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edição especial

Sinditêxtil-SP:
75 anos de sucesso

Um emocionante concerto com a Orquestra Bachiana Filarmônica marcou a
solenidade de comemoração dos 75 anos do Sinditêxtil-SP. Sob a ilustre regência
do maestro João Carlos Martins, peças da Renascença e do Barroco, além de valsa
e tango integraram o programa, que contou a história da dança. Para homenagear
São Paulo, a música “Trem das Onze”, de Adoniran Barbosa, e no encerramento,
a mais famosa peça de Ravel: Bolero. Cerca de 700 pessoas participaram da festa
realizada na noite de 3 de dezembro, no Teatro Alfa, em São Paulo. Fundado
em 16 de março de 1932, o Sinditêxtil-SP é considerado um dos mais antigos
e importantes sindicatos têxteis do Brasil.

Sinditêxtil-SP
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Não faltam méritos para sentir orgulho de estarmos aqui hoje.
A indústria têxtil brasileira é a sexta
maior do mundo. Empregamos 1,6 milhão de pessoas diretamente, além de
cerca de 8 milhões de brasileiros que
dependem indiretamente da nossa atividade. É o segundo maior empregador
do Brasil, reunindo em 30 mil empresas milhares de mulheres que, em sua
grande parte, também são chefes de
família.
Íntegra do discurso do presidente do
Sindicato, Rafael Cervone, na
solenidade de 75 anos do Sinditêxtil-SP:

“É

com muita honra que
cumpro, neste instante, a
missão de reunir os empresários e os
profissionais do Setor Têxtil para, juntos, festejarmos os 75 anos do nosso
Sinditêxtil-SP.
Coube a mim, representar nesta
hora todos os ilustres presidentes que
conduziram o Sindicato durante essas
décadas, transformando sonhos em realizações, lutas em conquistas, desafios
em oportunidades.

Também somos um importante
gerador do primeiro emprego, dando
oportunidade para os nossos jovens
ingressarem no mercado de trabalho.
São essas mulheres, esses jovens, os engenheiros, os técnicos, estilistas e empresários que constituem o maior valor
agregado da nossa moda.
Somado ao aprendizado em nossas
70 instituições de ensino está a dedicação, o talento, a criatividade e o amor
com que os profissionais se dedicam ao
setor têxtil. Esta vocação nacional é a
nossa melhor matéria-prima.
São Paulo representa 40% do PIB
têxtil brasileiro, é o maior empregador,
exportador, importador de insumos e

produtor de vestuário dentre os estados da União. Os paulistas conhecem
bem a dores e os prazeres dessa paixão
convertida em produtos com design
diferenciado, tecnologia de ponta e
qualidade internacional. Temos orgulho
do que produzimos, dos produtos que
enviamos para o mundo todo.
Hoje, cada um dos que aqui estão presentes é um idealista incurável.
Todos nós, em algum momento, passamos a fazer parte dessa grande história do Sinditêxtil-SP. Essa epopéia de
75 anos de sucesso será contada para
as próximas gerações que, como nós,
herdarão não somente a paixão, mas
principalmente os ideais que nos conduziram até aqui.
E, mesmo que cenários adversos
venham, por vezes, a ofuscar o brilho
da nossa indústria, aguardaremos confiantes as próximas décadas.
Pois, como disse o primeiro presidente do Sinditêxtil-SP, em 1932, nosso
maior ideal continua vivo: Pelo Brasil ,
Para o Brasil!
Parabéns a todos nós.
Muito obrigado”.

