
Confira neste informativo especial, alguns
momentos marcantes desses 70 anos!

SINTEX COMEMORA 70 ANOS
REUNINDO LÍDERES DA INDÚSTRIA
TÊXTIL NACIONAL
Santa Catarina é um dos maiores polos têxteis do Brasil. O estado
representa cerca de 20% do faturamento nacional no setor. Contribuindo
com esse ambiente de empreendedorismo, protagonismo e inovação, o
Sintex – Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem e do Vestuário
comemora 70 anos neste dia 17 de fevereiro. 
 
A entidade, formada por empresários da indústria têxtil e do vestuário, em
uma base territorial que abrange 18 municípios do Vale do Itajaí,
representa cerca de 5 mil empresas ,  que empregam diretamente 60 mil
trabalhadores. 

INFORME
COMEMORATIVO

Fevereiro de 2022

1989/2016A partir de 2017

http://www.sintex.org.br/


HISTÓRIA DO SINTEX
Desde os primórdios de sua fundação, Blumenau mostrou vocação para a
produção têxtil. O crescimento do setor e a busca de novos horizontes
trouxeram também desafios. E foi com o objetivo de unir forças ,
compartilhar experiências, proteger as indústrias e fortalecer as atividades
têxteis que muitos empresários se reuniram há sete décadas.
 
Tudo começou em 1951, quando foi criada em Blumenau (SC) a
Associação Profissional da Indústria de Fiação e Tecelagem. Um ano
depois, em assembleia com os empresários, no dia 17 de fevereiro de
1952 ,  foi fundado o Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem, com o
seu primeiro estatuto social. 
 
A Carta Sindical foi expedida pelo antigo “Ministério de Estado dos
Negócios do Trabalho, Indústria e Comércio”, em 15 de maio de 1953. 
 
Alguns anos depois, em 1989, após aprovação dos empresários, o setor do
vestuário passou a fazer parte do Sintex. 

PRESIDENTES
Estiveram à frente dessa

história, na presidência da
entidade, importantes

empresários do cenário
têxtil:

- Ernesto Stodieck Junior;

- Hans Prayon;

- Norberto Ingo Zadrozny;

- Ivo Hering;

- Ulrich Kuhn;

- José Altino Comper, que é

o atual presidente.
 



ALGUMAS
CONQUISTAS

Uma das grandes conquistas recentes do
Sintex foi a aquisição da sua sede
própria. Um sonho de longa data dos
empresários blumenauenses que tomou
forma em 2017. Localizado em um andar
próprio no edifício do CEB - Centro
Empresarial de Blumenau ,
disponibilizando às indústrias
associadas acesso à moderna e
confortável estrutura do
empreendimento, com salas de reunião e
amplo auditório.

Sala de reunião da sede própria do Sintex,
inaugurada em 2017

Também figuram entre as iniciativas
bem-sucedidas do Sintex a promoção

da Texfair - Feira Internacional da
Indústria Têxtil ,  considerada por

muitos anos a maior feira têxtil da
América Latina, e a Fematex - Feira

Internacional de Materiais para a
Indústria Têxtil e Confecção. Os

eventos foram determinantes por
acelerar a construção do Parque Vila

Germânica, em Blumenau (SC).

Sede própria

Texfair

Texfair foi o evento propulsor do projeto do
Parque Vila Germânica, em Blumenau (SC).
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A experiência bem sucedida em feiras
contribuiu para que o Sintex desenvolvesse

um outro projeto inovador na região: a
Turnê do Mercado Têxtil Santa Catarina -

TMT/SC ,  que, em 2022, chegou à 15ª edição
 

A semana de negócios, que se destaca pelo
atendimento personalizado com hora

marcada, se consolidou entre as indústrias
para o lançamento das coleções de cama,
mesa, banho e decoração e já faz parte do
calendário de compras de grandes lojas e

redes de magazines de todo o Brasil.
 
 

Notícia do Jornal Correio
do Povo de 1998

Voltando um pouco mais na história, na
década de 90, o Programa de
Desenvolvimento Têxtil Catarinense - Prodec
Têxtil ,  uma demanda do Sintex diante do
Poder Público, foi instituído no âmbito do
Programa de Desenvolvimento da Empresa
Catarinense e muito auxiliou as empresas em
um momento de grave crise no setor.

Turnê do Mercado Têxtil

Prodec Têxtil
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O Sintex representa as indústrias têxteis e de vestuário em uma base
territorial que inclui os municípios de Blumenau, Apiúna, Ascurra, Benedito
Novo, Dona Emma, Doutor Pedrinho, Gaspar, Ibirama, Indaial, José Boiteaux,
Massaranduba, Pomerode, Presidente Getúlio, Rio dos Cedros, Rodeio, Timbó,
Vitor Meireles e Witmarsun.
 
É por meio do Sintex que são celebradas as Convenções Coletivas de
Trabalho (CCTs) com os oito sindicatos dos trabalhadores da região, sempre
em busca do equilíbrio nos interesses de ambas as partes. 
 
Além dessa importante função, uma equipe de profissionais qualificados
presta atendimento aos associados desenvolvendo diversos serviços, como
a promoção de cursos, seminários, palestras e a oportunidade de
participação nas comissões internas de Relações Trabalhista e Sindicais,
Suprimentos, Tecnologia, Logística e Transportes, entre outras. 

