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É sempre muito graticante poder contar com pessoas 
proativas determinadas que não medem esforços em prol da 
coletividade. Seguramente armo que o companheirismo e 
unicidade dos parceiros fortalece cada vez mais a atuação 
do CIPEM. Assim deno a personalidade do companheiro 
Sigfrid Kirsch, sua valorosa contribuição ao setor de base 
orestal merece destaque, respeito e admiração a frente 
desse Sindicato “SINDUSMAD” um gigante do Norte que 
exporta soluções sustentáveis ao ofertar para o mercado 
produtos de qualidade primando pela colheita advinda do 
Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS). 

Construir história com solidez e comprometimento, 
avante Zico, sucesso!

A missão de um dirigente de entidade de classe é 
desaadora, aliar isso ao atendimento da legislação 
ambiental extremamente rígida e muitas vezes desconexa da 
realidade, é tarefa árdua, tarefa essa que foi cumprida com 
louvor durante os três anos em que este empreendedor 
dirigiu juntamente com sua competente diretoria e 
colaboradores o SINDUSMAD ampliando a carteira de 
associados e inovando na gestão, merece nosso 
reconhecimento.

Zico, como é conhecido pela sociedade Sinopense, é 
um grande batalhador honrado e otimista, inspirou seus 
representados com muita garra, e assim ele deve ser 
lembrado por seus sucessores, sempre atuando dentro dos 
pr inc íp ios que regem a economia oresta l  com 
expressividade na gestão.

Simplesmente, inspirador!

PALAVRA DO PRESIDENTE DO CIPEM

Presidente do Cipem

Rafael Mason
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Satisfação em 
representar “grandes”!

No entanto, elenco aqui um pouco do muito que 
esta diretoria realizou e que, a partir deste marco, com 
Wilson José Volkweis à frente do Sindusmad, certamente 
uma sequência de grandes ações dará continuidade ao 
uxo intenso de resultados que marcam os 35 anos da 
história do Sindusmad.

Meu muito obrigado!

Três anos se passaram. Quanta honra!

E assim, tão inacreditável quanto a velocidade 
desse tempo, foi a qualidade do que vimos acontecer, 
anal, quando muitos se unem em torno de um objetivo os 
resultados são sempre os melhores.

Um dos marcos importantes desta diretoria foi a 
descentralização do Encontro dos Madeireiros, que além 
de Sinop, também foi realizado nas cidades de Santa 
Carmem e Marcelândia.

Grande realização foi o ineditismo da ação em que o 
Comando Geral do Corpo de Bombeiros elaborou a 
primeira norma técnica no Brasil especíca para o setor de 
base orestal em todo o Estado, juntamente com 
Sindusmad e CIPEM. A Norma Técnica do Corpo de 
Bombeiros (NTCB) 045/2018 oferece a possibilidade de 
isentar as empresas do setor de base orestal da 
obrigatoriedade de execução de instalação de hidrante 
nos projetos de prevenção e combate a incêndios e 

pânico foi uma grande conquista desta gestão!
Atuamos também em conjunto no que tange às 

questões sociais como a doação de madeiras para o Natal 
dos Sonhos e Espaço de Cultura, além de alimentos para 
Lar Vicentino e APAE e movimentos em prol do Hospital do 
Amor, cadastramento de doadores de medula óssea e no 
patrocínio ao para-atleta Adriano Santos.

Ainda participamos das três edições do Florestal 
Tech; fortalecemos a parceria de anos com a  Embrapa 
Florestas, inclusive visitando in loco a unidade 
paranaense, em Colombo, e ali participamos da 
comemoração de 40 anos da entidade. 

A união do setor mostrou sua força em reunião com 
autoridades, dentre elas, o governador Mauro Mendes, a 
quem fomos enfáticos em apresentar os grandes entraves 
econômicos e tributários que abatem o segmento.

Tivemos a honra de participar do projeto e ver inaugurar 
a nova unidade do Senai, em Sinop, mais ampla e tecnológica.

Mesmo que em poucas linhas, destaco aqui mais 
algumas importantes agendas como realização de duas 
edições do Curso de Secagem de Madeira; visita técnica 
do Ibama às indústrias madeireiras locais; Dia na Floresta, 
promovido pelo CIPEM, em Sinop, apresentando o manejo 
orestal sustentável; fortalecimento do projeto Cartão 
Indústria; realização de diversos cursos e capacitações ao 
setor, bem como, forte atuação dos conselhos Associativo  
e de Relações Trabalhistas.

E foram intensos três anos, com a participação 
aguerrida de uma diretoria comprometida, que fez com que 
o Sindusmad fosse representado literalmente todos os dias 
em eventos, reuniões, viagens, entrevistas, dentre outros.

