
NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

A Benvetex Têxtil Ltda. vem a público prestar 
esclarecimentos a sociedade indaialense quanto a matéria jornalística 
veiculada neste portal de notícias online na data de 18 de agosto de 2015 
intitulada “Após mobilização no Facebook, empresa de Indaial é notificado por 
poluição”. 

 
Esclarece-se que ao contrário do que foi retratado na 

reportagem em questão, o desenvolvimento sustentável é um dos valores 
nucleares da atividade empresarial da Benvetex, que tem por visão, de forma 
segura e transparente, ter forte presença no mercado nacional de serviços de 
tinturaria e estamparia, através da excelência operacional e dos recursos 
humanos aplicados com responsabilidade socioambiental. 

 
O parque fabril está equipado com estação própria de 

tratamentos de efluentes de última geração, com capacidade superior ao 
volume, e devidamente certificado junto ao órgão ambiental competente. Esta 
unidade de tratamento libera seus efluentes nos padrões de emissão, 
atendendo as disposições legais federais e estaduais. 

 
Deste modo, está equivocada a afirmação do vereador 

“Santo Antônio” transcrita na reportagem de que a Benvetex estaria operando 
com irregularidades ambientais. A fiscalização efetuada pela FATMA nas 
dependências da empresa levantou apenas sugestões de melhorias nas áreas 
externas da unidade de tratamento de efluentes. 

 
Por isso, considerando que a visita do órgão fiscalizador 

culminou apenas em recomendações de aprimoramentos, as quais inclusive 
foram prontamente acolhidas pela empresa, a Benvetex quer apresentar seu 
repúdio a matéria jornalística que a rotulou de poluidora, já que não houve 
“notificação por poluição” pelo ente fiscalizador, conforme erroneamente 
descrito logo no título da reportagem. 

 
Em resumo, as informações trazidas na notícia do dia 18 

de agosto de 2015, além de não terem sido apresentadas de forma condizente 
com a verdade dos acontecimentos, estão muito distantes de retratar a 
realidade da empresa e seus valores, pois o respeito ao meio ambiente é um 
dos pilares principiológicos da Benvetex, que de forma alguma compactua com 
a poluição ou degradação da natureza. 


