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Caros leitores,

O ano de 2021 foi de muito trabalho e atividades, 
apesar da pandemia de Covid-19. Para o cenário 
atual e visando um contexto pós-pandêmico, ainda 
são muitos desafios que a indústria têxtil enfrentará. 
Sem dúvida todos gostaríamos de uma recuperação 
econômica mais rápida, mas qualquer projeção 
para o futuro ainda traz incertezas, o que deve nos 
motivar a atitudes de colaboração e maior senso de 
coletividade.

O Sinditec continua atuando intensamente, 
desenvolvendo uma série de ações e fazendo 
gestão junto aos Governos Municipal, Estadual e 
Federal para a implementação de medidas para 
o enfrentamento dessa conjuntura econômica 
adversa.

Uma grande conquista que tivemos esse ano, 
a partir de um trabalho feito pelo Sinditec em 
conjunto com o Sinditêxtil-SP e o Sindivestuário, 
foi o recuo do governo estadual em relação a alguns 
pontos das alterações feitas pelo Estado no ICMS, 
como a incidência de 18% de ICMS para vendas 
às microempresas optantes pelo Simples. Foram 
pouquíssimos setores que conseguiram alguma 
mudança nos decretos do ICMS e o têxtil foi um 
deles, graças ao trabalho sério que desenvolvemos. 
Continuaremos intermediando junto ao governo 
para que o crédito outorgado volte a ter os índices 
aplicados antes da pandemia. 

Para 2022 o Sinditec mantém firme seu 
planejamento para diversos projetos focados nas 
demandas e prioridades do setor têxtil de nossa 
região, aumentando o relacionamento com as 
empresas, implantando cursos e programas de 
capacitação de mão de obra, que é uma grande 
necessidade atual, incentivando a inovação, além 
de outros programas em conjunto com o APL 
(Arranjo Produtivo Local) Têxtil e de Confecção e 
entidades parceiras. 

Os desafios determinados por situações tão 
inesperadas nos fortalecem e esperamos que para 
2022 os aprendizados que vieram com a pandemia 
de Covid-19 nos ajudem a unir esforços em busca de 
um caminho comum e avançar para a retomada do 
crescimento econômico. Boa leitura!

Leonardo José de Sant’Ana
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Reunião com o prefeito de Americana, Chico Sardelli, dia 12 de janeiro, para explicar os 
impactos negativos das alterações nos incentivos fiscais e pedir sua intermediação 
junto ao governo do Estado para revisão dos decretos. 

Apoio político também foi buscado na região em reunião dia 3 de fevereiro com 
presidentes das Câmaras de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste. 

Diante das alterações feitas por meio de decreto pelo governo do Estado na 
cobrança do ICMS, no final de 2020, o Sinditec atuou intensamente na busca 
de uma solução para tentar minimizar a redução dos benefícios do ICMS. Com 
os esforços empenhados, em conjunto com o Sinditêxtil-SP, Sindivestuário e a 
Frente Parlamentar Têxtil Paulista, uma grande conquista esse ano foi o recuo 
do Estado em relação a alguns pontos das mudanças feitas no ICMS do setor têxtil.
 
Entre eles, a reinclusão das vendas para empresas optantes pelo Simples no 
crédito outorgado e caiu a incidência da alíquota de 18% de ICMS para empresas 
do Simples. Um resultado muito importante para manter a competitividade da 
indústria paulista.

Algumas das ações realizadas:

ALTERAÇÕES NO ICMS
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O presidente Leonardo participou de reunião com representantes do setor têxtil 
e de confecção paulista e da Frente Parlamentar Têxtil, dia 30 de setembro, na 
Secretaria Estadual de Projetos, Orçamentos e Gestão, pleiteando a volta do 
ICMS aos índices praticados anteriormente aos decretos de 2020. A retirada dos 
benefícios do ICMS tem custado a perda de competitividade das empresas do 
Estado e, consequente, a redução da produção e da geração de empregos. 

O presidente do Sinditec, Leonardo Sant’Ana, usou a tribuna livre dia 11 de fevereiro 
na sessão da Câmara de Americana para solicitar apoio dos vereadores no envio 
de uma moção de apelo ao Estado para que reverta as restrições estabelecidas na 
legislação do ICMS. 

A Câmara de Americana aprovou na sessão de 25 de fevereiro moção de apelo ao 
governo do Estado referente às alterações no ICMS. O documento foi apresentado 
em conjunto, com todos os vereadores assinando a moção em apoio ao setor têxtil.

