
 

Sindalcool/MT

Reunião plenária

O Sindalcool/MT realizou na semana passada a reunião
plenária com os associados. Durante a assembleia
sindical, o secretário de Desenvolvimento Econômico,
César Miranda, apresentou os planos de governo para a
indústria do setor. O presidente do Sindalcool/MT,
Silvio Rangel, destacou os números da produção de
etanol e as projeções a partir da abertura de quatro
novas unidades nos próximos dois anos. Com o
aumento de produção, o setor deve arrecadar cerca
de R$ 900 milhões de ICMS em 2021, além de gerar

pelo menos 1 mil empregos diretos.
 

Simenorte
22 anos de história 

O Sindicato dos Madeireiros do Extremo Norte de Mato
Grosso (Simenorte) completou 22 anos de atuação em
10 outubro. Fundado em Alta Floresta por empresários
madeireiros que vieram para o município no início da
colonização, o sindicato segue cumprindo seu objetivo
de unir a classe madeireira, defender os interesses do
setor e  contribuir com o social. Além de Alta Floresta,
o sindicato atua nos municípios de Apiacás, Carlinda, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde e
Paranaíta. Saiba mais: http://bit.ly/Simenorte22anos

 
 

Sinduscom/Sudoeste-MT
Indústria na faixa de fronteira 

O Sindicato Intermunicipal das Indústrias da Construção Civil e do Mobiliário da Região Sudoeste
de Mato Grosso (Sinduscom/Sudoeste-MT) acompanhou a instalação da Câmara Setorial

http://bit.ly/Simenorte22anos


Temática Faixa de Fronteira, realizada em Cáceres,
em 07 de outubro. A iniciativa da Assembleia
Legislativa vai realizar estudos sobre a realidade
econômica e social da região fronteiriça na busca de
soluções estratégicas para o desenvolvimento dos
municípios.

 
 

Siar Sul-MT, Sindimec-Sul/MT e Sinduscon-Sul/MT
Rondonópolis

Os presidentes sindicais Omar Pereira Pinto (Siar Sul-
MT), Neiva Rodrigues (Sindimec-Sul/MT) e Lucas Luz
(Sinduscon-Sul/MT), além de diretores dos sindicatos e
empresários do sul do estado, se reuniram com o
presidente em exercício da Fiemt, Sérgio Antunes. O
encontro ocorreu em Rondonópolis e debateu
demandas regionais do setor industrial.

 
 

Sindipan/MT 
Reunião de diretoria

O planejamento estratégico do Sindicato da Indústria
de Panificação Confeitaria do Estado de Mato Grosso
(Sindipan/MT) foi tema da primeira reunião da nova
diretoria do triênio 2019/2022, realizada no Centro
Sindical, na sede da Fiemt.

 
 

Sinvest
Procompi

O Sindicato das Indústrias de Vestuário, Têxteis, de Fiação e Tecelagem do Estado de Mato
Grosso (Sinvest/MT) é parceiro do programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas
Indústrias (Procompi). No dia 07 de outubro, 20 indústrias de diversas cidades do estado deram
início às consultorias do ‘Procompi Vestuário e Acessórios’. O programa é desenvolvido pela CNI



e executado pela Fiemt e pelo Sebrae-MT.
Saiba mais: http://bit.ly/ProcompiVestuario

 
 

Simno
Planejamento financeiro

Líderes e dirigentes do Sindicato das Indústrias
Madeireiras e Moveleiras do Noroeste de Mato Grosso
(Simno) participaram de um treinamento para realizar
o planejamento financeiro da entidade. Ao longo de
seis horas, os participantes conheceram teorias,
técnicas e ferramentas necessárias para elaborar os
trabalhos. O evento contou com a participação do
presidente Paulo Veronese.

 
 

Sindusmad
Dia das crianças

O dia das crianças foi muito mais divertido em Sinop.
As empresas MF Madeiras e Madeireira Gramado,
ambas filiadas ao Sindicato das Indústrias Madeireiras
do Norte de Mato Grosso (Sindusmad), fizeram a
alegria de centenas de crianças no dia 12 de outubro.
A programação contou com distribuição de
brinquedos, brincadeiras e muitas guloseimas. O
Sindusmad apoia iniciativas como essas que ajudam a
construir um futuro melhor.

