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O ano de 2022 foi um ano de incertezas, impulsionadas pela grande polarização e dúvidas quanto aos
resultados das eleições majoritárias no mês de outubro. A pandemia de Covid-19 também assustou com
novas variantes, alertando-nos de que precisaremos conviver com novos protocolos de forma duradoura ou
mesmo definitiva.

E isso tudo afeta diversos setores produtivos, como o têxtil. Sofremos muito com a pressão dos custos subindo
e com a demanda contida, em função do baixo crescimento no País. 

Reduzir custos e aumentar a produtividade é um desafio no qual as indústrias precisam encontrar solução
urgente. O uso de tecnologias e automação não pode mais ficar apenas nos planos das empresas que
quiserem prosperar.

Além disso, promover a sustentabilidade e reduzir desperdícios é cada vez mais indispensável para os
resultados financeiros e também de imagem. O ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance)
precisa deixar de ser uma sigla para fazer parte da cultura das empresas.

No Sintex, estivemos atentos a todas essas questões e procuramos ajudar as indústrias associadas com
diversos eventos e ações estratégicas. Confira um pouco do que fizemos nas próximas páginas. Boa leitura!

José Altino Comper | Presidente do Sintex

Palavra do Presidente



Sintex comemora
70 anos
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.

Desde então, o Sintex conta com empresários unidos, que não medem esforços,
em torno de um objetivo comum: o crescimento, fortalecimento e a
sustentabilidade do setor têxtil e de confecção. Confira o informativo especial de
aniversário.

http://www.sintex.org.br/arquivos/uploads/files/informativo%2070%20anos%20Sintex.pdf


Representatividade
Nossa missão é "representar e defender os interesses das empresas, contribuindo
para o crescimento, fortalecimento e sustentabilidade do setor têxtil e de confecção".
Para cumprir com seu propósito, o Sintex manteve-se atuante em prol da defesa  da
competitividade e representatividade das indústrias têxteis e do vestuário. Por isso,
participou das atividades de diferentes núcleos, comitês e grupos de trabalho das
entidades parceiras, destacando-se dentre elas:

- CNI - Confederação Nacional da Indústria
- FIESC / SESI / SENAI / IEL
- Abit - Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção
- Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí 
- Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social 
- Associações Empresariais da região 
- Intersindical Empresarial de Blumenau e região
- Conselhos Estadual e Municipal de Combate à Pirataria
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48
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Participações em reuniões
e eventos na Fiesc

Participações
em reuniões e
eventos na Abit

Participações em reuniões e
eventos de entidades diversas
com assuntos de interesse das
indústrias associadas.



Durante o ano de 2022, o Sintex acompanhou a evolução e o
andamento do projeto do Instituto da Indústria Têxtil,
Confecção e Design, que está sendo desenvolvido pelo Senai
e que será implantado em Blumenau.  Integrando o Comitê
Estratégico do projeto, o Sintex participou de diversas
reuniões de planejamento neste ano.

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
Indústria.

INSTITUTO DA INDÚSTRIA TÊXTIL,
CONFECÇÃO E DESIGN
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Com o objetivo de se manter sempre atualizado com questões mais recentes do
setor tributário, o Sintex participa das reuniões da Câmara de Assuntos Tributários
da Fiesc e do Comitê Tributário da Abit. Mensalmente, são analisadas informações
importantes sobre novas legislações, decretos, mudanças nas tributações,
oportunidades, entre outros assuntos do universo tributário.

Em um dos eventos, foram debatidos o ADC 49, que trata da inconstitucionalidade
da incidência do ICMS nas remessas de mercadorias entre estabelecimentos de
um mesmo contribuinte. 

Também foi debatido o PL 8/22, sobre a transferência de saldos de ICMS
acumulados em decorrência de diferimento ou suspensão; e a LC Federal 190/22,
sobre a regulamentação do Diferencial de Alíquota do ICMS - DIFAL nas
operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do
imposto.

