
 

Simno

Visita técnica

O Sindicato das Indústrias Madeireiras e Moveleiras do
Noroeste de Mato Grosso (Simno) e o Centro das
Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do
Estado de Mato Grosso (Cipem) apoiaram a realização
de uma visita técnica de representantes do Ministério
Público (MP) e da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente (Sema-MT) a um Plano de Manejo florestal
Sustentável (PMFS), em Juína-MT. De forma prática,
os promotores acompanharam como são realizadas as
operações no plano de manejo florestal e as vistorias

por parte do órgão licenciador. O presidente do Simno, Paulo Augusto Veronese, recebeu os
participantes e explicou sobre a atividade. Saiba mais: http://bit.ly/VisitaTécnicaSimno.
 

Sindimec Sul-MT

Saúde na indústria

Mais de 110 trabalhadores da indústria de
Rondonópolis foram atendidos durante a 1ª edição do
projeto Saúde na Indústria, promovido pelo Sindicato
Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas
e do Material Elétrico da Região Sul de Mato Grosso
(Sindimec Sul-MT). Nesta etapa, em parceria com o
Sesi, foram realizados teste de glicemia, aferição de
pressão arterial e cálculo do IMC aos funcionários das
empresas ScanTruck, Mercescania, Mega Turbo,
Hidroni e Açometal.
 
 

Sindusmad

Saúde bucal

A parceria entre o Sindicato das Indústrias Madeireiras do Norte de Mato Grosso (Sindusmad) e a
escola municipal Leni Teresinha Benedetti, em Sinop, proporcionou uma aula diferente sobre
saúde bucal aos alunos da segunda série do ensino fundamental da unidade. As crianças
ganharam kits especiais para deixar o sorriso bonito e saudável, e ainda participaram de palestra

http://bit.ly/VisitaT%C3%A9cnicaSimno


com uma dentista.  O trabalho conjunto do sindicato
com a escola nasceu em 2017, por meio de um projeto
de arborização, desde então segue dando bons frutos.
Saiba mais: http://bit.ly/SaúdeBucalSindusmad.

 
 

Sindarroz

Planejamento estratégico

O Sindicato Estadual das Indústrias de Arroz de Mato
Grosso (Sindarroz-MT) está construindo o plano de
ação para o próximo ano. O presidente da entidade
representativa, Rodrigo Mendonça, participou da
segunda reunião sobre o tema, realizada na sede dos
sindicatos, no dia 28/11. A iniciativa, promovida por
meio do Programa de Desenvolvimento Associativo
(PDA), já está dando frutos: o Sindarroz-MT pretende
desenvolver uma ferramenta para viabilizar compras e
vendas coletivas, elaborar um novo plano de marketing
do sindicato e trabalhar por meio do cooperativismo na busca de soluções para secagem e
armazenagem do arroz.
 
 

Cipem

Atendimento à indústria

Com o objetivo de propor soluções relevantes aos
negócios das indústrias do setor de Base Florestal, a
Gerência de Relacionamento com a Indústria da Fiemt
promoveu uma reunião entre o Centro das Indústrias
Produtoras e Exportadoras de Madeira do Estado de
Mato Grosso (Cipem) e empresa RSA Soluções
Financeiras.

 
 

Sindibio/MT

Planejamento 2020

O planejamento orçamentário e financeiro para 2020 do Sindicato das Indústrias de Biodiesel no
Estado de Mato Grosso (Sindibio/MT) foi aprovado durante a Assembleia Geral Ordinária (AGO),
realizada na nova Sala da Indústria da Fiemt, no dia 21/11. Na mesma data ocorreu a 51ª

http://bit.ly/Sa%C3%BAdeBucalSindusmad


Reunião de Diretoria que discutiu diversos assuntos de
interesse do setor. Na ocasião, participaram como
convidados o vice-presidente da BASF para a América
Latina, Alejandro Heine, o gerente da empresa alemã,
Alejandro Bossio e o coordenador de negócios da
BASF, Gustavo Diaz. Eles apresentaram as
prospecções de investimento da multinacional para o
setor de biodiesel.

