditec, Leonardo
Sant’Ana, participou também de
uma reunião virtual promovida
pela Frente Têxtil com o secretário
estadual da Fazenda, Henrique
Meirelles, em Junho, em que foram
discutidas medidas emergenciais
diante da crise da Covid-19.
Trataram de questões tributárias,
principalmente referentes ao ICMS.

Os efeitos no setor têxtil paulista do
decreto estadual 65.255/2020, referente
ao ICMS, foram o assunto principal de
reunião realizada em novembro com o
secretário de Projetos, Orçamento e
Gestão do Estado de São Paulo, Mauro
Ricardo Machado Costa, e com o
coordenador da Coordenadoria da
Administração Tributária (CAT), Gustavo
Ley. O encontro foi agendado pela
Frente Têxtil, com a presença do
presidente do Sinditec, Leonardo
Sant’Ana. Todos os esforços estão sendo
empenhados na busca de uma solução
para tentar minimizar a redução dos
benefícios do ICMS.
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SECRETARIA ESTADUAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Entidades representativas do segmento têxtil e vestuário – Sinditec,
Sinditêxtil-SP e Sindivestuário – estiveram em Setembro em reunião com a
secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen.
Discutiram as prioridades do setor, com a retomada das atividades
econômicas, para melhoria da competitividade, inovações e tecnologia,
proteção e criação de novos empregos. Entre os principais apelos ao
governo foi a manutenção dos benefícios do crédito outorgado do ICMS.
Acompanharam essa agenda o presidente Leonardo Sant’Ana e o diretor
Paulo Sérgio Correa Duarte.
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DEPARTAMENTOS
Reuniões presenciais e virtuais foram
realizadas durante o ano pelo
Departamento de Recursos Humanos,
setor que precisou de muitas atualizações
devido às novas Medidas Provisórias e
legislações referentes à Covid-19, assim
como novos protocolos de saúde e
segurança adotado pelas empresas. A
implantação da Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS) digital,
recrutamento e seleção de funcionários, a
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD),
férias coletivas e outros estiveram entre os
temas abordados nos encontros.

O Departamento Fiscal e
Faturamento também esteve
reunido tratando a respeito da
exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e Cofins e outros
assuntos de interesse das
empresas pertinentes à área.

O Departamento de Assuntos
Energéticos deu prosseguimento
às discussões sobre a viabilidade
de implantação de energia solar
nas empresas e também a
contratação de energia no
mercado livre para aquelas que se
enquadram nas exigências.
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ELEIÇÕES MUNICIPAIS

O Sinditec enviou a todos os candidatos a prefeito da região uma carta
compromisso destacando a relevância do setor para as áreas econômica e
social dos municípios e a necessidade do engajamento do poder público
com o setor produtivo da cadeia têxtil e de confecção. O prefeito eleito de
Americana, Chico Sardelli (PV), assinou esse documento, confirmando seu
compromisso com o segmento.
PRIORIDADES APRESENTADAS:
Participação da Prefeitura na governança do APL (Arranjo Produtivo Local) Têxtil e de
Confecção, e aporte financeiro para realização de projetos e programas.
Apoio institucional e financeiro para a realização de feiras industriais de abrangência
nacional e internacional, com parceria da Fidam, e incentivo ao turismo de negócios.
Revisão legislativa para incentivo também às empresas já instaladas na cidade e não
apenas às novas empresas.
Ouvir as entidades representativas para a implantação de projetos e ações voltados ao
desenvolvimento econômico.
Para Americana, foram incluídas também a implantação urgente das obras de
reforma e ampliação da ETE Carioba e de uma nova forma de gestão no DAE,
garantindo a independência total da autarquia, inclusive financeira, em relação à
Prefeitura, que não seja a privatização.
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REUNIÕES MENSAIS
SINDITEC

As reuniões mensais da diretoria organizadas pelo Sinditec são um
momento importante para apresentação das atividades desenvolvidas e
assuntos mais relevantes a serem discutidos e encaminhados em cada
mês. Mesmo no período de maior isolamento social durante a quarentena,
essas reuniões foram mantidas mas realizadas de forma online. Uma
mudança implantada neste ano foi a ampliação da participação, abrindo
também para associados e entidades parceiras

REUNIÕES MENSAIS
ABIT

O Sinditec se fez representar também nas reuniões mensais do Conselho de
Administração e Associados da Abit, tanto presenciais como virtuais, com a
presidência de Fernando Pimentel. Esses encontros sempre trazem temas
atuais, dados econômicos atualizados de interesse do segmento têxtil e
pesquisas feitas com as empresas.
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MEIO AMBIENTE
Integrantes do Departamento de Meio Ambiente, coordenado pelo engenheiro
químico Leandro Zanini Santos, tiveram efetiva participação em reuniões da
Câmara Ambiental da Indústria Têxtil, que é um fórum colegiado composto por
representantes da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) e por
entidades vinculadas ao setor, como Sinditec, Sinditêxtil-SP e Abit.

Um dos Grupos de Trabalho
está discutindo a elaboração
de uma nova norma técnica
para aplicação do lodo
orgânico proveniente das
estações de tratamentos das
empresas da cadeia têxtil.

Outro Grupo tratou sobre o descarte de
máscaras de uso não profissional, que
pode se tornar um problema ambiental
com a pandemia da Covid-19. Material de
divulgação foi produzido com
orientações à população do estado de
São Paulo a respeito da maneira correta
de se descartar as máscaras já usadas.
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CONSULTORIA JURÍDICA
Tomazella Fiorani & Advogados Associados
AÇÕES COLETIVAS:
Araújo Maturana Advogados
Empréstimo Compulsório da Energia Elétrica
Alcantara Advogados
Exclusão do ICMS nas Operações de Importação e de Faturamento
Tomazella Fiorani & Advogados Associados
Redução de Valores de Taxas de Licenciamento Ambiental
Lazinho Advogados Associados
Isenção de Contribuição Social | Recuperação de Créditos – Cooperativas – Lucro Presumido

Acesse o nosso portal: www.sinditec.com.br
Nos sigam em nossas redes sociais:

sinditec |

sinditecpoloamericana
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