Atenção às
questões tributárias



O Sintex, em nome de empresas associadas, ingressou junto à Subsecretaria de
Defesa Comercial e Interesse Público – SDCOM, no processo de investigação
antidumping nas importações brasileiras de fios texturizados de poliéster oriundos da
China e Índia. O resultado foi a suspensão da investigação antidumping por razões de
interesse público. 

Com essa decisão, a aplicação dos direitos está suspensa por um ano, sendo que no
próximo ano deve ser analisada eventual prorrogação da medida por outro ano
adicional. Ao final de dois anos de suspensão do direito a SDCOM precisará decidir se
termina a investigação por completo ou reaplica o direito antidumping.

Antidumping de
Fios de Poliéster



Projetos e eventos

O Sintex participou do evento de Planejamento do Ecossistema de Inovação de
Blumenau, promovido pelo Sebrae. A programação abordou os setores prioritário,
nível de maturidade de cada um, planos de ação setoriais e projetos estruturantes.

Inovação

Empregabilidade
Entidades que representam os setores produtivos de Blumenau, como Acib e
Sintex, em parceria com instituições educacionais e a Prefeitura de Blumenau estão
desenvolvendo um projeto relacionado à empregabilidade na região. A iniciativa,
que envolve ao todo 17 instituições, tem como objetivo traçar um panorama da
mão de obra disponível na cidade e empregar quem está fora do mercado de
trabalho.

Relatório de atividades 2022



O Sintex promoveu a 15ª e 16ª edição da Turnê do Mercado Têxtil
Santa Catarina (TMT-SC), nos meses de fevereiro e julho de 2022,
contribuindo para a geração de negócios para a indústria têxtil
catarinense. 

O projeto seleciona lojistas, através de indicações das empresas
participantes, e envia convite exclusivos, com passagens e estadias
pagas, para visitar os showrooms das fábricas, onde são apresentados
os lançamentos das coleções.

Neste ano, participaram da TMT-SC, oito empresas da região, do
segmento Cama, Mesa e Banho e foram trazidos 210 clientes de todo o
Brasil para o evento.

Turnê do Mercado
Têxtil SC



Neste ano de 2022, o Sintex passou a ser um dos apoiadores do movimento
ModaComVerso. A iniciativa tem como objetivo promover a moda socialmente responsável
no Brasil a partir do estímulo a uma cadeia de valor ética, humana e transparente.  

Liderado pela ABVTEX, o movimento reúne varejistas, fornecedores e parceiros
comprometidos com o combate ao trabalho análogo ao escravo e infantil, além da redução
da informalidade do setor. Para isso, o ModaComVerso tem como meta mostrar que toda
roupa ou calçado passa por um longo trajeto até chegar a nós, num processo que envolve
pessoas, recursos, tempo e dedicação. 

Dessa forma, o movimento busca dar visibilidade para quem de fato está fazendo a
diferença no setor, oferecendo condições éticas e humanas a toda a cadeia.   

Todo varejista participante do movimento assume o compromisso de auditar e monitorar
100% de sua cadeia produtiva e somente adquirir produtos das empresas aprovadas nas
auditorias, por meio do Programa Abvtex, que tem mais de 3.799 mil empresas
fornecedoras aprovadas e já fez mais de 47 mil auditorias em 645 municípios de 18
estados. Diversas indústrias têxteis associadas ao Sintex integram o programa.

Moda Sustentável



O Sintex foi um dos apoiadores da 17ª Febratex e celebra o
sucesso do evento. 

Realizado de 23 a 26 de agosto, no Parque Vila Germânica, em
Blumenau, a feira reuniu 440 estandes, 2 mil marcas e a
expectativa de movimentar R$ 2 bilhões em negócios. 

O evento é considerado a maior feira das Américas para a
indústria têxtil e uma das maiores do mundo no segmento têxtil.

   

Febratex



PEDEM
A metodologia e o andamento do Plano de Desenvolvimento Econômico de Blumenau -
Eixo Têxtil e Confecções - foram apresentados para a Diretoria do Sintex. O objetivo
final do plano é apoiar as empresas e o município a ser mais ágil no apoio ao setor
econômico. 