Ofícios foram enviados aos deputados estaduais que são membros da Frente Têxtil 
e às entidades parceiras do APL (Arranjo Produtivo Local) Têxtil e de Confecção 
solicitando o apoio junto ao governo para cancelamento das restrições impostas pelos 
decretos e da exclusão das vendas para empresas do Simples do crédito outorgado.
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COMITÊ DE RETOMADA 
ECONÔMICA

O Sinditec é uma das entidades integrantes do Comitê de Retomada Econômica 
de Americana, formado no final de março pela Prefeitura. Uma iniciativa pioneira 
na região, esse grupo de trabalho foi criado para coordenar ações de geração de 
emprego e renda no período pós-pandemia da Covid-19. O Comitê é dividido em 
Câmaras Temáticas que se reúnem periodicamente para discussão das propostas. 

O presidente do Sinditec, Leonardo Sant’Ana, participou de reunião com o prefeito 
de Americana, Chico Sardelli, e integrantes do comitê que discute a retomada do 
desenvolvimento econômico na cidade. O encontro teve como objetivo explanar 
ao prefeito os 25 itens elencados como demandas iniciais para a retomada da 
atividade econômica na cidade.
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RETALHO DO BEM

O Sinditec confirmou apoio ao projeto “Retalho do Bem” que está sendo implantado 
em Americana, em parceria com a Prefeitura e o Cuca (Centro da Universidade 
do Conhecimento). O programa trabalha com o reaproveitamento de retalhos de 
tecidos de tecelagens e confecções para a criação de diversos outros produtos. O 
projeto tem benefícios ambientais assim como socioeconômicos. A iniciativa, inserida 
no Programa Inova Americana, visa ainda o fomento de trabalho para profissionais 
do curso de corte e costura industrial por meio da formação de uma associação ou 
cooperativa de trabalho. 

Nessa parceria, o Sinditec já cooperou, por meio de empresas associadas, com 
a doação de retalhos de algodão para o curso de Corte e Costura Industrial e 
Modinha Feminina do Cuca. Esses cursos de capacitação profissional tinham sido 
interrompidos no final de 2019 devido à pandemia de Covid-19 e foram retomados 
em agosto. 
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INOVAÇÃO

O Sinditec esteve presente na primeira reunião de trabalho do Fórum Permanente 
sobre Inovação, Ciência e Tecnologia realizada em novembro na Câmara de 
Americana, por iniciativa do vereador Silvio Dourado. As próximas discussões serão 
norteadas pelo tema “qualificação da mão de obra e integração entre mão de obra 
e empresas”. 

Promover uma cultura de inovação em Americana também faz parte do 
planejamento do Sinditec, que é a entidade gestora do APL Têxtil e de Confecção. 
O assunto foi discutido em várias reuniões esse ano e continuará em pauta para sua 
implantação, envolvendo instituições de ensino e entidades parceiras, buscando 
melhorias para as empresas. 
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DIÁLOGO COM O 
GOVERNO FEDERAL

Na discussão de vários assuntos que envolvem o interesse das indústrias e o governo 
federal o Sinditec esteve representado. Em 27 de maio, por exemplo, o presidente 
Leonardo Sant’Ana participou de café online com o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, em que foram discutidos temas como as reformas tributária e 
administrativa. 

Com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, foram realizadas duas 
reuniões virtuais, dias 18 de junho e 15 de julho, promovidas por grandes associações 
brasileiras, como a Abit. Estiveram em pauta a escassez de água e os riscos de falta 
de energia, com apresentação de propostas para o enfrentamento da crise hídrica, 
a redução e racionalização do consumo de eletricidade e a geração emergencial de 
energia elétrica.
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PALESTRAS COM 
TEMAS ATUAIS

Em suas reuniões mensais, o Sinditec sempre traz palestras com temas atuais e 
importantes para os associados. 

O cenário atual do mercado de gás natural e GLP e as perspectivas com a nova 
Lei do Gás, sancionada em abril, também foram debatidos em reunião no mês 
de maio. O evento teve a participação de Fernando Pimentel, presidente da 
Abit, Rafael Cervone, vice-presidente da Fiesp/Ciesp, Gustavo Borges, gerente 
do Departamento de Infraestrutura da Fiesp, Haroldo Silva, representando o 
Sinditêxtil-SP, diretores do Sinditec e empresários.