Membros da Diretoria
Sinditêxtil-SP
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Solenidade reúne setor têxtil
Autoridades, políticos, empresários, profissionais do setor têxtil e de
confecção, entre outros convidados, prestigiaram a cerimônia.
Confira, a seguir, alguns depoimentos.
“O Sinditêxtil ajudou
a escrever muitas linhas da história da
indústria têxtil, que
se mescla com a história do Brasil. Os 75
anos do Sinditêxtil
são uma mistura de história, tradição,
modernidade. E, para mim, que sou expresidente do Sindicato, é uma emoção
especial estar aqui nesta ocasião”. Paulo Skaf, presidente da FIESP
“A indústria têxtil
é a verdadeira vocação nacional. E
na defesa dos seus
legítimos interesses,
esse importantíssimo
setor da economia
brasileira tem o privilégio de contar
com uma entidade atuante, dinâmica
e atenta. Estou falando do Sinditêxtil,
parceiro da ABIT - Associação Brasileira
da Indústria Têxtil e de Confecção - na
luta em prol das nobres causas do nosso setor. Parabenizo ao Sinditêxtil, a sua
diretoria, e a todos os industriais de São
Paulo, por estes 75 anos de grandes
realizações”. Josué Gomes da Silva,
presidente da ABIT
“O setor têxtil, pioneiro na industrialização, sempre teve
uma importância extraordinária para o
Brasil. Durante quatro anos participei
da diretoria do Sinditêxtil e sempre foi
uma luta constante. Temos que continuar lutando pelos interesses do setor!”. José Maria de Araújo Júnior,
prefeito de Santa Bárbara D’Oeste
“Os 75 anos do Sinditêxtil são a prova
viva da capacidade,
da competitividade
da indústria têxtil do
Brasil. A história do
Sindicato se confunde, em grande parte, com a história do
nosso setor. O Sinditêxtil completar 75
anos com essa manifestação, sem dúvi-

da, é motivo de júbilo para todos aqueles que dirigiram esse Sindicato e para
o atual presidente que tão bem tem
conduzido os destinos dessa importante entidade”. Fernando Pimentel, diretor-superintendente da ABIT
“O Sinditêxtil mostra
com essa vivência, o
quanto de fato ele
vem desenvolvendo
um trabalho sério e
que fala a necessidade do empresário da
cadeia que ele representa. Para nós, do
interior, é motivo de muita satisfação,
saber que podemos contar com uma
instituição profissional e séria, como o
Sinditêxtil”. Nilza Tavoloni, secretária
de Desenvolvimento Econômico de
Americana
“O Sinditêxtil participou da criação do
SENAI, a maior entidade de educação
profissional para a
indústria no mundo.
É uma data muito
importante, pois estamos aqui com os
precursores que pensaram a educação
profissional e ao longo dos 65 anos do
SENAI, o Sinditêxtil sempre foi um dos
grandes parceiros que nós temos, sendo o maior para a formação profissional
do setor têxtil”. Luis Carlos de Souza
Vieira, diretor regional do SENAI-SP
“É um momento
importante para o
setor e só temos que
parabenizar toda categoria têxtil”. José
Cruz, Coats Corrente
“Essa é a comemoração de um setor
que está diretamente ligado à história
do Brasil. Temos no
nosso País, ao longo do tempo, uma
consolidação importante para o setor
têxtil, que hoje faz frente a todos os
grandes concorrentes internacionais.