Para o eixo têxtil e confecção, foram elencadas estratégias para estimular programas de
eficiência em produtividade, além da integração da indústria com o ecossistema de
inovação e tecnologia. Também foram identificadas necessidades estratégicas para
despertar nos jovens e nas pessoas da comunidade o desejo de atuação na indústria
têxtil e do vestuário. 

Entre as prioridades para o Eixo Têxtil e Confecções, foram elencadas também a
estruturação de um programa de qualificação de pessoas a partir das demandas do
setor e que funcione de forma sistemática. Estimular a integração da cadeia de valor do
setor, um programa de qualificação para o comércio digital do setor e a estruturação de
uma central de compras para o segmento também estão entre os pontos principais do
PEDEM para o eixo. 
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Para auxiliar as empresas associadas a conhecer
novos fornecedores e possibilitar o networking entre
as equipes de compras das empresas associadas,
em 2022, foi dado início ao projeto Tex Connection
do Sintex. 

Os trabalhos iniciaram com a criação de um grupo de
trabalho e o planejamento das atividades que serão
realizadas no primeiro trimestre de 2023. 

Tex Connection
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Agenda de
eventos
Durante o ano de 2022, foram muitos eventos que contaram com a
participação do SINTEX e que possibilitaram à entidade buscar mais
subsídios e informações para transmitir às empresas associadas.

Muitos destes eventos tiveram convites estendidos aos associados
também.

Nas próximas páginas, confira parte da agenda do Sintex 2022 em busca
de informação.
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Apresentação do Movimento SC Ainda Melhor
Eleições 2022. Elaborado pela NSC Comunicação,
o documento elegeu, por meio de entrevistas com
81 entidades, cinco frentes de trabalho:
infraestrutura, educação e qualificação de mão de
obra, ampliação no protagonismo de SC e
investimentos em saúde a longo prazo. 

SC ainda melhor

Workshop sobre ergonomia na indústria têxtil,
promovido pela Abit. A programação trouxe as
principais mudanças da nova NR17 em 2022, sua
aplicação junto a outras NRs e dicas relacionadas
à Fiscalização do Trabalho.

Segurança do Trabalho

Radar
Reinvenção
O presidente do Sintex, José Altino Comper, e o
diretor executivo, Renato Valim, participaram do
Fórum Radar Reinvenção, promovido pela
Academia FIESC de Negócios. 

O evento teve o objetivo de debater sobre
tendências do mercado e criar pontes para
construir o futuro do nosso Estado. Entre os
assuntos, a reinvenção da indústria, a
internacionalização, a transição energética, a
logística nas cadeias globais e a
descarbonização.
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Promovido pela Fiesc, o Radar Pocket ESG: Agenda de oportunidades para
a indústria, teve como objetivo promover a troca de experiências. A
programação apresentou referências de boas práticas, com painelistas de
organizações como Ciser e JBS, que já iniciaram sua jornada em ESG, e
compartilharam experiências.

O Sintex também participou da mesa redonda I-LINK Matriz ESG:
garantindo evidências para financiamentos verdes, promovida pelo Instituto
Senai de Tecnologia, com a participação de especialistas que
demonstraram como implantar as melhores práticas de ESG, desenvolver
indicadores e monitorá-los. 

ESG

Senai
Experience
4.0
O evento online Senai Experience 4.0
debateu a jornada da indústria por meio da
inovação aberta. A programação contou
com a participação do presidente da Abit,
do superintendente de Inovação e
Tecnologia do Senai CNI, da consultora
técnica do Senai Cetiqt, e da especialista
em desenvolvimento industrial do Senai
nacional.
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O secretário da Fazenda de SC apresentou as perspectivas para a
economia catarinense aos empresários e presidentes de entidades
da região. O evento foi promovido pela Acib - Associação
Empresarial de Blumenau.

Evento com secretário da Fazenda

Para acompanhar os cenários projetados para o Brasil em 2022, a Federação das Indústrias (FIESC), promoveu um encontro, em
Florianópolis, com o chairman do BTG Pactual, que trouxe uma visão positiva para o cenário nacional.

