Sindirecicle-MT
Coleta de vidro
O Sindicato das Indústrias de Reciclagem de Resíduos
Industriais, Domésticos e de Pneus de Mato Grosso
(Sindirecicle-MT) coletou e encaminhou para
reciclagem cerca de 100 quilos de vidros, entre
garrafas de bebidas e demais embalagens. Os
produtos foram recebidos no estande do sindicato
durante a 8ª edição do Multiação em 2019, realizado
no bairro Real Parque, em Cuiabá.

Sindicato Mais com Menos I
Apresentação de portfólios
Após cinco meses de intensos trabalhos, reuniões e
pesquisas, os sindicatos Sindimóvel, Sindiquimi-MT,
Sindipan/MT, Sinvest/MT, Sindirepa/MT e
Sinduscon/MT participaram das reuniões individuais do
programa ‘Sindicato Mais com Menos’, onde foram
apresentados os portfolios de serviços e benefícios,
definidos para cada entidade empresarial, como
subsidio para fortalecimento do associativismo.

Sindicato Mais com Menos II
Entrega de certificados
Os seis sindicatos que integraram a primeira etapa do projeto receberam o certificado de
conclusão do programa ‘Sindicato Mais com Menos’. As próximas etapas serão de implantação
do novo portfólio de serviços, comunicação aos associados e gestão do sindicato. O projeto é
desenvolvido pela Gerência de Relacionamento com a Indústria da Fiemt. Veja aqui as fotos.

Sindusmad
Encontro de madeireiros
Reunir, integrar e fortalecer o setor de base florestal de
Itaúba foram os objetivos do I Encontro de Madeireiros
realizado no município. O evento, promovido no início
de outubro pelo Sindicato das Indústrias Madeireiras do
Norte do Estado de Mato Grosso (Sindusmad), levou
informações técnicas e jurídicas por meio do Cipem. A
ação descentralizada é iniciativa da nova gestão do
sindicato.

Siar Sul-MT
Seminário da Alimentação
O Sindicato das Indústrias da Alimentação de
Rondonópolis e Região Sul (Siar Sul-MT) e o Sebrae
MT promoveram o 8º Seminário da Alimentação e Feira
de Oportunidades de Negócios. Palestras e oficinas
sobre empreendedorismo, consumidor do futuro e
encantamento de clientes fizeram parte da
programação. Além disso, o evento apresentou
tendências para os pequenos negócios do setor de
alimentação.

Sindimec Sul-MT, Sinduscon-Sul/MT, Siar Sul-MT
Encontro com contadores
O Sindicato das Indústrias da Alimentação de Rondonópolis e Região Sul (Siar Sul-MT),
Sindicato Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico da Região
Sul de Mato Grosso (Sindimec Sul-MT) e o Sindicato das Indústrias da Construção da Região Sul
de Mato Grosso (Sinduscon-Sul/MT) realizaram o Encontro com Contadores. O evento ocorreu
em Rondonópolis no dia 12/11 e debateu a Lei 13.874/2019 que trata da liberdade econômica e

as mudanças na legislação trabalhista.

Sindimec Sul-MT
Boi no rolete
A 2ª edição do Boi no Rolete, promovida pelo Sindimec
Sul-MT, em Rondonópolis, reuniu cerca de 500
pessoas. Associados, empresários, autoridades e
convidados desfrutaram de um ambiente agradável,
familiar, com boa música e excelente comida. O
momento foi de confraternização e de divulgação dos
trabalhos do sindicato. Ano que vem tem mais!

Defesa da indústria
Novo prazo do Prodeic
Diversos setores industriais participaram nos últimos
dias de várias reuniões para discutir a proposta do
governo que altera os percentuais do Prodeic. Os
encontros foram realizados na Sefaz e na Fiemt com a
participação do Observatório da Indústria. Foram
construídas contrapropostas para atender os setores
em relação à concessão de incentivos fiscais mais
justos que possam garantir a competitividade das
indústrias de Mato Grosso. Atendendo solicitação da
Fiemt, o governo anunciou na terça-feira (19/11) o
adiamento do prazo para adesão das indústrias mato-grossenses ao novo Prodeic, que passa de
30/11 para 20/12/19.

Sincop
Atendimento à Indústria
Com o objetivo de propor soluções relevantes aos negócios das indústrias do Estado, a equipe
do Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC) da Fiemt se reuniu com cerca de 10 empresários
associados ao Sincop MT. Durante a reunião, foi apresentada uma parceria para buscar soluções

financeiras às indústrias, por meio de uma empresa
parceira do NAC. A ação foi uma iniciativa da Gerência
de Relacionamento com a Indústria.

