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Relatório de Atividades

Principais Desafios
PANDEMIA
CORONAVÍRUS
Restrições de
contato físico

Lojas fechadas
Alta nos preços de
matérias-prima

Limitação da
produção industrial
Falta de insumos

Insegurança
tributária

Dificuldade de
crédito

Uma das primeiras preocupações do Sintex neste ano
desafiador foi planejar de forma segura o andamento
das atividades, para auxiliar as indústrias associadas
neste período difícil e:
- manter o atendimento para tirar dúvidas jurídicas
trabalhistas e tributárias, principalmente, com relação
às medidas publicadas pelo Governo Federal, Estadual e
Municipal;
- trazer informações precisas e atualizadas sobre a
situação;
- possibilitar a troca de experiências e informações
entre empresários e lideranças;
- buscar as medidas necessárias para a competitividade
das indústrias associadas.

Diretoria
atuante
A Diretoria do Sintex mostrou-se unida e atuante durante
todo este ano.
Apesar de todos os desafios impostos, com o apoio da
equipe interna do Sintex, a Diretoria reuniu-se
diariamente com as empresas associadas, nos meses de
março e abril, início da pandemia.
Após este período inicial, foram realizadas reuniões
semanais de Diretoria, incluindo demais diretores de
empresas associadas, para debater temas de interesse das
indústrias associadas.
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Reuniões de Diretoria
realizadas

Frente Parlamentar
Têxtil
O presidente do Sintex, José Altino Comper, o primeiro vice-presidente da
entidade, Rui Altenburg, e o diretor executivo, Renato Valim, reuniram-se em
Brasília, no mês de março, com integrantes da Frente Parlamentar Mista José
Alencar para o Desenvolvimento da Indústria Têxtil e de Confecção,
liderada pelo deputado federal Marcos Pereira (REPUB/SP) e pelo senador
Esperidião Amin (PP/SC). Durante o encontro, organizado pela ABIT, foram
apresentadas as demandas do setor.
O presidente do Sintex aproveitou o encontro para entregar pessoalmente ao
senador Esperidião Amin, um documento com as demandas da indústria
têxtil e de confecção catarinense.

Alguns temas debatidos entre a Diretoria
e diretores das indústrias associadas
Mercado de Moda e o impacto
do Coronavírus
IEMI - Inteligência de Mercado

Linhas de crédito
Com BADESC e BRDE

Apresentação da Pesquisa FIESC
Impacto da COVID-19 na
Indústria
Diretoria de Inovação FIESC

Retomada das atividades pós
Pandemia
Presidência Abit

Apresentação das ações tomadas
pela Abit no enfrentamento à
COVID-19
Presidência Abit

Apresentação das ações tomadas
pela ABVTEX no enfrentamento à
COVID- 19
Diretoria Executiva ABVTEX

Alguns temas debatidos entre a Diretoria
e diretores das indústrias associadas
Apresentação Protocolo Corona
FIESC - SESI/SENAI Regional Vale do
Itajaí

Panorama e Perspectivas de
Captação de Recursos para as
Indústrias
Diretora de Inovação da ACIB e
Prana Inovação

Coronavírus: Como atuar
estrategicamente nas empresas
em relação à pandemia
Medicina Ocupacional SESI/SC

Reforma Tributária PL
3887/2020
SESCON Blumenau

Alguns temas debatidos entre a Diretoria
e diretores das indústrias associadas
Falta de Matéria-Prima e
Importação de Insumos
Presidência Abit

Medidas de enfrentamento
adotadas pela Prefeitura
Municipal de Blumenau - Mario
Hildebrandt - Prefeito

Apresentação IEMI: Mercado,
Conjuntura e Desafios PósCovid
IEMI - Inteligência e Mercado

Oportunidades de Acesso Ao
Crédito
IEL/SC - Instituto Euvaldi Lodi

Análise e considerações a
respeito da Reforma Tributária Presidência Abit

Reunião sobre o Instituto
Tecnológico Têxtil
FIESC - SESI/SENAI

Comissões
Internas
Com o comprometimento da equipe interna
e o auxílio de novas ferramentas e tecnologias,
foram mantidas as atividades das comissões
internas no Sintex, bem como demais serviços
prestados aos associados:
Comissão de Relações Trabalhistas e
Sindicais;
Comissão de Suprimentos;
Comissão de Logística e Transportes;
Comissão de Tecnologia da Informação.
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Reuniões de
comissões internas

Novas
indústrias
associadas
Mesmo em plena pandemia, o Sintex
conquistou duas novas empresas associadas
neste ano de 2020:
- Lapin Têxtil, que atua no segmento de
private label masculino e feminino;
- Fiação Fio Puro, responsável pela produção
dos fios com os quais são feitas as peças de
todas as marcas do Grupo Kyly.

Representatividade

O Sintex manteve-se atuante em prol da
defesa do setor, competitividade e
representatividade das indústrias
associadas.
Por isso, participou das atividades de
diferentes núcleos, comitês e grupos de
trabalho das entidades parceiras, como:
- CNI
- FIESC / SESI / SENAI
- ABIT
- ABVTEX
- Comitê Da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí
- Conselho Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Social
- Conselho de Combate à Pirataria (Estadual e
Municipal
- Associações Empresariais
da região

+70
Reuniões com o
Conselho e Comitês
da Abit.