Foi tão rápido quanto de grande aprendizado no 
sentido de vivenciar a importância do trabalho em equipe, 
participar do desfecho de decisões das quais lutamos 
muitos anos, presenciar momentos em que nasceram 
grandes e importante projetos, promover a participação de 
uma diretoria competente e dedicada em prol de um único 
objetivo: o de fazer com que o setor de base orestal 
alcance cada vez mais seu pleno desenvolvimento e realize 
seu papel de fomento ao desenvolvimento deste país.

Muitas páginas seriam necessárias para que 
pudéssemos descrever tantas ações deste triênio e, creio 
que muitas mais, para a relevância de todas elas.

Em nome de todos os nobres desta diretoria, deixo 
aqui meu muito obrigado por esta oportunidade, pela 
conança em nosso trabalho e, mais que isso, a grande 
satisfação de representar a história tão importante 
destes 35 anos. 

Presidente 2016/2019

Sigfrid Kirsch

PALAVRA DO PRESIDENTE
SIGFRID KIRSCH





“Cada presidente tem seu jeito de ser, sua 
marca e sua importância dentro da história do 
setor madeireiro, o Zico adotou uma postura que 
agradou aos associados que estavam mais 
distantes do sindicato, o que os aproximou do 
S indusmad,  fo r ta lecendo a inda mais  a 
instituição”, conta o executivo Felliphe Marinho.

O primeiro presidente foi o empresário 

Valdemar Antoniolli, na gestão de 1986 a 1989, 
depois a sequência de presidentes se deu na 
seguinte ordem: 1989/1992, Luiz Fávero; 
1992/1995 - 1995/1998,  Gaspar Zambiazi; 
1998/2001,  Nereu Pasini; 2001/2004, Sidnei 
Be l incan ta ; 2004/2007 , Ja ldes Langer ; 
2007/2010 - 2010/2013, José Eduardo Pinto; 
2 0 1 3 / 2 0 1 6 ,  G l e i s s o n  O m a r  Ta g l i a r i ; 
2016/2019, Sigfrid Kirsch; e agora 2019/2021 
Wilson José Volkweis.

“Ao longo destes 35 anos tivemos muitos 
desaos e muitas conquistas. O Sindusmad 
alcançou vitórias não só para o segmento orestal, 
mas para toda sociedade norte mato-grossense. 
Estes resultados fazem parte da história de nossa 
região, estão impressos em cada cidade em que o 
Sindusmad atua, e isto nos enche de orgulho por 
vermos que o Sindusmad está fazendo a 
diferença”, nalizou Sigfrid Kirsch.

Uma entidade que se renova e surpreende a 
cada gestão. Assim o Sindicato das Indústrias 
Madeireiras do Norte do Estado do Mato Grosso 
(Sindusmad) chegou ao seu aniversário de 35 anos 
de história tendo a frente o Sr. Sigfrid Kirsch. Com 
um olhar diferente Zico deu continuidade a boa 
relação que o sindicato já mantinha com seus mais 
ativos associados, mas preocupou-se também em 
impulsionar a participação dos madeireiros mais 
tímidos, menores e mais afastados. 

De fato, a história do Sindicato das Indústrias 
Madeireiras do Norte do Estado do Mato Grosso 
(Sindusmad) é marcada por fases, por lutas, 
conquistas, mas especialmente por muito 
trabalho e dedicação voluntária de todos que 
compõe esse setor.

Essa história começou em 1984 quando a 
Associação dos Madeireiros do Interior do Mato 
Grosso (Amim) passou a ser a Associação 
Prossional das Indústrias para que, dois anos 
depois, pudesse se tornar o sindicato Sindusmad.

Os primeiros passos rumo a esta história de 
sucesso, de compromisso com o setor de base 
orestal e com as cidades mato-grossense, 
norteou os associados que seguiram abraçando 
as mais diversas lutas. Primeiro foi em prol do 
setor madeireiro, mas depois vieram as buscas 
po r  me lho r ias  pa ra  toda  co le t i v idade , 
preocupando-se acima de tudo com uma 
sociedade melhor, mais equilibrada e mais amiga 
da oresta e dos madeireiros. 

CELEBRA
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Em Marcelândia/MT, o Sindusmad foi representado por: 
Flávio Luiz Berté (Vice-Presidente), Marcelo Ghiraldi 
(Tesoureiro), Sinara Tagliari (Conselheira Fiscal), Antoninho 
Virgilínio Rodrigues (Conselheiro Fiscal) e Diones Marcos 

(Diretor). A reunião teve como objetivo principal aproximar a 
classe, mostrar algumas das importantes atuações 
desenvolvidas pelo Sindusmad, ouvir as demandas e 
diculdades impostas ao setor. Estiveram presentes cerca de 
30 pessoas, entre eles o Prefeito Sr. Arnóbio Vieira de Andrade.

