
 

Sindilat-MT

Coleta de leite 

Mais de 40 supervisores de coleta e transporte do leite
de vários laticínios participaram de treinamento
oferecido pelo Sindicato das Indústrias de Laticínio de
Mato Grosso (Sindilat-MT). A capacitação é exigida
pelo Ministério da Agricultura (Mapa), foi realizada na
Fiemt no dia 28/10 e reuniu participantes de 26
cidades. Ao trazer o curso para Cuiabá, o Sindilat
encurtou distâncias: na região Centro-Oeste, a
unidade mais próxima credenciada para oferecer a
capacitação fica em Goiás. Saiba mais:

http://bit.ly/ColetaLeite.
 
 

Sindipan/MT
Pães congelados 

O Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria
de Mato Grosso (Sindipan/MT) realizou no dia 30/10 o
workshop ‘Congelamento de Pães’. O evento trouxe
especialistas no assunto e atraiu participantes de
várias cidades. Aumentar produtividade, diminuir
gastos com mão de obra, reduzir desperdícios de
matéria prima e padronizar a qualidade na fabricação
de pães, bolos e salgados foram temas do workshop. 
Saiba mais: http://bit.ly/WorkshopPãoMT
 
 

Sindicer/MT, Sindipan/MT, Sindirecicle/MT e Sinvest/MT
Cooperação Sindical 

Os sindicatos empresariais das indústrias mato-grossenses de Cerâmicas (Sindicer/MT),
Panificação e Confeitaria (Sindipan/MT), Vestuário, Têxteis, Fiação e Tecelagem (Sinvest/MT) e
Reciclagem de Resíduos Industriais, Domésticos e de Pneus (Sindirecicle/MT) validaram na
semana passada o Plano Estratégico da Cooperação Sindical, sob orientação da CNI. Nos

http://bit.ly/ColetaLeite
http://bit.ly/WorkshopP%C3%A3oMT


próximos dias, as entidades definirão as iniciativas
prioritárias e o novo modelo de governança que será
iniciado em breve.

 
 

Sindenergia 
Energia solar

Em defesa do setor da energia solar, o diretor de
Geração Distribuída do Sindicato da Construção,
Geração, Transmissão e Distribuição de Energia e Gás
de Mato Grosso (Sindenergia), Carlos Rocha, participou
na sexta-feira (01/10) de reunião com o ministro de
Minas e Energia, Bento Albuquerque e o presidente da
Aneel, André  Pepitone. O encontro ocorreu em São
Paulo-SP, na sede da Fiesp. O Sindenergia está
empenhado na elaboração de uma minuta de texto à
Resolução nº 482/2012, que pede revisão de subsídios
atualmente repassados para a geração distribuída, afetando principalmente o setor de energia
solar fotovoltaica. No próximo dia 06/10, o vice-presidente do Sindenergia, Nelson Tinoco,
participará como palestrante de audiência pública na Câmara dos Deputados para tratar do
tema.
 
 

Sinduscon/MT 
Worshop estruturas metálicas

 

O Sinduscon-MT foi parceiro na realização do workshop
“Práticas de Estruturas Metálicas”, realizado no dia
24/10, na sede da Federação das Indústrias de Mato
Grosso (Fiemt). O evento tratou sobre o uso de aço
estrutural e comparativo entre a utilização de
estruturas metálicas e concreto armado em
edificações residenciais e comerciais. O evento foi
extremamente produtivo e reuniu alunos e profissinais

da área.

 
 
 

Sindusmad
Patriotismo



Patriotismo

Para promover o patriotismo e a cidadania, o Sindicato
das Indústrias Madeireiras do Norte de Mato Grosso
(Sindusmad) realizou no dia 18/10 uma cerimônia de
hasteamento da Bandeira Nacional, com a execução
do Hino Nacional Brasileiro. O ato cívico reuniu
representantes da Policia Militar, Corpo de Bombeiros,
Exército além de autoridades municipais e membros
da diretoria do sindicato. Desde então, a Bandeira
Nacional tem sido hasteada todos os dias. Para o
presidente do Sindusmad, Wilson José Volkweis, a iniciativa do sindicato é para resgatar o
patriotismo.
 
