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Palavra do

presidente
Ao final do primeiro semestre de 2021, começamos a sentir os
primeiros sinais positivos do avanço da vacinação contra a
Covid-19 no Brasil. Tivemos melhorias em alguns indicadores,
apesar do ano ainda ter sido de muitos desafios.
A certeza que fica de 2021 é que o incerto ainda nos
acompanhará pelos próximos anos e que a união das empresas
em torno do nosso sindicato patronal é fundamental para que
possamos juntos enfrentar as adversidades!
Outro aprendizado importante é que a velocidade da mudança
nunca foi tão grande.

Estamos certos da importância de cada uma delas e esperamos
contar com a sua participação no Sintex em 2022, ano que
marcará o aniversário de 70 anos da entidade!
Além disso, teremos também eleições majoritárias no País e o
momento é propício para a troca de informações e reforço de
uma pauta positiva para a indústria têxtil e de confecção diante
dos candidatos.
Juntos, podemos mais! Por isso, contamos com sua participação
no Sintex em 2022!
Estamos te esperando!

Neste material, que é uma atualização do relatório parcial
lançado no mês de agosto, apresentamos algumas ações do
Sintex em prol de indústria têxtil e de confecção de Santa
Catarina.

José Altino Comper
Presidente do Sintex

NEGOCIAÇÕES COLETIVAS

7

convenções
coletivas firmadas

Em 2021, o Sintex negociou e fechou sete Convenções Coletivas de Trabalho (CCTs)
com os sindicatos dos trabalhadores de:
- Fiação, Tecelagem e do Vestuário de Rodeio;
- Fiação, Tecelagem e do Vestuário de Pomerode;
- Fiação, Tecelagem e do Vestuário de Timbó;
- Vestuário de Indaial;
- Fiação, Tecelagem e do Vestuário de Jaraguá do Sul (Base Massaranduba);
- Vestuário de Blumenau;
- Vestuário de Gaspar.

Além disso, prestou apoio às indústrias associadas em todas as questões
relacionadas aos acordos coletivos firmados individualmente e viabilizou Termos
Aditivos às CCTs Firmadas e CCT Parcial com o Sindicato Têxtil de Blumenau
para início das férias a partir de 23/12/2021, dentro do princípio do negociado
sobre o legislado.

Representatividade
O Sintex manteve-se atuante em prol da defesa da competitividade e
representatividade das indústrias têxteis e do vestuário. Por isso,
participou das atividades de diferentes núcleos, comitês e grupos de
trabalho das entidades parceiras, destacando-se dentre elas:
- CNI - Confederação Nacional da Indústria
- FIESC / SESI / SENAI
- Abit - Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção
- Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí
- Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social
- Associações Empresariais da região
- Intersindical Empresarial de Blumenau e região
- Conselhos Estadual e Municipal de Combate à Pirataria
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Congresso Abit
O Sintex participou da quinta edição do
Congresso Internacional Abit, com o tema
“Transição no sistema global de moda”.
Além disso, conquistou preços diferenciados
para as indústrias associadas participarem do
evento.

Fórum Radar Reinvenção
FIESC
O presidente do Sintex, José Altino Comper, e
o diretor executivo, Renato Valim,
participaram do Fórum Radar Reinvenção,
promovido pela Federação das Indústrias
(Fiesc). O evento teve o objetivo de
aprofundar o debate sobre a reinvenção dos
negócios diante da aceleração das mudanças
trazidas pela pandemia.

Ordem do
Mérito
Industrial
Em 2021, Salézio José Martins,
fundador do Grupo Kyly, de Pomerode,
foi condecorado com a Ordem do Mérito
Industrial de Santa Catarina, em
cerimônia na Fiesc, com a presença do
Sintex.
Vicente Donini, do Grupo Marisol, de
Jaraguá do Sul, recebeu a comenda
nacional, da Confederação Nacional da
Indústria (CNI).
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Evento com ministro da Economia
O Sintex participou do evento “Diálogos com a Indústria”, que contou com a
presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, e foi promovido pela “Coalizão
Indústria”, no dia 27 de maio.