O Sinditêxtil tem grande participação
nesse processo”. Vanderlei Macris,
deputado federal
“A indústria têxtil tem um papel
preponderante na
economia, no emprego, na geração
de riqueza, e o Sinditêxtil está atrelado
a este desenvolvimento. Completando
75 anos, ele mostra não só uma história de dedicação ao setor têxtil, mas ao
próprio País”. Roberto Engler, deputado estadual
“Na minha opinião,
para setor, fazer 75
anos é um fato inédito. Tudo que temos
conseguido para a
sobrevivência do setor têxtil está dentro
do Sinditêxtil. É uma realização o setor ter uma entidade que o represente
como o Sinditêxtil”. Antonio Mineo
Saito, Toyobo do Brasil
“Ele está juntamente com a nossa empresa, que começou
há 73 anos. É uma
história juntos, só
de realização, só de
conquista, a gente
já teve muitos bons momentos, e estamos buscando esses momentos de
volta, com muita luta”. Oswaldo Oliveira Filho, Rosset
“O setor têxtil vive
uma conjuntura com
alguns problemas,
mas a eficiência, a
força dos administradores, dos funcionários, dos colaboradores, mostra como que a gente consegue
superar as divergências. Essa reunião de
75 anos é muito importante pela historia
de vida. Nós, que vamos administrar a
ABIT no ano que vem, durante três anos,
vemos num evento como este a alma, a
força, o empenho do setor”. Aguinaldo Diniz Filho, Cedro Cachoeira
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“Essa é uma data
expressiva que nos
enche de orgulho,
porque é uma persistência. Isso tem
vindo sempre com
muito progresso, visão de futuro, lutas, conquistas... Maravilhoso!”. Elias Miguel Haddad,
Vice-presidente da FIESP
“O Sinditêxtil se
consolidou nos últimos anos, tem tido
uma atuação muito
importante na defesa dos associados e
na defesa da indústria têxtil brasileira. Tenho certeza que
continuará executando essa tarefa com
primazia”. Flávio Roscoe, Colortextil
“Eu acho uma data
muito importante,
muito festiva, de
confraternização,
levando-se em conta o passado de lutas e o presente da
classe têxtil que não é fácil”. Helmar
Steinkopff, Linhas Vera Cruz
“É uma grande vitória do setor têxtil
paulista, da indústria têxtil nacional e
da indústria como
um todo no Brasil.
O trabalho do Sinditêxtil é reconhecido a nível nacional e
internacional. Dessa Casa saíram grandes expoentes. Poder participar, congregar dessa família e poder colaborar
com a indústria têxtil de São Paulo é
um grande prazer”. Luiz A. Pacheco
de Castro, Paramount
“É uma história importantíssima e os
75 anos significam
várias batalhas ganhas, perdidas, mas
sempre com um resultado altamente
positivo. Estamos vivos aqui até hoje,
o que dá muita força para que o setor
têxtil continue crescendo”. Cláudio
Borja, Paramount
“Nosso sindicato é
uma das coisas mais
importantes deste
país. Tem feito por
São Paulo coisas inéditas, difícil enume-
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rá-las, porque seria até injustiça pensar
em alguma coisa sem pensar em tudo.
São Paulo é grande, em parte, por causa das indústrias têxteis que nasceram
aqui”. Fuad Mattar, Paramount
“É um orgulho muito grande, porque
há 25 anos que eu
sou diretor dessa
Casa, feitos magníficos foram conseguidos. O Sinditêxtil
é de um dinamismo, de uma agressividade fantástica, sempre defendendo
nosso setor”. Luis Cavalcanti Pessoa,
diretor da FIESP e do Sinditêxtil
“O fato de 75 anos
do Sinditêxtil não representa apenas uma
data, representa uma
história. Heróis, pujança, empresas que
lá se fizeram, apareceram, surgiram muitos negócios novos
no Sindi. O Sinditêxtil não é só uma
Casa que representa a indústria têxtil, é
uma Casa de negócios, de desenvolvimento, de progresso”. Francisco Cervone, Cermatex
“Temos que parabenizar o Sinditêxtil,
exemplo de organização de um sindicato patronal bem
administrado. Estes
são os primeiros 75
anos de outros muitos 75 que virão”.
Sonia Hess, Dudalina
“Acredito que esse
evento é bastante
importante porque
conta a história de
um setor que dá
uma empregabilidade muito grande
para a economia brasileira”. Geraldo
Estevão Pinto, representante do
prefeito de Hortolândia
“O Sinditêxtil é uma
marca da indústria
têxtil no Estado de
São Paulo. Sempre
foi muito forte pela
sua ligação com o
maior estado do país
e por isso sua representatividade atual
é importante. E 75 anos é um marco
em qualquer história, qualquer negócio, em qualquer indústria. Antonio
Berenguer, SENAI / Cetiqt

