
DISCURSO SOLENIDADE – SINDI 90 ANOS 

 

Primeiramente Gostaria de cumprimentar......... 

(SAUDAÇÕES, CONFORME FICHAS DO 

CERIMONIAL) 

 

Muito boa noite a todas e a todos. 

Sejam muito bem-vindos. 

 

Para mim é uma grande honra estar presidindo o 

Sinditêxtil neste momento tão especial dos seus 90 

anos. Este, que é um dos sindicatos patronais mais 

longevos e reconhecidos do Brasil, e que representa 

um setor que vem se desenvolvendo desde os 

primórdios da industrialização de nosso país. 

Aliás, a própria fundação do Sinditêxtil remonta as 

trajetórias de pessoas idealistas de um Brasil que 

precisava ser novo no início do século passado. 

E foi justamente no centro da capital Paulista, numa 

pequena sala da Rua São Bento número 47, que 

alguns empresários têxteis se reuniram no final do 

ano de 1931 e idealizaram a fundação do Sindicato, 

que se concretizou em 16 de março de 1932.   



Eram homens com propósitos firmes, esperançosos 

por um futuro melhor. Pessoas resilientes, que 

haviam recém enfrentado uma guerra mundial e a 

quebra da bolsa de NY.  

E ainda naquele longínquo 1932, logo após a 

fundação do Sinditêxtil, os industriais passariam pela 

Revolução Constitucionalista para defender os 

princípios democratas dos paulistas.  

Hoje, 90 anos depois, o Setor têxtil paulista reúne a 

força produtiva de aproximadamente 9.000 

empresas, dos mais diversos portes e atuantes em 

todos os segmentos da cadeia produtiva; desde os 

pequenos arranjos produtivos, passando pelas 

fiações e tecelagens, até as confecções. 

 

Geramos atualmente mais de 420 mil empregos 

diretos espalhados por diversos polos produtivos do 

Estado, dos quais aproximadamente 75% são 

ocupados por mulheres, que normalmente são as 

chefes de suas famílias. 

 

Apesar da perda de competitividade que verificamos 

nos últimos anos, muito fortemente fruto de uma 

insana Guerra Fiscal entre Estados da Federação e 

da concorrência desleal de produtos importados que 

ainda persiste, a indústria têxtil de SP é sinônimo de 

inovação e tecnologia.  



Nosso Estado é um dos maiores centros de negócios 

do setor, formando, desenvolvendo e oferecendo ao 

mercado os melhores profissionais do País.  

 

Como todos sabemos, não há País e nem Estado 

forte sem uma indústria forte.  

É a indústria que eleva os patamares tecnológicos, 

que cria e avança nas soluções cada vez mais 

inteligentes para a vida humana. As pesquisas 

desenvolvidas ou suportadas pelas empresas 

precisam ser aplicadas e escalonadas nas plantas 

industriais para saírem do campo conceitual científico 

e promoverem progresso aos brasileiros. 

 

E aqui é inquestionável o papel decisivo que as 

empresas têxteis proporcionam à modernização e 

desenvolvimento de nossa sociedade. 

 

O Setor Têxtil Paulista comemora os 90 anos de seu 

mais tradicional Sindicato, forte apoiador dessas 

empresas, com trabalho ininterrupto de interlocução 

com as autoridades municipais, do Estado e da 

União, em busca da constante melhoria do ambiente 

de negócios.  

 



E hoje, nesta noite, contando com a presença de 

autoridades do governo, de representantes do povo, 

tantos empresários abnegados e muitos dos nossos 

colaboradores, sinto-me no dever de reafirmar o 

propósito do Sinditêxtil, no sentido de seguir 

trabalhando arduamente para promover a 

Competitividade Global aos Negócios do Setor Têxtil 

Paulista, Forma Sustentável.  

Estou certo de que todos nós podemos sempre fazer 

mais por uma boa causa. Basta termos as condições, 

os instrumentos.  

E é por isso que, em cada oportunidade, assim como 

foi antes desta gestão e certamente será no futuro, 

cada presidente do Sinditêxtil tem e terá sempre em 

mente esse propósito.  

Completamos 90 anos, mas temos a obrigação de 

nos reinventar a cada dia. Aliás, vale lembrar que, 

durante mais de 7 décadas, a legislação trabalhista 

garantiu verbas expressivas aos Sindicatos.  

Entretanto, com a alteração da legislação em 2017, 

tornou-se imperiosa e urgente uma mudança de 

cultura da entidade e da sua forma de atuação, com 

foco total na oferta da maior gama possível de 

serviços aos seus associados e parceiros, 

extrapolando em muito seu papel de representação 

patronal nas negociações coletivas anuais. 



Atualmente, o Sinditêxtil tem um Núcleo de 

Integração Têxtil, o NIT, apto a oferecer capacitação 

às empresas em diversas esferas, como serviços de 

gerenciamento de resíduos, consultoria jurídica e 

orientações fiscais. 

 

Além disso, fornecemos informações praticamente 

diárias em nossos canais de comunicação, com o 

mais alto grau de excelência e qualidade, 

especialmente de âmbito legal, político e econômico, 

de forma a manter atualizados nossos empresários, 

auxiliando-os assim em suas tomadas de decisão. 

 

Não bastassem todas essas iniciativas, neste 

nonagésimo aniversário, focaremos nossas ações 

num tema de altíssima relevância para o setor: o tema 

da Energia Limpa.  

O mundo clama por tecnologias limpas, econômicas 

e que reduzam o impacto ambiental. E nesse cenário, 

não poderíamos deixar de olhar para frente, 

incorporando ao nosso portfólio um assunto voltado à 

sustentabilidade como nossa meta primordial. 

Assim, a partir do início do ano 90 do Sinditêxtil, que 

começa hoje e irá até março de 2023, promoveremos 

muitas atividades e eventos adotando como nosso 

lema: Sinditêxtil – Energia que se renova a cada dia.  



E, para o êxito nossas ações, esperamos contar com 

a participação e apoio de todos vocês. 

Antes de finalizar, quero dedicar esta comemoração 

a cada um de nossos associados, bem como aos 

companheiros de Diretoria e Conselho que, nestes 

anos todos, têm nos apoiado e estado ao nosso lado.  

Foi a nossa união nos trouxe até aqui e certamente 

nos levará muitos anos adiante. 

Também não posso deixar de citar nossos valorosos 

colaboradores, os de ontem, de hoje e do futuro, que 

no dia a dia arregaçam suas mangas e não medem 

esforços para atender nossos associados, dando 

vida, cor e alma a tantos projetos relevantes para o 

nosso setor. 

 

Finalmente agradeço o apoio de minha família, 

especialmente minha noiva, meus filhos e meus 

irmãos, por todo apoio e incentivo para seguir 

trabalhando em prol das indústrias têxteis de São 

Paulo e do Brasil. 

E aqui encerro, pedindo a todos uma calorosa salva 

de palmas ao nosso aniversariante, ao nosso querido 

Sinditêxtil !!!! 

 

Muito obrigado! 



 

 