Melhoria da infraestrura de SC
O Sintex apoia a Campanha “Santa Catarina não pode parar”, desenvolvida pela Federação das
Indústrias de SC e pelo Grupo ND, para mobilizar a sociedade e garantir a segurança e a fluidez
dos corredores rodoviários estratégicos catarinenses.
Neste primeiro semestre, o Sintex também participou ativamente de ações em busca de avanço na duplicação da BR-470.

Piso regional de
Santa Catarina

O Sintex participou da negociação do piso regional de
Santa Catarina, junto à Comissão de Negociação das
Federações Empresariais do Estado.

Qualificação
Com o intuito de atender as necessidades e
demandas relacionadas à qualificação dos
profissionais da região do Vale do Itajaí, o
Sintex é um dos apoiadores do Curso de
Costura Industrial desenvolvido pelo Senai. O
projeto piloto foi realizado na cidade de
Timbó.

Logística Reversa
O Sintex promoveu reuniões e participou de
importantes eventos sobre logística reversa
na indústria têxtil ao longo do primeiro
semestre. O objetivo foi trazer informações
precisas e atualizadas sobre o tema para as
indústrias associadas, além de firmar parceria
com a empresa "Eu Reciclo", de São Paulo,
que concede crédito verde para as empresas
interessadas.

Semana da
Indústria
O Sintex participou das palestras
realizadas durante a Semana da
Indústria 2021, evento promovido
pela Federação das Indústrias de
Santa Catarina, no período de 25 a 28
de maio, com especialistas nacionais e
internacionais.

Antidumping Fios de Poliéster
O Sintex em nome de empresas associadas, ingressou junto à Subsecretaria de Defesa
Comercial e Interesse Público – SDCOM, no processo de investigação antidumping
nas importações brasileiras de fios texturizados de poliéster oriundos da China e Índia.

Acompanhamento de Projetos de Lei
O Sintex acompanha os trâmites do PL./0036.2/2021, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de etiquetas em Braile e com códigos QR Code nas peças de vestuário
fabricadas e comercializadas no Estado de Santa Catarina.
Além disso, acompanha o PL 357/2021, que institui o Fundo Social e incorpora outros
fundos estaduais.

Atenção às questões
tributárias
Base de Cálculo na Industrialização por Encomenda em Operações
Internas (ICMS): o Sintex atuou junto à Secretaria da Fazenda Estadual, nas
discussões para a elaboração da NOTA TÉCNICA 02/2021, que substituiu
a de nº 001/21, em razão da necessidade de padronizar o entendimento a
respeito do tratamento legal e regulamentar sobre a base de cálculo do
ICMS no retorno da industrialização.
Também atuou junto à Sefaz sobre os procedimentos de escrituração pelas
empresas optantes do TTD 372.

14ª edição da Turnê
do Mercado Têxtil SC
O Sintex promoveu a 14ª edição da Turnê do Mercado Têxtil
Santa Catarina (TMT-SC), no mês de julho, em Florianópolis (SC).
Com horários agendados e atendimento personalizado,
diferenciais do evento desde o seu início, a programação
aconteceu com todo conforto e segurança necessária para os
participantes.
Foram apresentadas novidades das empresas participantes, com
a presença de 124 compradores de grandes redes, lojas e
magazines de todo o Brasil.
A 15ª TMT - SC já está confirmada e em processo de
organização. Será de 7 a 10 de fevereiro de 2022.

REUNIÕES DE DIRETORIA REUNIÕES DE DIRETORIA

41 reuniões
de Diretoria
A Diretoria do Sintex realizou 41 reuniões em
2021, com convidados importantes. O
resultado foi uma rica troca de informações,
conhecimentos e experiências. Confira alguns
temas e palestrantes!

Mercado
Palestras sobre o mercado de moda, vestuário,
cama, mesa e banho e cenários para 2022, com
Marcelo Prado – Diretor do IEMI – Inteligência
de Mercado.

Logística Reversa
Troca de informações sobre Logística Reversa
de embalagens no setor Têxtil e Confecção,
com Fernando Pimentel, presidente da ABIT e
Davi Bomtempo, gerente executivo de Meio
Ambiente e Sustentabilidade da CNI.