 

Sinvest/MT
Reconhecimento

A Margonato Uniformes, associada ao Sindicato das
Indústrias do Vestuário, Têxteis, de Fiação e
Tecelagem do Estado de Mato Grosso (Sinvest/MT), foi
considerada a empresa mais lembrada pelo público em
Pontes e Lacerda. O prêmio foi realizado pela
associação comercial do município em pesquisa
aplicada pela Unemat. O Sinvest/MT parabeniza a
empresa pelos 27 anos de atuação e se alegra com os
bons resultados obtidos pela empresária Maria Cristina
Margonato, que também é diretora do sindicato.

 
 

Sinduscon-Sul/MT
Plano diretor

O diretor do Sindicato das Indústrias da Construção da
Região Sul do Estado de Mato Grosso (Sinduscon-
Sul/MT), Helmute Hollatz, participou de reunião com
vereadores e empresários sobre a atualização e
aprovação do Plano Diretor de Rondonópolis.  Para
ele, o assunto é urgente e precisa de celeridade para
garantir o desenvolvimento de diversos segmentos
econômicos locais, dentre eles a construção civil.

 
 

Sindimec-Sul/MT e Siar-Sul/MT
Novo SESI em Rondonópolis

A obra de construção da nova sede do Sesi MT em Rondonópolis está em fase de terraplanagem.
A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até o segundo semestre de 2020. No dia



22/10, a presidente do Sindicato Intermunicipal das
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material
Elétrico da Região Sul de Mato Grosso (Sindimec Sul-
MT), Neiva Maria e o vice-presidente do Sindicato das
Indústrias da Alimentação da Região Sul de Mato
Grosso (Siar Sul-MT), Ailton Ferreira da Silva,
acompanharam a superintende do Sesi MT, Lélia Brun,
durante vistoria no local. O espaço também será o
novo endereço dos sindicatos empresariais instalados
no município.

 
 

Sindiquimi, Sindipan, Sindirepa, Sinvest, Sinduscon e
Sindimóvel
Sindicato Mais com Menos 

Os sindicatos Sindiquimi-MT, Sindipan/MT,
Sindirepa/MT, Sinvest/MT, Sinduscon/MT e Sindimóvel
participaram de mais uma etapa do programa
‘Sindicato Mais com Menos’, que está estruturando um
portfolio de serviços e benefícios para fortalecer o
associativismo. Em outubro, as entidades
representativas receberam o resultado da pesquisa
com as indústrias, que avaliou a relevância dos
serviços prestados. Neste mês será iniciada a última
etapa que definirá o portfólio de serviços prestados. O projeto é desenvolvido por meio do
Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA), da CNI.
 
 

Sindilam
Intercâmbio setorial

O diretor do Sindicato das Indústrias de Laminados e
Compensados do Estado de Mato Grosso (Sindilam)
Dorval Prates e a gerente de relações sindicais da
Fiemt, Tuka Martins, participaram do intercâmbio
Setorial de Base Florestal, em Brasília. O evento foi
organizado pela CNI e proporcionou a troca de
experiências com representantes de todo o país, com
o objetivo de fortalecer a rede sindical do setor e
identificar oportunidades. O grupo visitou o Congresso
Nacional e conversou com os deputados sobre as

necessidades para melhorar o ambiente de negócios do setor.
 
 

Sindinorte
Rota do associativismo 



Para fortalecer o associativismo, o Sindicato das
Indústrias Madeireiras do Médio Norte do Estado de
Mato Grosso (Sindinorte) e o Centro de Indústrias
Produtoras e Exportadoras de Madeira do Estado de
Mato Grosso (CIPEM) visitaram 22 empresas do setor.
Localizadas no médio norte do Estado, fizeram parte
da rota do associativismo as indústrias dos municípios
de São José do Rio Claro, Nova Maringá, Tapurah,
Itanhangá, além dos distritos de Simione e Ana Terra.
Nessa rodada, realizada em outubro, quatro novas
empresas passaram a fazer parte do Sindinorte. Saiba
mais: http://bit.ly/SindiNorte.
 
 

Cipem
Rumo ao mercado europeu

O setor de base florestal do estado está construindo
um caminho de reputação para a madeira do Mato
Grosso junto à União Europeia. Esse, inclusive, foi
tema de workshop promovido pelo Centro de
Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do
Estado de Mato Grosso (CIPEM).  O evento é fruto de
parceria com a Iniciativa para o Comércio Sustentável
(IDH), que prevê o desenvolvimento de atividades para
melhorar a cadeia de valor do setor florestal de Mato
Grosso e acesso ao mercado europeu. O evento foi

realizado no dia 24/10 e reuniu cerca de 20 participantes.
 