Cenário econômico

Barragens em SC

Reunião com o secretário de Defesa Civil do Estado de
SC, organizada pela Associação Empresarial de
Blumenau (Acib). O executivo deu um panorama sobre
as ações e investimentos que a Defesa Civil está fazendo
na melhoria das barragens e em obras gerais que atuam
na prevenção de enxurradas, como as verbas garantidas
para os diques da Fortaleza e Santa Efigênia, em
Blumenau. Além de falar sobre a construção de novas
barragens e sistema de monitoramento da bacia do rio
Itajaí-Açu.



Workshop sobre Seguro Patrimonial, modalidade
securitária que tem como objetivo garantir a
continuidade de empresas e negócios. Sua função é
proteger a integridade física das pessoas e empresas,
prevenindo ou reduzindo os danos ao patrimônio.

Seguro Patrimonial

O panorama de revisão das normas regulamentadoras
de segurança e saúde, a partir da perspectiva da
implantação do gerenciamento de riscos ocupacionais
pelas empresas, foi tema de um workshop que o
Sintex participou.

Riscos Ocupacionais

Enai
O presidente do Sintex, José Altino Comper, esteve
presente no Encontro Nacional da Indústria (Enai),
promovido pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI). Em sua 13ª edição, teve como
tema "O desafio da década: construindo o Mapa
Estratégico da Indústria 2023-2033”. O
documento, elaborado com o apoio de
representantes das federações estaduais e
associações setoriais, reúne diretrizes para ações
ou políticas públicas, com o objetivo de tornar a
indústria brasileira mais competitiva, inovadora e
sustentável.
O Enai 2022 contou com a participação de mais de
1.200 empresários e abordou temas como:
tecnologias digitais, mudanças climáticas, políticas
industriais, educação, inovação e sustentabilidade.
Além dos painéis, o ENAI contou com espaços
“Talks” para compartilhar as principais ações
desenvolvidas pelo Sistema Indústria, alinhadas às
iniciativas propostas no Mapa Estratégico da
Indústria 2018-2022, e seus resultados.

Encontro que contou com painelistas que destacaram
que o estado deve aproveitar as mudanças na
geografia da produção e ampliar o protagonismo na
cadeia de insumos internacionais.

Fórum Reinventa SC



O Sintex recebeu no mês de agosto duas comitivas de produtores de algodão do estado do Mato Grosso,
juntamente com representantes do Governo. A primeira é da cidade de Campo Verde e a segunda de
Lucas do Rio Verde. Ambas apresentaram as potencialidades de suas regiões para a cadeia industrial do
algodão.

As duas cidades são conhecidas por produzirem plumas de algodão e, durante a visita, apresentaram aos
empresários as tecnologias empregadas, além de mostrar suas capacidades logísticas, benefícios
estaduais e outras vantagens estratégicas envolvidas na verticalização da cadeia.

O presidente do Sintex, José Altino Comper, destacou a importância de se desenvolver um algodão de
qualidade no País para que a indústria nacional não precise depender tanto dos insumos externos.

Produtores de
Algodão

Reforma Trabalhista
Os cinco anos da Reforma Trabalhista no Brasil, que vem valorizando o diálogo entre empregados e empregadores, foram tema de um
webinar promovido pela Bússola-Exame, com o apoio da CNI.

Dentre outras coisas, ela estimulou a negociação, permitiu uma maior celebração de acordos, evitou conflitos e aumentou a segurança
jurídica. Durante a pandemia permitiu a adoção segura de inovações como o teletrabalho, o fracionamento de férias em três períodos e as
trocas de dias de feriados por meio de instrumentos coletivos.

O evento fez um balanço das principais mudanças implementadas pela Lei 13.467/2017 e contou com a participação de representantes
do Tribunal Superior do Trabalho, Conselho de Relações do Trabalho da CNI, e Fundação Getúlio Vargas.



O Congresso Internacional Abit 2022 teve como
tema “Estratégias para um futuro mais
sustentável”. O Sintex esteve presente no evento
e, além disso, conquistou preços diferenciados
para as indústrias associadas participarem.

