
I N F O R M A T I V O  E S P E C I A L  

SINTEX REFORÇA ATUAÇÃO
PELAS INDÚSTRIAS DURANTE
PANDEMIA 

Confira as iniciativas do Sindicato na defesa dos interesses
da indústria têxtil e de confecção durante a crise do
Coronavírus.

M A I O  |  2 0 2 0



O Coronavírus t rouxe prejuízos ao mundo inte i ro.  
No Brasi l ,  Santa Catar ina fo i  for temente afetada. 
A produção industr ia l  catar inense regist rou queda 
de 17,9% de feverei ro para março,  segundo dados 
da Pesquisa Industr ia l  Mensal  fe i ta pelo Inst i tuto 
Brasi le i ro de Geograf ia e Estat íst ica ( IBGE).  No Brasi l ,  
a at iv idade recuou 9,1%.
 
Na comparação com março de 2019,  SC acumula a maior  retração
nacional :  15,6%, contra uma média de 3,8% no País.
 
O setor  têxt i l ,  maior  empregador da indústr ia catar inense,  fo i  o
mais afetado pela pandemia.  O segmento de confecção de ar t igos
de vestuár io e acessór ios teve uma queda 37,8% em março em todo
o Brasi l .
 
Diante desse cenár io de di f iculdades,  o Sintex -  Sindicato das
Indústr ias de Fiação,  Tecelagem e do Vestuár io reforçou sua
atuação com o objet ivo de atenuar os impactos da cr ise e contr ibui r
com medidas de apoio ao setor  produt ivo.
 
Neste informat ivo especia l ,  foram l is tadas algumas das ações
empreendidas.
 
Sabemos que as di f iculdades cont inuam e que o cenár io é d i f íc i l ,
mas temos convicção de que a união das indústr ias neste momento
é o que nos dá força e representat iv idade,  na busca por medidas de
apoio e de enfrentamento.
 
A você,  que já é uma indústr ia associada ao Sintex,  pedimos que
part ic ipe de nossa programação e contr ibua com suas exper iências.
 
Se você ainda não é associado,  associe-se!  O momento pede
união!
 
José Alt ino Comper
Presidente do Sintex
 
 

CENÁRIO DIFÍCIL



Comissão de Relações Trabalhistas e Sindicais; 
Comissão de Suprimentos; 
Comissão de Logística e Transportes; 
Comissão de Tecnologia da Informação.

Uma das primeiras preocupações do Sintex 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 ou trabalhistas,
principalmente, com relação às medidas publicadas pelo Governo Federal,
Estadual e Municipal. Para isso, o uso de novas ferramentas e o
comprometimento da Diretoria e de todos da equipe interna foram fundamentais.
 
Além da participação em diversos debates com entidades parceiras, o Sintex
manteve a realização das reuniões de Diretoria e das Comissões Internas:
 

 
 

ATIVIDADES INTERNAS
MANTIDAS
NOVAS FERRAMENTAS E COMPROMETIMENTO
DA EQUIPE FORAM FUNDAMENTAIS



REUNIÕES DE
DIRETORIA

José Carlos Kurtz - Diretor Institucional e Jurídico da FIESC, que falou sobre
as principais ações da Federação em relação à COVID-19;

Roberto Nejar, do escritório Unikowski de Porto Alegre, que esclareceu
dúvidas dos associados a respeito de questões tributárias envolvendo a
pandemia e comentou sobre o mandado de segurança ingressado pelo Sintex,
para postergação do pagamento dos impostos federais;

Eduardo Machado, presidente do Badesc, e Marcelo Hendchen Dutra,
diretor presidente do BRDE, que falaram sobre linhas de créditos;

Deputado Estadual Milton Hobus, que falou sobre a atuação da Assembleia
Legislativa de Santa Catarina na crise; 

Marcelo Prado, do IEMI, que apresentou Pesquisa sobre o Mercado de Moda
e o impacto do Coronavírus na demanda; 

José Eduardo Fiates, diretor de Inovação da FIESC, que apresentou dados
da Pesquisa FIESC - Impacto da COVID-19 na Indústria;

Fernando Pimentel, presidente da ABIT, que falou sobre ações tomadas pela
entidade no enfrentamento à COVID-19;

Edmundo Lima, diretor executivo da ABVTEX – Associação Brasileira do
Varejo Têxtil, que apresentou as principais ações que estão sendo
desenvolvidas pela entidade em relação à pandemia da COVID-19.

Para enriquecer o debate e a busca de soluções para as indústrias têxteis e de
confecção, as reuniões semanais de Diretoria contaram com a participação de
alguns profissionais externos, como:
 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os eventos do período foram realizados ou
tiveram a participação do Sintex de forma on-line.



os impactos ocasionados pelo coronavírus;

insumos que estão sendo afetados pelo coronavírus;

principais dificuldades das empresas associadas no 

ações adotadas pelas empresas associadas 

 
Para amparar as indústrias com dados e informações para a tomada de decisão,
o Sintex realizou ainda a apresentação do resultado da Pesquisa Salarial para as
empresas participantes do projeto e está realizando pesquisas junto às empresas
associadas sobre:
 

 

 

acesso ao crédito;
 

em decorrência da pandemia de COVID-19.
 