Economia
Palestra sobre o Cenário Econômico do Brasil e
do Mundo e o Setor Têxtil, com Pedro Renault,
vice-presidente de Pesquisa Econômica do Itaú
BBA.
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Outros temas importantes debatidos nas reuniões
de Diretoria do Sintex em 2021
- Apresentação de dados da indústria catarinense com o
Observatório FIESC, com Ronaldo Marques da Silva,
coordenador do Observatório FIESC.

- Apresentação do projeto da Junior Achievement, com o
executivo da entidade, Evandro Badin, e o presidente do
Conselho Consultivo, Leopoldo Schmalz.

- Apresentação sobre Afastamento da incidência do IRPJ e da CSLL sobre a
Taxa Selic recebida na repetição do Indébito Tributário e análise e considerações
a respeito da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a Exclusão do ICMS da
Base de Cálculo do PIS e COFINS, com Roberto Nejar, da Unikowski
Advogados, de Porto Alegre (RS).

- Palestra Emigrar, Viver, Investir e Fazer Negócios no
Paraíso Fiscal Portugal, com Cristiano Zen, CEO da
APORT.

- Perspectivas para a Economia Brasileira em 2021, com
Denise de Pasqual, diretora da Tendências Consultoria.
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- Apresentação da Plataforma ConectaAbit , com Sr. Oliver
Tan Oh, coordenador de Inteligência Competitiva da ABIT.

- Compartilhamento de Informações sobre a situação
atual do fornecimento de energia elétrica e notícias
veiculadas sobre eventual racionamento em Santa
Catarina, com Otmar Müller, presidente da Câmara de
Energia da FIESC.

- Análise e considerações sobre a conjuntura atual de Fretes
Marítimos, com Eclésio Silva, diretor executivo do Sindicato
das Agências de Navegação Marítima de Santa Catarina.

- Convênios Texbrasil/APEX-Brasil, com Lilian Kaddissi,
gerente executiva do Programa Texbrasil.

- Troca de informações
sobre Logística Reversa,
com Albano Schmidt,
presidente do Comitê
Estratégico de Logística
Reversa da FIESC e
Egídio Martorano,
gerente de Assuntos de
Infraestrutura e
Sustentabilidade da
FIESC.
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- Debate sobre o Serviço de Telemedicina do Sesi, que
oferece atendimento remoto realizado por profissionais da
saúde por telefone, aplicativo e plataforma digital online,
destinado aos trabalhadores da indústria e seus
dependentes.
O projeto conta com profissionais como clínicos gerais,
enfermeiros, psicólogos e nutricionistas.

- Comércio b2b ressignificado, com Sr. Pier Fabrizio,
diretor da Teceo, uma plataforma colaborativa que
conecta marcas e lojistas, a qualquer hora, de qualquer
lugar.

- Perspectivas do Mercado de Algodão, com Sr. João
Celso dos Santos - ORBI Corretora de Mercadorias.

- Comércio Eletrônico (plataformas de compras
internacionais online), com Fernando Pimentel, Rafael
Cervone Netto e Equipe de
Negociações Internacionais
e Defesa Comercial da
Abit.

INSTITUTO DA INDÚSTRIA TÊXTIL,
CONFECÇÃO E DESIGN
O Sintex integra o Comitê Estratégico do Instituto da Indústria
Têxtil, Confecção e Design, que está sendo desenvolvido pelo
Senai e será implantado em Blumenau.
O grupo conta, ainda, com diretores de empresas associadas,
que estão auxiliando na formatação do instituto, indicando
demandas da indústria, para que o mesmo seja, referência
nacional e internacional em tecnologia e inovação para
Indústria.

- O Sintex participou de Diálogo com Empresários dos
Setores Têxtil, Confecção, Couro e Calçados.

- Análise quinzenal
do comportamento
do mercado de
Cavaco.

- Apresentação da empresa Ambientec, do Paraná, sobre
subsídio para controle de insalubridade trabalhista e
previdenciária de ruído.

- Palestra sobre Carreira e Liderança, com Emerson Costa
– Carreira Muller.

- Palestra sobre Meio Ambiente
do Trabalho e Reflexos
Previdenciários, acerca de
aposentadoria especial por
conta de ruído, com Dr. Marcel
Cordeiro, Sócio do escritório
Balera, Berbel & Mitne
Advogados | especialista nas
áreas Trabalhista,
Previdenciária e Tributária.