Congresso Abit

O Sintex participou da 2ª edição da SC Expo
Defense, feira de tecnologias e produtos de
defesa, promovida pela Federação das Indústrias
(Fiesc), na Base Aérea de Florianópolis (SC).
O evento reuniu empresários, representantes das
Forças Armadas e de centros de pesquisa. A
intenção foi aproximar indústria, Defesa e
instituições de ensino e desenvolvimento de
tecnologia para gerar negócios e garantir o
atendimento a demandas da Aeronáutica, do
Exército e da Marinha. 

Expo Defense

Logística
Reversa
A logística reversa de embalagens em geral foi
tema de workshop na FIESC, em Florianópolis.
Foram abordados temas como certificado de
crédito de reciclagem e o decreto n° 11.044 de
13.4.2022; a atuação da entidade gestora na
emissão do certificado Recicla+; papel do
verificador independente na emissão do
certificado Recicla+ e o papel da certificadora
na estruturação da cadeia de reciclagem.

O evento foi promovido pelo Comitê da FIESC
para a Logística Reversa e da Câmara de Meio
Ambiente e Sustentabilidade da instituição.



Empresas associadas ao Sintex e convidados puderam conhecer o
programa Vista Brasil. O Programa de Competitividade e Promoção
de MPE do Setor Têxtil e de Confecção para o mercado tem o
objetivo de aumentar a competitividade sustentável e a promoção
dos negócios das pequenas e microempresas do segmento têxtil. A
atividade é uma parceria entre Abit e Sebrae. 

A superintendente executiva de Projetos Estratégicos da Abit fez
uma apresentação completa do projeto e o diretor do IEMI –
Inteligência de Mercado apresentou dados sobre a indústria e o
mercado de têxteis e confeccionados no Brasil e os desafios das
micro e pequenas empresas do setor. 

Sobre o Vista Brasil 
Com abrangência nacional, a ideia é aumentar a competitividade
sustentável e a promoção dos negócios das pequenas e
microempresas desse segmento industrial. O valor do projeto está
estimado em quase R$ 2,8 milhões, sendo 70% do montante
investido pelo Sebrae e o restante será contrapartida da Abit. 

Programa Vista Brasil

Tendências
O Sintex além de participar, também apoiou o
Seminário Internacional de Tendências e
Tecnologias Têxteis, promovido pelo Instituto
SENAI de Tecnologia em Blumenau. O evento
recebeu especialistas brasileiros e estrangeiros
para debater diversos temas relacionados à
produção e ao desenvolvimento do setor têxtil.

O objetivo do evento foi promover a troca de
experiências sobre o trabalho no segmento
têxtil em diferentes partes do mundo e também
com aplicações distintas, além dos desafios da
indústria têxtil para o futuro. Foram abordados
temas como: Indústria 4.0, Transformação
Digital, Tecnologias e Conformidade de
Produtos Têxteis.



O Sintex promoveu, juntamente com a Intersindical Empresarial de
Blumenau e Região, um evento que contou com a participação do
jornalista e analista político do Grupo ND, Moacir Pereira. Foram
debatidas as perspectivas das candidaturas ao Executivo e
Legislativo; a importância de estimular a votação em candidatos da
região e a necessidade de fortalecimento regional no Legislativo
Federal e Estadual.

PANORAMA DAS ELEIÇÕES DE 2022

Agenda
política
Juntamente com a Intersindical Empresarial de
Blumenau e Região, o Sintex promoveu uma
reunião com o ex-deputado federal Odacir
Zonta, que tratou sobre agenda política. Ele
falou sobre o momento atual, fez uma análise
do cenário eleitoral e destacou a importância de
ter um Congresso alinhado com os objetivos da
sociedade, conforme salientou o diretor
executivo do Sintex, Renato Valim. 
“Ele tem muita experiência política e alertou
que o País corre um risco muito grande de
andar para trás. Por isso, é preciso se envolver
de alguma forma no cenário político e lutar para
eleger aqueles que melhor nos representam
em Brasília", afirmou o presidente do Sintex,
José Altino Comper.