“Eu acho que nós
conseguimos
um
grande feito, pois
chegamos aos 75
anos dentro de uma
indústria que vai de
altos em baixos, de
baixos em altos. A gente sofre, mas a
gente está maravilhosamente nos 75
anos. Chegamos no limite para podermos ir pra frente”. Ricardo Haydu,
Revista Têxtil
“Aos 75 anos o Sinditêxtil está muito
bem conservado. É
um jovem ainda”.
Alessandro Pascolato, Santa Constancia
“Eu vivo essa história há 20 anos.
O Sinditêxtil é uma
entidade de enorme
representatividade,
temos no momento
um presidente dinâmico, brilhante. E a indústria têxtil, mesmo diante de tantas dificuldades, pra
mim tem um futuro enorme, continua
crescendo, continua investindo, continua se expandindo. Tenho certeza que
o setor conseguirá reagir e enfrentar todas as dificuldades que vem passando”.
Pierangelo Rosset, Rieter Ello
“Na minha cabeça
passa a mensagem
que nós estamos
dando à sociedade
brasileira da importância do setor, que
tem muito que fazer.
O setor têxtil brasileiro é forte e esse é um
lado a ser explorado pelo Brasil, é um lado
a ser reivindicado pelo setor, pra não ser
esquecido pelo Governo na hora dos incentivos e das medidas que favoreçam a
indústria”. Marcos de Marchi, Rodhia
“Essa
comemoração pôde mostrar,
através da música,
algumas coisas que
acontecem no diaa-dia da nossa indústria. Como de
uma marcação muito militar, a gente
vai enchendo espaço, crescendo, dando as mãos, e cada elo da nossa cadeia
vai poder se compor e fazer um ‘gran
finale’ como aconteceu hoje”. Paulo
dos Anjos, Engenheiro e Consultor
Têxtil

“A sensação é de
cumprimento do dever. Eu acho que
as entidades e empresários que estão
aqui comemorando
são vencedores, e os
que não estão mais aqui estão sendo
representados por nós. Vamos continuar na indústria têxtil, fazê-la crescer,
porque acreditamos em nosso trabalho”. George Tomic, Stenville
“Eu acho que estes
75 anos espelham
uma luta muito grande do setor, cada dia
que passa a gente
sente que são poucas entidades que
têm o prestígio e a força do nosso sindicato. Isso é porque o nosso setor tem
uma eterna luta contra conjunturas
desfavoráveis, com governos não muito preocupados com o futuro do setor,
que é um dos mais dinâmicos, um dos
mais expoentes, que mais emprega”.
Carlos Zabani, Tecelagem Hudtelfa
“Parabéns Sinditêxtil 75 anos! O
trabalho que se fez
no nosso país é de
grande contribuição
em termos de crescimento. Espero que
o Sindicato continue contribuindo ao
País”. Júlio Chiang C. Long, Green
“Esta data representa um pouco do trabalho desenvolvido
nos últimos tempos
com o Sinditêxtil, de
unidade, da importância que existe em
participar e acompanhar tudo no âmbito
têxtil”. Fábio Volonté, Timavo Têxtil
“75 anos é o registro de que é um sindicato que progrediu e se solidificou
ao longo dos anos”.
Eduardo
Cintra,
ABRAFAS
“A história desta entidade, deste setor,
ao qual tive privilégio
e oportunidade de
conviver e trabalhar
durante muitos anos
só me traz grandes
recordações, lembranças dos inúmeros
desafios que foram superados. E essa

