SINDLEITE DESENVOLVE TRABALHO EM PROL DA
INDÚSTRIA LEITEIRA
Sindicato proporciona desenvolvimento e aperfeiçoamento
para o setor.
O Sindleite – Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados no Estado
de São Paulo cumprindo seu papel de entidade patronal representativa do setor de
laticínios vem desenvolvendo um importante trabalho em prol de sua área de
atuação.
A Entidade vem conseguindo inúmeras conquistas em benefício desta indústria,
principalmente no que tange a pleitos de caráter tributário, incentivos financeiros e
técnicos para o desenvolvimento do setor e contribuição para a normatização e
regulamentação do segmento.
Uma das ações atuais que visa o crescimento do setor frente à crise, é o trabalho
desenvolvido junto ao Secretário de Politica Econômica do MAPA em que o
Sindileite solicita a ampliaçao do prazo do financiamento agrícola para o setor
lácteo de 180 para 270 dias de forma a que o cilco de produção, estocagem, venda
e recebimento sejam compreendidos no prazo do financiamento, evitando que os
produtores de laticínios tenham que se desfazer de forma abrupta e inadequada de
seus estoques para saldar compromissos financeiros.
No mesmo sentido o Sindleite também vem pleiteando ao MAPA, a criação de
mecanismos de recuperação de créditos de tributos da receita federal, via
compensação ou transferência.
Junto ao Governo Paulista, o Sindleite vem atuando para compor com as
autoridades as melhores metodologias de avaliação do MVA – margem de valor
agregado, para os produtos lácteos, no contexto da regulamentação da substituição
tributária que ora se implanta no Estado. Colaborou com a FIPE no fornecimento
de subsídios para a pesquisa de índices que representem de forma mais fiel o que
ocorre com as margens na cadeia produtiva de laticínios.
O Sindleite obteve recentemente a concessão de crédito outorgado de ICMS para o
leite produzido no Estado de São Paulo, visando dar à produção paulista maior
competitividade.
Ainda em relação à tributação, o Sindleite, posicionou-se com relação a PEC
285/04, chamada “Reforma Tributária”, no que tange especialmente as alterações
relativas ao ICMS, considerando seus possíveis impactos sobre a indústria paulista
de lácteos. Sua defesa tem sido em alerta ao risco de aumento da carga tributária
já bastante onerosa na indústria de alimentos e em especial nos lácteos, que
representam um grupo importante no aporte de nutrientes relevantes para a
população brasileira.
Na área financeira os pleitos do Sindleite são cada vez mais amplos. Com o objetivo
de que o setor tenha competitividade e continue a crescer com regularidade e
solidez o Sindleite pleiteou a redução dos juros agrícolas de 6,75% ao/ano para
4,75 ao/ano, principalmente para que empresas médias e pequenas possam
produzir capital de giro suficientes para reduzir os desequilíbrios entre os períodos
de safra e entresafra.

Para Carlos Humberto Mendes de Carvalho, presidente do Sindleite São Paulo, “ o
sindicato como representante do setor, está firmemente comprometido em auxiliar
as empresas associadas em transitar através de questões difíceis, pois um sindicato
de classe pode defender uma posição da indústria em nome de seus membros. Nós
nos envolvemos com governos Municipais, Estaduais, Federais e Internacionais em
assuntos relacionados à segurança e outras questões regulatórias e legislativas”,
complementa Carlos Humberto.
Sobre o Sindleite
Filiado à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo/FIESP, o Sindleite em
seus 74 anos de existência, vem trabalhando em prol da indústria paulista de
laticínios, implementando metas e mudanças necessárias ao crescimento do setor,
interagindo com o Estado e órgãos técnicos visando o crescimento e melhoria do
segmento de laticínios.
A Entidade tem entre seus objetivos otimizar ações para o aprimoramento do setor,
apoiar a indústria do segmento, desenvolver um canal de comunicação com as
autoridades e instituições, visando sempre à melhoria da produtividade e a
divulgação de informações relevantes sobre assuntos de sua atuação.
Através dessas ações, o Sindleite se tornou referência para o setor no país,
auxiliando a indústria paulista em suas necessidades de definições de parâmetros
econômicos financeiros, na defesa de legislações tributárias justas, no
desenvolvimento de negociações produtivas entre o sindicato patronal e os
sindicatos dos empregados, no desenvolvimento de práticas industriais evolutivas e
na colaboração com as autoridades para o estabelecimento de gestão
ambientalmente amigável.
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