A/C INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO DE MATERIAL PLÁSTICO

O ano de 2020 foi atípico, marcado por grande perplexidade e incertezas. O avanço da
pandemia da Covid-19, abalou a sociedade, o mercado e os negócios. Mas mesmo
diante desse colapso, a direção do SINDIPLAST – Sindicato da Indústria de Material
Plástico, Transformação e Reciclagem de Material Plástico do Estado de São Paulo –
não mediu esforços na defesa dos interesses de nossas empresas.
Superamos muitos desaﬁos do setor e ainda avançamos em agendas extremamente
importantes para nosso futuro, como a da sustentabilidade. A pandemia deu um novo
fôlego ao debate sobre o uso do plástico. Evidenciou benefícios do material, alvo de
proibições em todo o mundo.
É verdade que a crise, em sua fase mais aguda, trouxe muita instabilidade. Mas também
muitos desaﬁos e oportunidades aos empresários. Aprendemos a fazer negócios de
forma diferente. Mesmo assim, a indústria do plástico mostrou união em torno de suas
prioridades: preservar e proteger a saúde e o trabalho de milhares de colaboradores e
as fábricas do setor.
O SINDIPLAST também mostrou sua presença atuante e não se acomodou diante das
enormes adversidades. Contribuiu com um plano de ação em prol do segmento. Foi
ágil e sobressaiu-se como uma das entidades pioneiras na criação de um Guia com
Orientações para a Retomada das Atividades nas Indústrias do Plástico pós-quarentena.
Acompanhamos as mudanças legislativas e regulamentares que foram implementadas
durante a pandemia.
O SINDIPLAST tem atuado de maneira intensiva na lei da capital paulista que proíbe o
fornecimento de copos, pratos e talheres de plástico desde 1º de janeiro de 2021.
O Sindicato entende que deve haver uma regulamentação quanto a lei vigente que vise
incentivar iniciativas de logística reversa, permitindo que esses produtos possam
continuar a ser utilizados atendendo às necessidades de higiene e segurança na
prevenção da covid-19 entre outras doenças.
Merece destaque a nossa atuação na Convenção Especial e Emergencial para
aplicação da MP 936/20 e nas negociações para a renovação da Convenção Coletiva
de Trabalho 2020/2021. Além da intermediação com o Governo do Estado para doações
do setor, contribuímos para a imagem positiva do plástico no combate à pandemia.

E com objetivo de contar com um ambiente propício para recuperação
sustentável da produtividade e competitividade da indústria no pós-pandemia,
defendemos agendas importantes como a de redução do Custo Brasil e as reformas
tributária e administrativa mais amplas, ao lado da ABIPLAST. Nosso país precisa de
uma transformação profunda. A reforma tributária é o principal elemento dentro do
quadro do Custo Brasil hoje.
Fora isso, promovemos eventos on-line e uma série de Webinars, com temas
diversiﬁcados: “Como Negociar Crédito na Crise”; “Medidas para Manutenção no
Emprego”; “Questões Jurídicas sobre a Crise de Saúde”, “Sustentabilidade e o Setor
Privado”; “A Ressigniﬁcação diante da COVID-19”. E ainda foi realizada mais uma
edição do Seminário Competitividade, nosso tradicional evento.
Diante de um mundo em luto, frente à tragédia e aos estragos causados pelo
coronavírus, temos esperanças de que 2021 será um ano promissor, apesar das
diﬁculdades já projetadas. Vamos trabalhar, ao lado de nossas empresas , para
conquistar novos resultados, com a participação e o engajamento dos líderes e
empresários da cadeia produtiva do plástico de São Paulo.
A união da nossa base é a chave de tantas conquistas nessas quase oito décadas,
ao oferecer à sua empresa todo o suporte institucional e técnico do SINDIPLAST.
A contribuição sindical facultativa de cada associado e ﬁliado é a principal âncora
na qual a entidade se ampara para construir o próximo ciclo ainda mais próspero
para a Indústria do Plástico. Os desaﬁos não serão menores, mas, com a ajuda de
todos, estamos otimistas. Estaremos mais preparados para trazer soluções rápidas
e concretas que fortaleçam a competitividade e a nossa agenda.
Hoje, somos cerca de 5 mil empresas, que correspondem a mais de 40% do setor
plástico nacional. Com a colaboração de cada uma de nossas empresas, poderemos
manter o protagonismo do nosso sindicato e a evolução da nossa indústria.
Desejamos a todos que 2021 seja um ano de muito sucesso e prosperidade!
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