+20
Reuniões com
a Fiesc

Ações especiais
13ª Turnê do Mercado Têxtil Santa Catarina - TMT SC
Realização: 03 a 06 de fevereiro de 2020
Local: Majestic Palace Hotel – Florianópolis/SC
Empresas participantes:
Atlântica
Appel
Bella Janela
Bouton
Buddemeyer
Fibrasca
Hedrons
Lepper
Lynel

80

Clientes

10

Novos
Clientes

167

Compradores

51

Cidades

18

Estados

Ações especiais
Postergação de
pagamentos de
impostos federais
Como medida de amparo
financeiro às indústrias
têxteis e de confecção, o
Sintex ingressou com um
Mandado de Segurança
visando à postergação dos
impostos federais.

Energia
elétrica

Pesquisas
e Dados

Busca de Soluções
em conjunto

O Sintex promoveu
articulação junto à Celesc,
visando facilitar a
negociação para
postergação das faturas
de consumo de energia
elétrica.

O Sintex apresentou o
resultado da Pesquisa
Salarial para as empresas
participantes do projeto e
realizou pesquisas junto
às empresas associadas
sobre: os impactos
ocasionados pelo
coronavírus; dificuldades
de acesso ao crédito;
entre outros temas.

O Sintex também
participou, juntamente
com empresas
associadas, de
pesquisas realizadas
pela ABIT e FIESC para
identificar as
demandas mais
urgentes no
enfrentamento do
Coronavírus.

Ações especiais
Negociação com os Sindicatos dos Trabalhadores
Possibilitando a concessão de férias individuais ou coletivas, mesmo na forma
antecipada, total ou parcialmente, inclusive, para os empregados com período
aquisitivo incompleto, com pagamento do terço constitucional até 31/12/2020.

Prorrogação das Convenções Coletivas 2019/2020, com os Sindicatos de data
base em Março e Abril, realizando as negociações a partir de setembro de 2020,
sem o pagamento retroativo.

Ações especiais
Defesa em ações tributárias
Com o intuito de proporcionar mais um benefício às empresas associadas, o Sintex firmou contrato de parceria com o escritório Unikowski
Advogados, de Porto Alegre (RS), em conjunto com a assessoria jurídica, Muller Advogados Associados, para prestação de serviços jurídicos, na
defesa do direito das empresas associadas em ações tributárias, por meio de Mandados de Segurança Coletivo e Protesto Interruptivo. A saber:
- Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS;
- Exclusão do ICMS da Base de Cálculo da CPRB - Contribuição Previdenciária da Receita Bruta;
- Cobrança Indevida do Adicional da COFINS Importação Reinstituído através da MP 794/17;
- Inclusão das Vendas para Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio na Base de Cálculo do Benefício do Reintegra;
- Exclusão das Vendas para Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio na Base de Cálculo CPRB (Contribuição Previdenciária da Receita
Bruta);
- Redução indevida do benefício do Reintegra para os exercícios de 2015 e 2018;
- Lei 6.950/81 - Limite Máximo da Base de Cálculo das Contribuições para Outras Entidades e Fundos (Terceiros - 5.8%) a Vinte Salários Mínimos;
- Ilegalidade na Majoração da CDE (Conta de Desenvolvimento Energético);
- Exclusão do PIS, COFINS e CPRB das Próprias Bases.

Participação em eventos

+80
Reuniões on-line

+90
Lives

+20
Webinars

O Sintex participou ativamente de importantes debates, em conjunto com entidades de classe (CNI, ABIT,
FIESC), buscando trazer informações atualizadas para as indústrias associadas sobre a situação e possíveis
soluções para o enfrentamento das dificuldades.
O Sintex também participou de diferentes transmissões ao vivo e webinars, seminários on-line.

+520

atendimentos jurídicos
via e-mail

+1.300

atendimentos jurídicos
via telefone

Atendimentos Jurídicos

207
Notícias
publicadas no
site do Sintex*

97
clippings enviados
às terças e
quintas-feiras

56
Newsletters
publicadas todas as
sextas-feiras

82

seguidores no
Instagram*, perfil
novo neste ano

1.094

seguidores no Facebook*

2.760

seguidores no LinkedIn*

Visibilidade e Informação

*Dados até 07/12

Compras coletivas
A Central de Compras do Sintex negociou preços e condições especiais para a
compra de mais de 21.500 kits natalinos das indústrias associadas que integram o
projeto.
Além disso, as indústrias associadas ao Sindicato já adquiriram mais de 6.700
Panetones do Bem. A campanha solidária visa ajudar entidades da região, com a
doação do lucro obtido com a venda dos produtos.

+6.700
Panetones do Bem

+21.500
Kits Natalinos

Convênios

Negociações Coletivas
Em 2020 foram negociadas e fechadas as convenções coletivas 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;
FIAÇÃO E TECELAGEM DE BLUMENAU , GASPAR E INDAIAL (EM
PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO).

APOIO ÀS QUESTÕES TRATADAS PELAS EMPRESAS EM RELAÇÃO AOS ACORDOS COLETIVOS FIRMADOS.
PARTICIPAÇÃO JUNTO À COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO DA FIESC PARA A DEFINIÇÃO DO PISO REGIONAL.

Sindicato das Indústrias de Fiação,
Tecelagem e do Vestuário de
Blumenau
Rua Antônio Treis, 607 - 7º andar
Bairro Vorstadt - Blumenau/SC
CEP: 89015-400
Fone/Fax: (47) 3326-9662
www.sintex.org.br

Informativo especial produzido pelo Sintex
Textos e Diagramação: Presse Comunicação
www.sintex.org.br