31 reuniões de Diretoria realizadas
Para manter a Diretoria informada e atualizada sobre todos os temas importantes para a indústria têxtil, o Sintex realizou 31 reuniões
em 2022, com a importante troca de informações, conhecimentos e experiências entre os empresários. Confira alguns temas e
palestrantes nesta página e na próxima!

Esclarecimentos durante as reuniões de Diretoria e
desenvolvimento de ações junto à Fiesc sobre os impactos da
lei complementar 18.334 de 06/01/22 - SC, e alterações no
fundo social para as empresas.

Fundo Social

O Programa Integrado de Reinvenção da Indústria, Priori Moda,
um produto da Escola de Negócios Fiesc, foi apresentado à
Diretoria do Sintex pela consultora responsável e pelo diretor de
Inovação e Competitividade da Fiesc. A iniciativa é voltada para
o desenvolvimento de times executivos do setor têxtil, moda,
confecção, couro e calçados de Santa Catarina.

Priori Moda

Reunião com o presidente da Abit, para debater sobre os
impactos do comércio de vestuário proveniente de
plataformas online internacionais.

Plataformas internacionais

Apresentação da plataforma online FIESCMAIS, uma nova
alternativa para desconto de duplicatas de produtos.

FIESCMAIS



Apoio social

O Sintex promoveu uma reunião com a
participação de consultores jurídicos dos
escritórios Unikowski Advogados S/S e
Müller Advogados Associados, sobre
Mandado de Segurança Coletivo do Sintex,
já transitado em julgado, onde foi
reconhecido o direito à não incidência do
IRPJ e CSLL sobre a parcela de atualização
pela Selic nas seguintes hipóteses:

• ações judiciais, em especial na repetição
de indébito tributário;

• nos pedidos de restituição junto à RFB
(prazo superior a 1 ano sofrem accrual da
Selic);

• nos depósitos consignados em juízo
(suspender a exigibilidade - depósitos
sofrem accrual da Selic).

Mandados de Segurança
Reunião com a Áthina Seguros, que
apresentou a situação atual do mercado
de seguros, especialmente de grande
porte e de grandes riscos, e algumas
alternativas para as indústrias têxteis. 

Seguros
Reunião sobre a nota técnica SEI –
27679/22, referente a dumping de fios
texturizados de poliéster originários da
China e Índia para o Brasil. 

Dumping

Apresentação de dois projetos da Renal
Vida: Reaprender, que oferece cursos
gratuitos de graduação e pós-graduação
aos pacientes em tratamento; e Empresa
Amiga da Renal Vida, para marcar que
querem apoiar a instituição.

Apresentação da
plataforma virtual MOM
(Maison & Object and
More), uma vitrine virtual,
com cerca de 80 mil
acessos mensais, onde
as empresas que
assinam podem
promover seus produtos
junto aos compradores
internacionais.

Vitrine Virtual

Reunião com diretor executivo da ABVTEX
– Associação Brasileira do Varejo Têxtil
sobre apoio do Sintex ao Movimento
ModaComVerso; resultado da pesquisa
realizada pela ABVTEX com consumidores
sobre a preocupação sócio ambiental e
assuntos de interesse geral em relação à
ABVTEX.

ABVTEX



Apresentação do Programa Agiliza
promovido pelo SEBRAE/SENAI.
O principal objetivo do programa é a
resolução de problemas que impactam na
produtividade e consecutivo ganho de
tempo no atendimento de demandas. O
Programa não possui contrapartida
financeira para as empresas participantes,
sendo a participação totalmente
subsidiada.

Reunião sobre a situação epidemiológica no médio vale do Itajaí em virtude da
variante Omicron. 

Apresentação de ações desenvolvidas pela AMVE (Associação de Munícipios do
Vale Europeu).

Esta reunião teve participações do prefeito do município de Gaspar e presidente da
Associação de Municípios do Vale Europeu e do Médico infectologista da prefeitura
de Gaspar.

Nova variante
Análise sobre a situação da pandemia em
Blumenau e Região, que contou com a
participação da Vice-Prefeita de
Blumenau.