REAJUSTES NO PREÇO DO GLP E GÁS NATURAL:

Em abril, o presidente da Abit, Fernando Pimentel, e Juliana Falcão, especialista 
em energia da CNI (Confederação Nacional da Indústria) abordaram com os 
associados questões sobre os reajustes no preço do GLP e GN, que tanto afetam as 
indústrias, assim como o Marco Regulatório do Gás Natural e do Setor Elétrico.
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No mês de agosto aconteceu uma palestra sobre a exclusão do ICMS do PIS e 
Cofins, com explicações sobre a ação coletiva movida pelo Sinditec, já transitada 
em julgado, trazendo grande benefício ao associado, que pode recuperar parte de 
seus impostos retroativo ao ano de 2008. O assunto foi abordado pelo advogado 
Ricardo de Oliveira Conceição e o professor e especialista tributário coletivo Pedro 
Elias Cromo, representantes do escritório Alcantara Advogados & Associados.

EXCLUSÃO DO ICMS DO PIS E COFINS:

POTENCIALIZEE:

Rodolfo Pinheiro, supervisor de projetos e tecnologia do Instituto de Energia do 
Senai-SP, foi o convidado de setembro para falar sobre o programa Potencializee. 
O objetivo é facilitar o acesso da indústria a recursos para projetos de eficiência 
energética, desde ações de pequenos custos a substituições de máquinas e 
equipamentos.
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A viabilidade econômica, financeira e a segurança energética de sistemas 
fotovoltaicos para indústrias esteve em discussão no mês de outubro com Cássio 
Troiano, consultor especialista em Eficiência Energética e Geração Distribuída 
e Osvaldino Costa da Rocha, consultor comercial da CPFL Soluções.  Com os 
aumentos nas tarifas de energia, os riscos de apagão ou racionamento de energia, 
muitas empresas estão planejando esse investimento.

ENERGIA SOLAR:

MODA.IND-SP:

Ainda em setembro, a gerente executiva da Abit, Lilian Kaddissi, que atua na 
área de projetos e convênios, apresentou aos associados o programa Moda.Ind-
SP. Desenvolvido em parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento 
Econômico, tem várias ações de capacitação para aumentar a competitividade das 
empresas. Entre os módulos estão: Gestão, Design de Moda e Marketing Digital. 
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NÃO AO ANTIDUMPING DE FIOS TEXTURIZADOS DE POLIÉSTER

A partir de reunião realizada no final de novembro, o Sinditec iniciou um movimento 
junto às empresas do setor na região para fortalecer a oposição de aplicação de direitos 
antidumping sobre as importações de fios texturizados de poliéster. Existe uma 
investigação de dumping em processo no governo federal que deve ser concluída 
em 2022 e a mobilização de toda cadeia têxtil é fundamental para que essa ação 
termine sem a imposição de direitos antidumping. Caso contrário, os efeitos serão 
muito negativos para a indústria têxtil, onerando sobremaneira as importações de 
fios texturizados de poliéster, especialmente da China e Índia, que atendem 80% do 
consumo nacional desse insumo, além de perda de competitividade, desemprego, 
aumento no preço final ao consumidor, entre outros. 
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MEIO AMBIENTE
Liminar – licenças ambientais

O Sinditec obteve liminar para redução dos valores das taxas das licenças ambientais 
cobradas pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). A decisão 
foi proferida pela 4ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo em mandado de 
segurança coletivo impetrado pelo Sindicato devido aos preços elevados do 
licenciamento. Outro grande benefício para as empresas associadas. 

Novas exigências da Cetesb

Um assunto urgente que envolve as indústrias têxteis e tem sido trabalhado pelo 
Sinditec são as novas exigências da Cetesb sobre emissões de material particulado 
para empresas que têm caldeira de biomassa de 130 mg/m3. O Departamento de 
Meio Ambiente já realizou várias reuniões a respeito, junto com o Sinditêxtil-SP e 
Fiesp/Ciesp, e também com o IPA - Divisão de Avaliação do Ar, Ruído e Vibração 
da Cetesb-SP na busca de informações sobre a base técnica para adotar esse 
número, já que mesmo no Conama as normas estabelecem números mais altos. 
Estudos mais aprofundados devem ser desenvolvidos e manter o diálogo com a 
companhia ambiental. 

