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A Feira Brasileira para a Indústria Têxtilfoi realizada entre os dias 09 e 12 de
agosto de 2016, no Parque Vila Germânica, em Blumenau (Santa Catarina),
apresentando as principais novidades nos segmentos de máquinas de corte e
costura, estamparia, teares e matérias-primas, fiação primária e secundária,
máquinas e equipamentos para tinturaria e setor de lavanderia, equipamentos
para enfesto e corte automático. Organizada e promovida pelo
FCEM|FebratexGroup, a feira reuniu expositores de cerca de 60 países,
totalizando 2,4 mil marcas. Eis o painel...

AGABÊ SILK (atua na área de Estamparia de camisetas, lençóis, toalhas e
bandeiras, plana e cilíndrica. Representa no país marcas Remco, Thieme,
SPS, RKS e Technigraf; Saatie Seritec; Buffalo e Screen Mesh;Singtronic e
Grunig); ARENA BUREAUX; ANDRADE MÁQUINAS (há 55 anos no
mercado, representa a Brother, Kansai Special, Durkopp Adler, Suzuki,
Hashima, Hams, Macpi, Japsew e a marca própria Sansei); AUDACES (lançou
o 4Dalize, a moda em quarta dimensão; exibiu a Audaces Jet Lux Plus, nova
versão do plotter Jet Lux, além do Audaces Idea 3D, que proporciona a
estilistas e designers de moda a visualização da roupa em 3D no processo de
criação; e a Audaces Neocut V6, máquina de corte automática de tecidos; o
Audaces Vestuário, software de criação, graduação de moldes e geração
automática de encaixes); BALKAN (Txtil, Tecido Não Tecido - TNT); Barudan,
BM do Brasil (têxtil digital); BRASTEMA; CANATIBA (moda jeanswear
feminina, masculina, jovem e infantil); Cena Aviamentos; Comercial Moreira;
Dallmac Metais; Disk Maq Peças; Dotec Needle;Epson; Etical; Fixtres
Soluções; Fix Impressoras; FREMPLAST (fabricação de tintas para serigrafia
e impressão digital;linha Silicone Eco-Tex Têxtil, desenvolvida com 100% de
silicone elastomérico que proporciona efeito de gel brilhante e antiderrapante,
indicado para aplicações em bonés, roupas profissionais, malhas e confecções
em geral); Galileu Tecnologia (equipamentos Anajet, Gerber e InkCups, dos
EUA; e Barudan e Mimaki, do Japão); GLOBAL QUIMICA E MODA (há 10
anos no mercado de estamparias com produtos de alta qualidade oferecendo a
melhor tecnologia em impressão digital; acabamentos especiais para
estamparia, como foil, glitter e pastas); GRUPO 3DC; Grupo NS; HACO;
Imatec Máquinas; Inarmeg (mercado de acionamentos e de fabricação de
máquinas especiais há mais de 35 anos); Inventti (empresa de TI de
Blumenau); JEANOLOGIA (tecnologia sustentável que reduz o uso de água,
químicos e energia no acabamento do vestuário, integrando laser, ozônio e
nanobolhas e-flow, incrementando a produtividade, a automação e a eficiência
com redução no consumo de água e produtos químicos de 90% e de energia
de 50%); J-TECK GLOBAL (distribuidora no Brasil da J-TECK 3, empresa
italiana que tem como principal foco a pesquisa e produção de tintas
sublimáticas digitais; distribuidor direto no país das impressoras D-GEN e EJET); KENT do Brasil (especialista em Tampografia e produtos para
Serigrafia); Lanmax; LECTRA (apresentou a Vector IX Mosaïc, solução de
corte automatizado para tecidos com estampas localizadas); Mab Fortuna;
Malharia Princesa; MARABU (tampografia e serigrafia); Mathis (setor de
Máquinas para Beneficiamento e Acabamento Têxtil, Controle de Qualidade e
Tingimento Contínuo de Fitas); Metalsete; Metalúrgica Reuter; MIMAKI
(impressoras para têxtil digital); MK Química; MOGK (com parque industrial

multifuncional para atender diversos segmentos, como estamparia, vidraçaria,
etc., a MOGK é referência sul-americana em máquinas, equipamentos e
suprimentos de alta tecnologia); PAPEIS HAVIR (o melhor papel para transfer
e sublimação); Reta Importadora (serigrafia); ROLAND DG (têxtil digital);
ROYALLE BRINDES; SANSEI (apresentou-se com o estilista Alexandre
Herchcovitch na divulgação da eficiência das máquinas de costura); Setex
Brasil; Sign Supply; Single Automação, SERTHA BRINDES (brindes
personalizados);SILMAQ, SINTEQUIMICA do Brasil(estamparia têxtil);
SocioTec (equipamentos para automatizar confecções); SPG Prints
(apresentou a impressora JAVELIN® /scanning, o próximo passo na revolução
de impressão digital têxtil; Spice Ind Química; S.ROQUE (impressoras e
equipamentos para estamparia serigráfica); Systêxtil (DashboardSystêxtil
ERP, um novo conceito de experiência de uso de ERP); Tabatex; TAJIMA do
Brasil (líder de mercado no segmento de máquinas de bordar industrial);
TenTEX; TMX Representação; TowaFlex; Tremembé Indústrias Químicas
(tinturaria, estamparia, acabamento e coating); Trevizan Malmegrim (teares de
malharia circular e acessórios); Urmit Chemicals; Weko América
(beneficiamento de malhas, tinturaria, tecidos, não-tecidos e tecidos papel;
representa a marca Pleva); Weko; Welltec.

FORUM TECNOLÓGICO
Com foco nas novas tendências tecnológicas, mercantis e comportamentais, os
congressos tecnológicos que aconteceram paralelamente à FEBRATEX, com apoios e
realização da ABTT, demarcaram muito bem a realidade da Indústria Têxtil e da Moda,
particularmente no que tange à falta de mão-de-obra especializada no âmbito de um
campus educacional abrangente.

MOGK
um exemplo do Brasil industrial
que dá certo

MOGK recebeu o Troféu João Luiz Martins
Pereira pelo seu incentivo à indústria nacional através da
participação e colaboração com a FEBRATEX. O empresário
Haraldo Mogk recebeu, em nome da família e da empresa, o
troféu que celebra a dedicação e o empenho corporativo ´made in
Brazil´. Com um parque industrial que atende vários segmentos
[estamparia serigráfica, têxtil, subimática/transfer, vidraçaria,
resistências elétricas, etc.], a empresa sediada em Blumenau, no
Estado de Santa Catarina, é um

exemplo do Brasil

industrial que dá certo. Com mais de 40 anos de
atividade a empresa tem como lema inovar com a tradição da
qualidade. “Este prêmio valoriza o nosso trabalho...”, sintetizou o
empresário.