 

Defesa da indústria 
Incentivos fiscais  

No fim do mês de outubro, mais de 100 representantes
de 50 empresas e 11 sindicatos de diversos setores de
cadeias produtivas da indústria mato-grossense
estiveram na Fiemt. O Observatório da Indústria
organizou um ciclo de conversas para apresentar e
ouvir informações dos industriais, com o objetivo de
elaborar estratégias e um banco de argumentos na
defesa da manutenção dos incentivos fiscais, do
programa Prodeic, que passará por profundas
modificações nos próximos dias. 

Sindalcool/MT
O Presidente do Sindalcool/MT, Silvio Rangel, proferiu palestra na 19ª Conferência DATAGRO de
Açúcar e Etanol. O evento é considerado um dos maiores do segmento no mundo, e foi realizado
na cidade de São Paulo, no dia 28 de outubro. Os avanços do setor sucroenérgetico em Mato
Grosso,  notadamente pela crescente utilização do milho como matéria prima e os impactos
desta nova produção em outras cadeias, como a alimentação animal, a partir da produção de
DDG e o reflorestamento, foram temas da palestra.

http://bit.ly/SindiNorte


 
 

Sindusmad
Ampliação da base sindical 

Desde o início deste mês, o Sindusmad passou a
representar todas as indústrias madeireiras do norte do
estado. A ampliação da base territorial de atuação foi
publicada no Diário Oficial de sexta-feira (01/10), e
atende ao processo iniciado pela Fiemt em janeiro de
2018. Desde 2006, a base do Sindusmad era limitada a
Sinop. A partir de agora, os empresários de toda a
região, desde o noroeste até o Norte Araguaia,
poderão se beneficiar do associativismo, fazendo parte
do Sindusmad. Ao todo, as indústrias de cerca de 30
cidades serão representadas pelo sindicato. 

Cipem e Sindalcool/MT
Oportunidade de novos negócios

O Presidente do Cipem, Rafael Masson e o diretor-
executivo do Sindalcool/MT, Jorge dos Santos,
participaram na Fiemt de uma reunião com o Cônsul
Geral da República da Coreia, Hak You Kim. Foram
apresentados vários exemplos de oportunidades para
investimentos e parcerias, com destaque para a
agroindústria. O cônsul se mostrou disposto a
promover maior integração entre compradores
coreanos e fornecedores mato-grossenses. O setor
sucroenérgetico apresentou os esforços e soluções
que tem buscado para resolver os problemas de

logística aos portos, inicialmente utilizando a ferrovia e trabalhando junto a Logum Logística para
trazer o etanolduto, que hoje chega até Uberaba-MG, para Mato Grosso.
 
 

Simenorte
Saúde na indústria

 De maio a outubro, o Sindicato dos Madeireiros do Extremo Norte de Mato Grosso (Simenorte)
promoveu o projeto Saúde na Indústria. As 55 indústrias associadas ao sindicato foram
beneficiadas com ações preventivas de saúde. Nesse período, foram realizados 3.395
procedimentos odontológicos. Cerca de 1.100 colaboradores regularizaram seus respectivos
cartões de vacinas. Controle de pressão e glicemia também fizeram parte da ação.



Agenda

Rodada de negócios e palestra: ‘Quebrar ou salvar o negócio? O poder da gestão estratégica
do capital de giro’, 18/11. Saiba mais: http://bit.ly/Palestra18-11

Sindenergia - Circuito Nacional do Setor Elétrico (Cinase), 06 e 07/10. Saiba mais
:http://bit.ly/CinaseCuiabá

Sindimec Sul-MT - Assembleia geral e 2º Boi no Rolete, 09/11.
Saiba mais: (66) 9.9657-0169.

 

Fique ligado
Atenção presidentes, dirigentes e executivos sindicais: a oficina para sindicatos com o tema
‘Análise de Cenários’ será realizada no dia 14/11, a
partir das 13h30, no auditório da Fiemt. Participe deste
evento e desenvolva na prática competências para
potencializar a atuação do seu sindicato. Para mais
informações ligue: (65) 3611-1666 ou acesse:
http://bit.ly/AnalisedeCenario

 

http://bit.ly/Palestra18-11
http://bit.ly/CinaseCuiab%C3%A1
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