 
 

Sindirecicle/MT
Corrida ambiental

A 3ª Corrida Ambiental Adventure e 1º Ecorridinha Kids, realizadas pelo Sindicato das Indústrias
de Reciclagem (Sindirecicle/MT), reuniram mais de 1 mil participantes nos dias 12 e 13 de

http://bit.ly/ProcompiVestuario


outubro. Durante a programação o sindicato realizou
ainda uma palestra educativa sobre a importância da
reciclagem para meio ambiente, com foco na
educação ambiental das crianças. De acordo com o
presidente do sindicato, Paulo Araújo, a iniciativa visa
despertar na sociedade o cuidado com o meio
ambiente.

 
 

Simenorte
Saúde na indústria 

O Sindicato dos Madeireiros do Extremo Norte de Mato
Grosso (Simenorte) promoveu neste mês de outubro
ações de saúde para 250 trabalhadores de oito
indústrias associadas do município de Nova Monte
Verde. Foram realizados testes glicêmicos, aferimento
de pressão e regularização das vacinas. A iniciativa
contribui para a qualidade de vida e bem-estar físico,
mental e social dos trabalhadores.

 
 

Sinduscon-MT e Sindenergia 
Indústria presente

Presidentes, diretores e associados do Sinduscon-MT e
Sindenergia participaram de uma reunião para
potencializar o desenvolvimento dos sindicatos e dar
melhor atendimento aos empresários. Entre as pautas
do encontro com a empresa RSA Soluções Financeiras,
foram debatidos temas sobre governança corporativa e
captação de recursos.

 
 

Simno
PDA em ação 

O Sindicato das Indústrias Madeireiras e Moveleiras do Noroeste de Mato Grosso (Simno) e a
Fiemt realizaram no início do mês o encontro Diálogo Industrial com o tema como lidar com
aspectos legais e humanos na segurança do trabalho. O encontro foi realizado em Juína a
gestores de várias empresas. A iniciativa é uma das ações do Programa de Desenvolvimento



Associativo (PDA) em parceria com a CNI, sindicatos
empresariais e o Sebrae.

 

Sindimec/Sudoeste, SIA/Cáceres e Sinduscom/Sudoeste-MT 
Diálogo industrial

Na semana passada, indústrias de Cáceres e região
participaram do Diálogo Industrial com o tema
‘Sucesso na Crise: Aumento da produtividade, fazendo
mais com menos’. A capacitação foi conduzida por um
instrutor da CNI e contou com o apoio do 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).

PDA 2020
Planejamento 

A Rede de Desenvolvimento Associativo realizou na
semana passada, em Brasília, uma roda de conversas
sobre o cenário atual e as perspectivas para o futuro.
A gerente sindical Tuka Martins participou do evento
que elabora o plano de ação para o PDA 2020. Vem
novidades por aí.

 
 

Sindimec Sul-MT
Os conselheiros eméritos do Sindicato Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e
do Material Elétrico da Região Sul de Mato Grosso (Sindimec Sul-MT) Álvaro Fruet e Delmo Albres
participaram do workshop com o tema Encadeamento Produtivo, em Rondonópolis. O Evento foi
realizado na semana passada, pelo Sebrae, e debateu demandas das grandes empresas e
mapeou as necessidades e gargalos do mercado local.



Sincop MT
Na sexta-feira (18), os associados do Sindicato da
Indústria da Construção Pesada do Estado de Mato
Grosso (Sincop) reelegeram o advogado José Alexandre
Schutze para cargo de presidente da entidade. O
mandato será para o triênio 2019/2022 e a posse
ocorrerá em breve.

 

 

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

Sinduscon/MT - Workshop Práticas de Estruturas
Metálicas, 24/10.  Saiba mais:
http://bit.ly/WorkshopEstruturasMetálica

Sindipan/MT - Workshop Congelamento de Pães,
30/10

Saiba mais: http://bit.ly/SindipanMT

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

 

Fique ligado
O Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC) realizará na próxima terça-feira (29/10) a palestra de
gestão financeira “Salvar ou quebrar o seu negócio: o poder da gestão estratégica no capital de
giro”. O evento tem início às 16h, no auditório da Fiemt, com uma rodada de negócios. Para mais
informação, entre em contato pelo telefone: (65) 3611-1519.

http://bit.ly/CinaseCuiab%C3%A1
http://bit.ly/WorkshopEstruturasMet%C3%A1lica
http://bit.ly/SindipanMT


 