Sindibio-MT
Conferência BiodieselBR 2019
O Sindicato das Indústrias de Biodiesel de Mato
Grosso (SindiBio-MT) participou da Conferência
BiodieselBR 2019, em São Paulo. O sindicato foi
representado pelo presidente, Rodrigo Guerra, vicepresidente Rômulo Morandin, diretor-executivo
Alexandre Golemo e os associados Henrique Mazzardo
e Guilherme Kummer (Fiagril), Marcos Dalla Rosa
(Cofco), Alberto Borges e Janaína Lemos (Caramuru),
Jaime Binsfeld (Biopar), Alexandre Pereira (JBS) e
Dorgival Sales (Bio Vida). O evento promoveu troca
experiências e atualização do mercado nacional e internacional de biodiesel brasileiro e de todo o
mercado internacional.

Sindenergia/MT
37ª Cinase
O Sindicato das Indústrias de Geração, Transmissão e
Gás de Mato Grosso (Sindenergia/MT) foi parceiro na
realização da 37ª edição do Congresso e Exposição de
Energia Cinase, em Cuiabá. O evento trouxe inovações
técnicas do setor elétrico, premiou iniciativas que
promovem o desenvolvimento sustentável do setor e
reuniu as maiores players nacionais do setor elétrico. O
presidente do Sindenergia, Eduardo Oliveira, foi um
dos palestrantes do evento. As empresas Plastibrás,
Trael e Energisa, que fazem parte do Sistema Fiemt,
foram expositores dessa edição.

Sindenergia/MT
Lei das Águas

O diretor-executivo do Sindenergia/MT, Marcellus
Mesquita, participou do XXI Encontro Nacional de
Comitês de Bacias Hidrográficas (Encob), realizado em
Foz do Iguaçu-PR. O sindicato tem participado
ativamente na discussão da proposta de cobrança pelo
uso dos recursos hídricos, prevista na Lei Federal
9.433/97, conhecida como Lei das Águas.

Simno
Circuito Empreendedor
O Sindicato das Indústrias Madeireiras e Moveleiras do
Noroeste de Mato Grosso (Simno) participou do
Circuito Empreendedor edição Juína. Palestras e
oficinas sobre temas como acesso ao crédito, gestão
administrativa, financeira e de pessoas, boas práticas
de produção, além de atualização sobre gestão fizeram
parte da programação. O presidente do Simno, Paulo
Veronese e empresária associada ao sindicato Mayara
Rampom prestigiaram o evento.

PDA em ação
Análise de cenários
Ofertar vantagem competitiva aos associados dos
sindicatos empresariais ligados a Fiemt foi um dos
objetivos da ‘Oficina para Sindicatos’, realizada na
tarde de quinta-feira (14/11). Com o tema análise de
cenários, o treinamento proporcionou aos participantes
a elaboração de estratégias para tomada de decisões,
levando em consideração contextos interno e externo
além de fatores futuros que podem ocorrer.

Sinopse Legislativa I
Programa Verde Amarelo
As medidas que reduzem os custos do trabalho para empresas que contratarem jovens de 18 a
29 anos são, em geral, positivas e poderão ajudar o país a enfrentar o elevado desemprego, que
atinge 12,5 milhões de brasileiros, sendo 153 mil deles aqui em Mato Grosso. A CNI e a Fiemt
acreditam que as mudanças propostas são positivas e podem ajudar o estado e o país a
enfrentarem o elevado desemprego.

Sinopse Legislativa II
Liberdade econômica estadual
A criação de um ambiente menos burocrático, mais
dinâmico e favorável para as relações econômicas são
propostas do Projeto de Lei Complementar 61/2019,
que tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.
A medida, que permite que os empreendedores
tenham melhores resultados em suas atividades,
garantindo o aumento da competitividade, a redução de
preços e o avanço do desenvolvimento econômico do
Estado, já foi aprovada em primeira votação no
parlamento estadual e segue tendência da lei nacional
que trata do mesmo tema e já está em vigor: Saiba mais: http://bit.ly/LiberdadeEcônomicaMT

Agenda

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
A Gerência de Relacionamento com a Indústria da Fiemt vai promover no próximo dia 10/12 uma
palestra para esclarecer as mudanças propostas pela Medida Provisória nº 905, de 11 de
novembro de 2019. A MP Verde e Amarelo implementou diversas alterações e inovações
relevantes nas legislações previdenciária, trabalhista e tributária. O evento será no auditório da
Fiemt, das 18h30 às 21h30. Para mais informações ligue: (65) 3611-1666