Pandemia

Programa Agiliza



Em 2022, o Sintex negociou e fechou sete Convenções Coletivas
de Trabalho (CCTs) 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.

Além disso, prestou apoio às indústrias associadas em todas as
questões relacionadas aos acordos coletivos firmados
individualmente e participou, na FIESC, da negociação do Piso
Estadual de Santa Catarina.

Convenções
Coletivas fechadas

Sete



Comissões Internas
- Suprimentos, 

- Logística e Transportes, 
- Tecnologia da Informação, 

- Relações Trabalhistas e Sindicais.

19 Reuniões realizadas pelas
comissões do Sintex



Temas das reuniões
das comissões internas

- Programa Jovem Aprendiz – Parceria com a Polícia Militar;
- Ruído – Adicional de Insalubridade | Recolhimento adicional 6% sobre o
RAT;
- Apresentação Escola de Negócio da FIESC – Curso de Liderança;
- Apresentação do Programa Sesi Equillibre – Soluções de Saúde Mental
para organizações | Apresentação Gerência de Saúde Sesi/SC e Gerência
Jurídica da FIESC;
- Apresentação Programa Qualifica Tech – SENAI;
- Síndrome de Burnout (síndrome do esgotamento profissional);
- Dimensionamento das Brigadas de Incêndio;
- Pesquisa Salarial;
- Análise e considerações sobre diversas legislações trabalhistas,
sindicais e previdenciárias.

Comissão de RH

Comissão de Suprimentos
- Troca de informações sobre a situação atual do mercado
de Cavaco, Algodão, Fios, Sintéticos, Químicos, Energia, etc.
- Criação de Novos Projetos, como por exemplo, o Tex
Connection.

Comissão de Logística e
Transportes
- Visitas técnicas;
- Análise atual do mercado sobre Fretes, combustíveis,
navegação por cabotagem, etc;
- Troca de informações entre as empresas participantes,
relacionadas aos processos logísticos.

Comissão de TI
- Cyber Security;
- Ransonware;
- Capacitação de mão-de-obra;
- Troca de Informações entre os participantes, sobre
soluções de software e hardware.

Além das reuniões, as comissões internas do Sintex possuem grupos
temáticos no WhatsApp, exclusivos às empresas associadas, e que
permite a troca de informações diárias entre os participantes. A seguir
destacamos alguns dos temas que foram abordados em nossas reuniões
das comissões.



Kits Natalinos
Compras Coletivas

A Central de Compras do Sintex viabilizou a compra
conjunta de cerca de 23 mil kits natalinos, com condições
exclusivas para as empresas associadas que participaram
da ação. O fornecedor escolhido foi o que apresentou a
melhor proposta, de preço e logística de entrega.

Relatório de atividades 2022



Comunicação

Informativos semanais, clippings
de interesse, site com notícias
atualizadas, além de presença nas
redes sociais e serviço de
assessoria de imprensa, entre
outros, compõem o mix de
comunicação do Sintex à
disposição das indústrias
associadas.

Atendimento

O Sintex oferece atendimento
às indústrias associadas em
diversas áreas, além de
consultoria para temas nas
áreas jurídicas.

As indústrias contribuintes
receberam atendimento das
suas demandas específicas.

Infraestrutura

O Sintex disponibiliza às
indústrias associadas acesso à
estrutura do CEB - Centro
Empresarial de Blumenau, com
auditório e amplo
estacionamento, com condições
especiais, além de dispor de
salas próprias para locação.

Outras atividades



Visibilidade e
Informação

324
Notícias publicadas no site do
Sintex.

48
Newsletters publicadas e enviadas
todas as sextas-feiras

96
clippings enviados às terças e 
quintas-feiras

Atualização das redes sociais
Instagram, Facebook e
LinkedIn do Sintex



O Sintex disponibiliza às empresas
associadas uma série de convênios
especiais, que garantem descontos em
serviços de educação, seguros,
comunicação, saúde, consultoria e
assessoria, dentre outros.

Clique aqui para mais informações.

Convênios

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