energia que a gente sempre percebe:
pessoas unidas, olhando sempre pra
frente, novos desafios e vontade de
crescer”. Rossildo Faria, FIESP
“Essa semana a
gente estava falando que para você
participar do setor
têxtil, você precisa
ter coração. As pessoas que nele estão,
principalmente a equipe de todo o Sinditêxtil, têm muito coração”. João Luiz
Pereira, ABTT
“É o lugar que a
gente pode lutar pelos nossos interesses,
apesar de que nunca
a Casa passou por
momento tão difícil
na indústria têxtil nacional. Espero que, junto ao Sinditêxtil,
com sua experiência de 75 anos, achemos a saída pra continuar nessa luta e
façamos muitos aniversários”. Ordiwal
Wiezel, Tramare
“É uma comemoração. Digna e da altura do Sindicato têxtil
mais importante de
São Paulo. O setor
têxtil é um exemplo
de superação”. Hélcio Honda, Superintendente Jurídico do Sinditêxtil
“Nós temos um
passado que nos orgulhamos e vamos
lutar nessa geração para garantir a
nossa sobrevivência
dentro de um mercado globalizado, onde os países asiáticos tiveram todos os incentivos pra
chegar onde estão. Acredito que com
essa união do setor nós teremos forças
e condições de encarar esse desafio”.
Alfredo Bonduki, Bonduki Bonfio
“Passa na cabeça
toda essa história
dos nossos avós e
bisavós inaugurando
as indústrias têxteis,
que começaram a
industrialização brasileira. E o Sinditêxtil é uma das entidades sindicais mais fortes, mais visadas,
mais bem dirigidas e ao longo de todos
esses anos que mais força tem dentro
do ambiente político brasileiro”. Aref
Farkouth, FIESP

“É uma data muito
expressiva porque
ela traz uma luta
muito grande de
empresários e pessoas que souberam
conduzir essa entidade no decorrer dos anos com muita
dificuldade, com as diversas crises que
o setor têxtil já passou e vem passando,
então isso aqui é uma história de muitas gerações”. Sérgio Barbour, FIESP
“Nós assistimos nessa noite um show
fenomenal e isso
é um exemplo de
vida, de superação.
Para quem tem um
pouco de sensibilidade e assiste à uma apresentação dessa magnitude, não tem mais direito de
reclamar do setor. Nós vamos nos superar, a indústria têxtil brasileira é capaz”.
Vicente Donini, Marisol
“No Sinditêxtil, eu
que freqüento a Casa
há 30 anos, sempre
acreditamos na força
da entidade. Sempre
esteve apoiando as
indústrias e vai continuar apoiando pelos próximos 75 anos”.
Vinício César Pensa, Carambella
“É uma data feliz no
momento mais difícil para o nosso setor. Álvaro Pontes,
Staroup

“Temos que parabenizar o Sindicato
por completar 75
anos e se manter
firme diante de uma
indústria que passa
por tantas dificuldades. A história do Sinditêxtil-SP comprova que a indústria têxtil é muito forte”. Ana Flôres, Salão Lingerie Brasil
(New Stage Eventos)
“O Sinditêxtil impulsionou a indústria
têxtil, unificou, deu
diretrizes e bases”.
Laís Pearson, jornalista
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Sinditêxtil-SP lança
livro histórico
U

m dos pontos altos da festa de comemoração dos 75 anos do Sindicato foi o
lançamento do livro “A história da Indústria Têxtil Paulista”. Fruto de exten-

sas pesquisas e entrevistas com diversas fontes, a publicação contou com incentivos
fiscais da Lei Rouanet, que permite a dedução de parte do imposto para a produção
de conteúdos culturais.
Em suas 219 páginas, a obra relata a trajetória da indústria têxtil de São Paulo,
desde os seus primórdios, com a fundação das primeiras fábricas de fios e tecidos
de algodão no século XIX, passando pela revolução industrial, modernização tecnológica e abertura à globalização nos anos 90, até chegar aos dias atuais.
O livro, que teve sua concepção e planejamento realizados pela empresa de
produção cultural Base 7, foi editado em português e inglês e traz dezenas de fotografias e ilustrações, que ajudam na narrativa da história têxtil paulista.
Uma linha do tempo foi incluída no conteúdo da obra, facilitando a leitura e o
entendimento histórico. O livro tem tiragem de 3 mil exemplares e foi distribuído
a empresários, autoridades, jornalistas e convidados. Será entregue também para
bibliotecas de faculdades de moda e engenharia têxtil.
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