 
 

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.
No momento, aguarda-se o julgamento do Agravo de
Instrumento protocolado junto ao TRF da 4ª Região, em
Porto Alegre (RS).
 
 

POSTERGAÇÃO DE
PAGAMENTOS DE
IMPOSTOS FEDERAIS

PESQUISAS & DADOS

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

ENERGIA 
ELÉTRICA



BUSCA DE SOLUÇÕES
EM CONJUNTO

oferta e condições de crédito em tempos de pandemia, com
objetivo de mostrar ao Ministério da Economia de forma
estruturada, como está a questão do crédito na cadeia têxtil
e de confecções;

avaliação dos impactos do coronavírus, na qual os
empresários do setor têxtil e de confecção poderão avaliar
as principais consequências da pandemia, tanto para seus
negócios quanto para o país;

retomada das atividades: impactos do coronavírus no setor
têxtil e de confecção;

pesquisa sobre empresas que possuem interesse em
produzir EPIs, com o objetivo de aproximar a oferta da
demanda; 

impactos do Coronavírus nas indústrias do Estado de SC; 

contato com o Governo Federal e Estadual, envolvendo
questões trabalhistas, tributárias e financeiras/créditos com
instituições financeiras. 

O Sintex também está participando, juntamente com
empresas associadas, das pesquisas realizadas pela ABIT e
FIESC, sobre temas, como:
 

 

 

 

 

        

 



Confecção Correta de Máscaras de Proteção e Outros EPIs;
Indústria Têxtil e de Confecção durante e pós Coronavírus;
Análise de Alterações Jurídicas;
Produção nacional e perspectivas;
Como estão as empresas do setor Têxtil e de Confecção pelo
Brasil;
Mercado de Energia Elétrica: últimas alterações em função
da COVID-19;
Como o setor Têxtil e de Confecção de cada região está
enfrentando a crise da COVID-19;
Crédito para as Empresas Têxteis e de Confecção;
A realidade da indústria da moda, frente aos últimos dados do
setor;
Promoção de Negócios em Tempos de Coronavírus;
Impacto da Covid-19 na indústria têxtil e de confecção na
América Latina;
Gestão de crise - como empresas podem atravessar esse
cenário de Covid-19;
COVID-19: varejo e indústria discutem perspectivas;
COVID-19: Cenários das Fibras Naturais, Artificiais e
Sintéticas;
E-Commerce x COVID-19: Tudo que você precisa saber
sobre vendas online B2B no Setor Têxtil e de Confecção.

O Sintex participou ativamente de 20 importantes debates nos
últimos meses, 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. Confira alguns temas
dos eventos, que foram levados para as indústrias associadas:
 

 

20 DEBATES
PARTICIPAÇÕES EM



12
3
7

Reuniões com o Comitê de Relações
Trabalhistas da Abit - Associação Brasileira
da Indústria Têxti l e de Confecção

Reuniões com o Comitê de Tributário da
Abit - Associação Brasileira da Indústria
Têxtil e de Confecção

Enfrentar  os desaf ios do coronavírus e auxi l iar  as
indústr ias neste período tem sido a pr ior idade do Sintex
nos úl t imos meses.  A di retor ia e equipe interna
part ic iparam intensamente de uma sér ie de reuniões
com ent idades parceiras,  a lém de in ic iat ivas em busca
de soluções ou medidas de suporte ao setor  produt ivo.

AGENDA INTENSA

Eventos com a Fiesc - Federação das
Indústrias do Estado de Santa Catarina



MP Trabalhista 936/20
Internacional ização como fator  de compet i t iv idade das
empresas em momento de cr ise;
Comércio Exter ior  como Solução pós-pandemia;
Mercado econômico e prof iss ional  no setor  têxt i l ;
Grandes Redes de Varejo;
Como a indústr ia catar inense pode part ic ipar das ações de
enfrentamento à Covid-19;
COVID-19:  Doença Ocupacional  ou Não?;
A Gangorra do Dólar  e as pequenas empresas:  pandemia é
hora de pensar em cadeias de fornecimento e
internacional ização;
A indústr ia e as ações de enfrentamento ao coronavírus 
Covid-19:  doença ocupacional  ou não? Protocolos de saúde e
segurança no t rabalho e gestão de saúde e segurança no
enfrentamento da Covid-19;
Medidas do Governo Federal  para manutenção da at iv idade
econômica,  do emprego e da renda durante a pandemia do
COVID-19,  com secretár io especia l  de Previdência e Trabalho,
Bruno Bianco.

O Sintex também part ic ipou de di ferentes t ransmissões ao v ivo e
webinars,  seminár ios on- l ine,  com temas como:
 

LIVES E WEBINARS



PARTICIPE
Associe-se ao Sintex e contribua para
o fortalecimento  da indústr ia têxt i l  e
de confecção.
 
Com a união do setor  produt ivo,
teremos mais força!

Informativo especial produzido pelo Sintex
Textos e Diagramação: Presse Comunicação

www.sintex.org.br

Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem e do
Vestuário de Blumenau
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