Uma série de convênios e benefícios também é disponibilizada por meio de
parcerias em diversas áreas como assessoria jurídica, trabalhista/tributária,
de comunicação, de logística, seguros, TI, saúde, recursos humanos,
suprimentos, entre outros. 
 
Ciente da importância de apoiar socialmente outras entidades da região, o
Sintex também contribuiu com diversas instituições ao longo de sua
trajetória, buscando e viabilizando recursos com apoio das empresas
associadas para o Hospital Santo Antonio, Hospital Santa Isabel, Renal Vida,
entre outros, além de apoiar a região em situações trágicas como a que
ocorreu em Blumenau, em 2008, com uma campanha de arrecadação junto às
indústrias têxteis.

SAIBA MAIS SOBRE A
ATUAÇÃO DO SINTEX

PARCERIAS
IMPORTANTES
O Sintex é membro e parceiro de importantes entidades que garantem às
empresas associadas acesso aos benefícios do sistema confederativo (CNI,
FIESC, SESI, SENAI), bem como associações de classe nacionais e estaduais,
conselhos e órgãos deliberativos que têm impacto para a competitividade da
indústria têxtil. 
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Em dois anos de pandemia do Coronavírus, muitos têm
sido os desafios em diversos setores. Ao longo de 2020,
quando os impactos devido às restrições sanitárias
afetaram significativamente o setor, a produção
nacional em peças de vestuário apresentou queda de
16,2%, conforme dados do IEMI. 
 
Para auxiliar no enfrentamento da Covid-19, desde o
início da pandemia, o Sintex se mantém atuante em
busca da competitividade da indústria têxtil catarinense,
trazendo informações, promovendo o debate e a troca
de experiências entre as empresas associadas. “A
Diretoria e um grande número de empresas tem
participação ativa na entidade. Muito nos orgulha o
cuidado contínuo e a busca do desenvolvimento do que
sempre foi o mais importante, as pessoas, as famílias
que trabalham e trabalharam no nosso setor”, destaca o
presidente do Sintex, José Altino Comper.
 
Além disso, o Sintex está sempre atento e atua diante
do Poder Público e demais órgãos relacionados ao setor
para promover um ambiente propício para a
sustentabilidade do setor têxtil. São importantes
bandeiras defendidas pelo Sintex, a desoneração da
folha de pagamentos e a redução da carga tributária,
dentre outras, motivo pelo qual a entidade direciona
esforços para todas as iniciativas que envolvem
questões trabalhistas e tributárias em âmbito federal e
estadual. 
 
Faz parte da agenda permanente do Sintex, a
participação em grupos como o Comitê Tributário e o
Comitê de Relações Trabalhistas e Sindicais da
Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção
(Abit), bem como nos órgãos equivalentes da Federação
das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc). Um escritório
de advocacia contratado pelo Sintex também está
sempre atuante com medidas e mandados de segurança
que resguardam os interesses da indústria têxtil
catarinense.

DESAFIOS 

O Sintex se
mantém atuante

em busca da
competitividade da

indústria têxtil
catarinense,

trazendo
informações,

promovendo o
debate e a troca de
experiências entre

as empresas
associadas
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https://www.iemi.com.br/highlights-do-mercado-potencial-de-vestuario-meias-e-acessorios-2021/#:~:text=O%20n%C3%BAmero%20de%20pontos%20de,%2C4%25%20comparado%20com%202019.


Para o presidente do Sintex, como setor globalizado, os desafios foram e
serão grandes. “Manter a competitividade com investimentos em inovação,
automação, cuidado com as pessoas e o meio ambiente está na pauta e no
DNA de cada empresário. Promover a cultura do ESG (ambiental, social e
governança corporativa) é caminho sem volta para empresas que desejam
atuar globalmente”, destaca Comper.
 
De acordo com o executivo, haverá ainda muitos desafios e é preciso união.
“Só seremos vencedores se todos os players (empresários, colaboradores,
setor público) estiverem alinhados e do mesmo lado buscando o melhor para
todos”, afirma.
 
Dessa forma e atento ao impacto das novas tecnologias e processos no
setor, 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 a Indústria.

FUTURO
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O que temos a celebrar hoje é um momento raro e
valioso. Poucos vivem esse orgulho de ver um
projeto ser bem-sucedido por tanto tempo.

Por isso, é preciso agradecer a coragem daqueles
que se uniram no dia 17 de fevereiro de 1952 e o
apoio de todos que, desde então, tecem essa
história!

Há 70 anos temos um grupo de pessoas unidas,
sem medir esforços, em torno de um objetivo
comum: o crescimento, fortalecimento e a
sustentabilidade do setor têxtil e de confecção.

Com base nos valores do Associativismo,
Legalidade, Transparência, Respeito, Ética e
Sustentabilidade, construímos essas sete décadas.

Muitas pessoas passaram pelo Sintex e a cada uma
delas deixamos nossa imensa gratidão. Foram
inúmeros empresários abnegados, profissionais
dedicados, fornecedores excepcionais, autoridades
que interviram em nosso favor quando necessário,
membros da imprensa que nos deram voz tantas
vezes diante da sociedade. Cada um de vocês
ajudou a tecer essa história que celebramos hoje.

Muito obrigado!

AGRADECIMENTO

José Altino Comper
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Presidente do Sintex



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:  (47)  3326-9662
 

www.sintex.org.br
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