DESONERAÇÃO DA
FOLHA DE PAGAMENTOS
A Diretoria do Sintex também atuou de
forma significativa com a Abit junto à
Frente Parlamentar Têxtil para a
prorrogação da Desoneração da Folha
(PL2541/21).

REUNIÕES on-line

Comissões Internas
- Suprimentos,
- Logística e Transportes,
- Tecnologia da Informação,
- Relações Trabalhistas e Sindicais.

19

Reuniões realizadas pelas
comissões do Sintex

63

Participações em reuniões
e eventos na Fiesc

50
29

Participações
em reuniões e
eventos na Abit

Participações em reuniões e
eventos de entidades diversas
com assuntos de interesse das
indústrias associadas.

COMPRAS COLETIVAS

Kits Natalinos

A Central de Compras do Sintex negociou
preços e condições especiais para a compra
de cerca de 23 mil kits natalinos para as
indústrias associadas que integram o projeto.

Outras atividades
Atendimento
O Sintex oferece atendimento
às indústrias associadas em
diversas áreas, além de
consultoria para temas nas
áreas jurídicas.
As indústrias contribuintes
receberam atendimento das
suas demandas específicas.

Infraestrutura

Comunicação

O Sintex disponibiliza às
indústrias associadas acesso à
estrutura do CEB - Centro
Empresarial de Blumenau, com
auditório e amplo
estacionamento, com condições
especiais, além de dispor de
salas próprias para locação.

Informativos semanais, clippings
de interesse, site com notícias
atualizadas, além de presença nas
redes sociais e serviço de
assessoria de imprensa, entre
outros, compõem o mix de
comunicação do Sintex à
disposição das indústrias
associadas.

mandados de

segurança
O Sintex disponibilizou às empresas associadas Mandados de Segurança:

- Contra a incidência de contribuição previdenciária
sobre os valores pagos a título de aviso prévio
indenizado;

- A favor do afastamento da incidência do IRPJ e da
CSLL sobre a Taxa Selic recebida na repetição do
Indébito Tributário;

- Inexigibilidade do INSS (20% da Cota Patronal) sobre
o Auxilio Doença (os 15 primeiros dias de afastamento
do empregado por doença profissional e/ou acidente
de trabalho).

- Com o intuito de obter a responsabilização do INSS
no custeio do afastamento das empregadas gestantes
em razão da lei 14.151, de 12 de maio de 2021;

- Contra o recolhimento da contribuição previdenciária
sobre o terço constitucional de férias (cota patronal);

- Reconhecimento do direito ao creditamento do PIS e
da COFINS sobre os gastos com o transporte dos
funcionários da produção, bem como recuperar os
créditos não aproveitados por conta disso, no limite do
prazo prescricional.

pesquisa

salarial
O Sintex oferece a suas associadas convênio com a empresa
Carreira Muller, consultoria que atua no desenvolvimento de
pessoas e negócios. São soluções exclusivas e customizadas
nas áreas de Pesquisa de Remuneração, Plano de Cargos e
Salários, Remuneração Variável, Avaliações de Desempenho e
Treinamentos.
A parceria oferece às empresas associadas condições
diferenciadas para participar da Pesquisa Salarial, que gera
dados qualitativos e quantitativos (online e offline) e
comparações (job matching) em uma base com mais de 1.000
cargos.

Convênios
O Sintex disponibiliza às empresas
associadas uma série de convênios
especiais, que garantem descontos
em serviços de educação, seguros,
comunicação, saúde, consultoria e
assessoria, dentre outros.
Clique aqui para mais informações.

Visibilidade e Informação
256

98

Notícias
publicadas no
site do Sintex

clippings enviados
às terças e
quintas-feiras

48
Newsletters
publicadas e
enviadas todas
as sextas-feiras

Atualização das redes
sociais Instagram,
Facebook e LinkedIn
do Sintex

Rua Antônio Treis, 607 - 7º andar
Bairro Vorstadt - Blumenau/SC
CEP: 89015-400
Fone: (47) 3326-9662
www.sintex.org.br
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