Descarte de resíduos sólidos

O Departamento de Meio Ambiente também teve participação efetiva nas 
discussões do projeto de lei que trata do descarte de resíduos sólidos em Americana, 
sugerindo alterações na proposta original da Prefeitura. Foram promovidas reuniões 
com vereadores e secretários municipais, com o Fórum de Desenvolvimento 
e Cidadania de Americana (FDCA) com a Fiesp/Ciesp, além de contato com 
a Promotoria Pública, antes do projeto entrar em votação na Câmara. Após 
aprovação dos vereadores, a lei foi sancionada e dispõe sobre a responsabilidade 
pela coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos 
sólidos produzidos pelos grandes geradores.
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Câmara Ambiental Têxtil 

O Sinditec atua ainda junto à Câmara Ambiental da Indústria Têxtil na Cetesb, 
onde são discutidas propostas de soluções para os desafios que as atividades 
industriais enfrentam nas áreas da produção e do meio ambiente.

Outro grupo de trabalho é o de Produção e Consumo Sustentável. Uma das palestras 
promovidas tratou das “Tendências e Oportunidades para o Setor Têxtil”, com 
Priscila Rocha, especialista da equipe da Diretoria de Desenvolvimento Sustentável 
da Fiesp. Outra palestra abordou “A Recuperação e Transformação dos Materiais 
Têxteis”, com Carlos Roberto Novelini Junior, da empresa Têxtil JF Fibras.

Um dos grupos de trabalho discute propostas para novas aplicações do lodo 
proveniente das estações de tratamento de esgoto das empresas da cadeia têxtil, 
principalmente tinturarias, lavanderias e estamparias. Sobre esse assunto uma 
pesquisa foi feita com empresas da base do Sinditec e Sinditêxtil-SP. O levantamento 
das características do lodo, desde sua geração na produção até o seu destino final, 
permite produzir um mapa do atual estágio do setor.
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Associação ETE Carioba

O trabalho foi intenso durante todo o ano por parte da Associação das Empresas 
Cotistas da ETE Carioba junto à Prefeitura, DAE e Cetesb na busca de uma solução 
para ampliação da capacidade de tratamento dos efluentes na estação. Prefeitura e 
DAE apresentaram uma nova proposta para o tratamento, com utilização da técnica 
de flotação, que vem sendo analisada pela companhia ambiental. A realização de 
obras na ETE Carioba é necessária para a renovação das licenças de operação de 36 
empresas, especialmente tinturarias de Americana e Nova Odessa, o cumprimento 
do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) junto ao Ministério Público e, acima 
de tudo, para proteger os empregos.  
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Sempre muito atuante, o Departamento de Recursos Humanos realizou durante o 
ano reuniões presenciais, virtuais e palestras, discutindo assuntos relevantes para as 
empresas, como as dificuldades para contratação de mão de obra e formas de auxiliar 
as indústrias nesse processo.

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS

“ESOCIAL: SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO”

Foi o tema da palestra promovida em março, com a participação de Rodrigo 
Aquino Amorim, responsável técnico do Grupo RW Assessoria e Treinamentos em 
Segurança do Trabalho.
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No mês de outubro, integrantes do departamento estiveram em reunião com Rildon 
Maffi, coordenador de Relacionamento com a Indústria do Senai Americana, 
buscando informações sobre o processo de formação e qualificação de jovens 
aprendizes para a área têxtil, seguindo o que determina a Lei de Aprendizagem.

Outro importante trabalho do Departamento de RH do Sinditec e um benefício aos 
associados é a realização da pesquisa salarial do setor têxtil. Uma ferramenta que 
permite que as empresas associadas tomem conhecimento de seu posicionamento 
salarial em relação ao mercado e com isso defina uma estratégia de remuneração 
capaz de atrair e manter profissionais qualificados, aumentando sua competitividade. 

O departamento esteve representado ainda no “4º Café com Profissionais de RH”, 
realizado pela Acia, que foi conduzido pelo juiz federal da 2ª Vara do Trabalho de 
Americana e professor universitário, Marcelo Luís de Souza Ferreira. 

As reuniões e discussões do Comitê de Relações Trabalhistas da Abit também 
são acompanhadas pelo Sinditec, sempre trazendo informações importantes para 
as empresas. 

Em maio, o departamento convidou as psicólogas Gleize Urias da Silva da Fonseca 
e Thais dos Santos Paiva Pereira, da empresa GT Psicologia, para falarem sobre os 
“Desafios do RH diante da pandemia de Covid-19”. 
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Como entidade gestora do 
APL Têxtil e de Confecção, 
o Sinditec tem trabalhado 
na estruturação do Arranjo 
Produtivo e nas parcerias para 
que em breve possam ser 
implantados projetos e ações, 

ARRANJO PRODUTIVO 
LOCAL | APL

Para encaminhamento dos projetos do APL, o Sinditec também tem mantido 
contato com o Sebrae, que possui vasta experiência nessa área e é um importante 
parceiro, por meio do gerente regional de Piracicaba, Fabio Ravazi Gerlach. O 
secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros, 
vem acompanhando essas reuniões para estruturação do Arranjo Produtivo.

como cursos de capacitação de mão de obra e programas de desenvolvimento 
tecnológico e inovação. O presidente Leonardo Sant’Ana participou de reuniões com 
a coordenadora dos APLs no Estado, Eneide Gama, com a Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Econômico e com o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
do Estado de São Paulo). 