 
 

Diálogo industrial

PDA em ação

Na semana passada, gestores, empresários e
advogados de empresas industriais de Cáceres e
região participaram do evento Diálogo Industrial que
abordou o tema “Intervalos e Jornadas de Trabalho
dentro do Comando Legal da Lei 13.467/17”. A
iniciativa é uma das ações do Programa de
Desenvolvimento Associativo (PDA), realizado pela
CNI que conta com a parceria da Fiemt e do Sebrae. O
Sindicato da Indústria da Alimentação de Cáceres
(SIA/Cáceres), Sindicato Intermunicipal das Indústrias

Metalúrgica, Mecânica e de Material Elétrico da Região Sudoeste de Mato Grosso
(Sindimec/Sudoeste) e Sindicato Intermunicipal das Indústrias da Construção Civil e do Mobiliário
da Região Sudoeste de Mato Grosso (Sinduscom/Sudoeste/MT) apoiaram a realização do
evento.
 
 

Cipem

Fortalecimento do setor

A Fiemt sediou na quinta-feira (28/11) o I Encontro
Nacional do Setor de Base Florestal. O evento,
realizado pelo Fórum Nacional das Atividades de Base
Florestal (FNBF) e o Centro das Indústrias Produtoras
e Exportadoras de Madeira do Estado de Mato Grosso
(Cipem), reuniu as principais entidades do país. O
objetivo central foi fomentar o debate acerca das
estratégias e possíveis soluções para o fortalecimento
do setor, que exerce papel importante na pauta
econômica nacional.
 
 

Sindimec Sul – MT

Reconhecimento



A diretoria do Sindimec Sul-MT homenageou o
presidente da Fiemt, Gustavo de Oliveira, na sede da
federação, em Cuiabá. Ele recebeu uma lembrança
alusiva ao 2º Boi no Rolete, evento realizado pelo
sindicato para celebrar as ações de 2019.  O presente
foi entregue pela presidente do Sindimec Sul-MT, Neiva
Rodrigues o vice-presidente, Ermínio Brendler e os
diretores Tiago Teixeira Vagno Dutra e Álvaro Fruet.

 
 

Sinopse legislativa I

Novo prazo para o Prodeic

Após aprovação da Assembleia Legislativa, o Governo
do Estado sancionou a Lei Complementar Nº 642, de
28 de novembro de 2019, que prorrogou o prazo para
adesão das indústrias mato-grossenses ao novo
Prodeic (Programa de Desenvolvimento Industrial e
Comercial). A adesão ao benefício  passa de 30 de
novembro para 20 de dezembro. A mudança foi
construída pela Fiemt junto ao poder executivo. Confira
a íntegra da lei: http://bit.ly/ProdeicMT.

 
 

Sinopse legislativa II

Nova composição do Condeprodemat

Foi publicada na semana passada, a lei 11.003/19 que
regulamenta as atribuições do Conselho Deliberativo
dos Programas de Desenvolvimento de Mato Grosso
(Condeprodemat). O conselho passa a ser o organismo
responsável por definir as diretrizes, critérios e os
percentuais de incentivos fiscais concedidos aos
segmentos econômicos instalados no Estado. O
Condeprodemat contará com sete membros, sendo
quatro do poder executivo e três da iniciativa privada,
representando a Fiemt, Famato e Fecomércio. Confira

a íntegra da lei: http://bit.ly/Condeprodemat.
 
 

Agenda

http://bit.ly/ProdeicMT
http://bit.ly/Condeprodemat


2º Encontro Empresarial do Setor da Reparação Automotiva de MT e Festa do Mecânico, 13 e
14/12. Saiba mais: www.sindirepamt.com.br

 

Fique ligado
Com o objetivo de esclarecer as mudanças propostas
pela MP Verde e Amarelo, que implementou diversas
alterações e inovações relevantes nas legislações
previdenciária, trabalhista e tributária, a Gerência de
Relacionamento com a Indústria da Fiemt vai promover
no próximo dia 10/12 o ‘Workshop para RH e
Empresários’.  O evento será no auditório da Fiemt, a
partir das 16h. Informações: (65) 3611-1666.

 

http://www.sindirepamt.com.br/