FEIRA TÊXTIL EM AMERICANA

A 6ª edição da Feira Tecnotêxtil Brasil será realizada na Fidam, em Americana, entre 
os dias 19 e 22 de setembro de 2023. O Sinditec já manifestou seu apoio ao evento, que 
foi tema de reunião na Prefeitura em outubro. A Tecnotêxtil reunirá os lançamentos 
em tecnologias, máquinas, equipamentos e matéria-prima para o setor têxtil e de 
confecção. Americana foi escolhida para sediar a feira porque a indústria têxtil da 
região é referência tanto para o Brasil como na América Latina. 
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COVID-19
Desde o início da pandemia de Covid-19 no Brasil, em março de 2020, o Sinditec 
desenvolveu e participou de uma série de ações, fazendo gestão junto aos Governos 
Municipal, Estadual e Federal para a implementação de medidas para minimizar 
os impactos negativos dessa crise econômica e de saúde, especialmente para as 
indústrias do setor têxtil.

O presidente do Sinditec, Leonardo Sant’Ana, esteve no mês de abril em reunião 
com o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, e com o 
secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros. O Sinditec 
integra o comitê de retomada econômica da cidade e a sugestão foi estabelecer um 
protocolo para prevenção da Covid-19 nos ambientes de trabalho, como indústrias, 
comércios e serviços. O mesmo assunto foi tratado com o prefeito Chico Sardelli. 

Divulgação de cartilha às indústrias têxteis com principais procedimentos 
preventivos para a Covid-19 e cartaz com sugestões e cuidados que as empresas 
devem ter com o funcionário, o que fazer se for identificado caso suspeito ou ativo 
de Covid e os testes mais indicados em cada caso. 

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.

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

Apelo aos empresários têxteis da região para que disponibilizassem cilindros de 
oxigênio utilizados nas indústrias para uso exclusivamente no tratamento de 
pacientes contaminados pelo coronavírus.



RETROSPECTIVA 2021

AGENDAS 

Participação nas reuniões do Fórum Sindical, promovido pelo Sinditêxtil-SP, que 
tem unido os dirigentes com o objetivo de otimizar o consenso para as negociações 
trabalhistas. 

O Comitê Gestor do Sebrae aqui de Americana também tem o apoio do Sinditec. 
A parceria auxilia muito na qualificação dos empreendedores, além de ajudar no 
processo de desburocratização dos processos.

O Sinditec se faz representar ainda nas reuniões mensais do Conselho de 
Administração e Associados da Abit, 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.

Por meio da Abit, o Sinditec participa também das reuniões do Comitê de Sindicatos 
Têxteis e de Vestuário, em que são abordadas as principais necessidades e 
demandas do setor, levando para as empresas o que há de mais relevante e atual. 

CONVENÇÃO COLETIVA

Anualmente é realizada pelo 
Sinditec a negociação da 
Convenção Coletiva de Trabalho, 
com várias reuniões junto aos 
sindicatos dos trabalhadores 
da região para a definição das 
cláusulas sociais e do reajuste. 
Mais um benefício para as 
empresas associadas.
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DOAÇÃO DE MAIS DE UMA 
TONELADA DE ALIMENTOS

Em mais uma campanha na área de ação social, o Sinditec entregou a doação 
de mais de uma tonelada de alimentos não perecíveis ao Fundo Social de 
Solidariedade de Americana, recebidos pela presidente e primeira-dama Lionella 
Ravera Sardelli. Essa arrecadação foi fruto de campanha promovida pela entidade 
junto aos diretores, associados, empresas parceiras e amigos e beneficiou famílias 
em situação de vulnerabilidade do município.

Como integrante do Fórum 
de Desenvolvimento e 
Cidadania de Americana, o 
Sinditec também foi parceiro 
na Campanha do Agasalho 
que aconteceu este ano 
como ponto de arrecadação. 
Os itens arrecadados foram 
destinados ao Fundo Social de 
Solidariedade do município.

CAMPANHA DO AGASALHO



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 siga em nossas redes sociais:

sinditec sinditecpoloamericana