Sinop, Santa Carmem e Marcelândia foram as cidades 
que receberam os últimos encontros dos empresários do 
setor madeireiro na busca por melhorias e por garantia de 
direitos. No ano de 2017, pela primeira vez o Sindusmad saiu 
de Sinop e foi para as cidades adjacentes oferecendo a 
oportunidade de agregar aos madeireiros em seus locais de 
origem. Em maio o encontro foi em Marcelândia e em 
novembro em Santa Carmem, foi um marco para o setor e 
para a história da instituição.

Em Santa Carmem o presidente do Sindusmad, Sigfrid 
Kirsch, fez a abertura do evento falando sobre as demandas 
do segmento junto ao governo do Estado. Além de 
empresários, participou o prefeito de Santa Carmem, 
Rodrigo Audrey Frantz, que também é empreendedor da 
madeira. Durante o encontro ele gravou um vídeo para enviar 
ao vice-governador Carlos Fávaro, pedindo agilidade na 
assinatura da legislação que isenta o ICMS sobre a matéria-

Sindusmad promove encontro 
dos  no madeireiros

Norte de Mato Grosso
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Mas a maioria dos encontros dos madeireiros 
aconteceu mesmo em Sinop. Em julho de 2018 por exemplo 
a Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso 
(Fiemt) realizou o evento “Prioridades da Indústria 2019-
2022”. Na ocasião foi elaborada a pauta da indústria com as 
prioridades do setor para o crescimento da economia do 
estado nos próximos quatro anos, e que foi entregue aos 
candidatos aos cargos do executivo e legislativo nas 
eleições estadual de 2018.

Em agosto de 2018, o palestrante da noite Lucas 
Barbosa (engenheiro de produção e consultor do SEBRAE) 
apresentou as vantagens de se investir em energia solar no 
estado de Mato Grosso. O Encontro dos Madeireiros foi 
realizado no Pavilhão Nereu Pasini (Sindusmad). Com 
parceria entre o Sebrae e Eletronop, foi apresentado aos 
empresários madeireiros de Sinop e região, as vantagens de 
investir em energia fotovoltaica, o palestrante apresentou a 
tecnologia especica voltada para as indústrias madeireiras, 

sanando dúvidas sobre o assunto e dispersando interesse 
nesta nova tecnologia. Após a realização do evento, nos 
dias atuais, obtivemos o fruto desta importante iniciativa 
com ações de investimento na implantação de energia solar 
em algumas empresas associadas ao sindicato. Felliphe 
Marinho, executivo do Sindusmad, explica que foi uma 
importante ação do sindicato pois na época tratava-se do 
assunto do momento e ainda continua sendo, temos o 
sentimento de dever cumprido, a partir do momento que o 
empresário participou, tirou suas dúvidas, e investiu na 
proposta de tecnologia e hoje esta colhendo os frutos com 
energia limpa e baixo custo para empresa.

prima e ainda atenção do Governo do Estado em relação à 
classicação rodoviária de produtos orestais (identicação 
da madeira), sob as palavras de Frantz, esse encontro foi 
fundamental para o Sindusmad associar empresas de Santa 
Carmem, e consolidar uma base forte de empresários sérios 
que trabalham de forma idônea.

Mais tarde em novembro de 2018 foi a vez do Centro das 
Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do Estado de 
Mato Grosso (Cipem) realizar reunião ampliada em Sinop. Na 
ocasião, além das pautas habituais também aconteceu o 
lançamento da Cartilha orientativa sobre legislação e procedimentos 
do setor, elaborado pelo Cipem e instituições parceiras. 

“Estes encontros são fundamentais para manter 
nosso setor sempre atualizado a respeito da legislação, mas 
principalmente para garantir um setor mais competitivo, 
menos sufocado pelos poderes públicos, é nossa união e os 
constantes encontros que nos mantem saudáveis 
economicamente”, avaliou Sigfrid Kirsch.
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Base Florestal e  bombeiros
elaboram norma técnica 

 noinédita  Brasil

A vitória vem de uma luta de mais de duas décadas do 

segmento, uma vez que o custo de implantação dos 

equipamentos é alto e a grande maioria das empresas não 

possui condições de arcar com os valores, que em alguns 

casos, ultrapassam R$ 200 mil. “A partir de agora as 

indústrias madeireiras não têm mais como obrigação a 

instalação de hidrante e mangotinho (equipamento menor 

que o hidrante), mas terão que apresentar contrapartidas de 

segurança”, complementou o executivo do Sindusmad.

Em decisão inédita, o Comando Geral do Corpo de 

Bombeiros elaborou a primeira norma técnica no Brasil 

especíca para o setor de base orestal em todo o Estado, 

juntamente com o Sindicato das Indústrias Madeireiras do 

Norte do Estado de Mato Grosso (Sindusmad) e Centro das 

Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeiras do 

Estado de Mato Grosso (CIPEM). “Trata-se da Norma 

Técnica do Corpo de Bombeiros (NTCB) 045/2018, que 

oferece a possibilidade de isentar as empresas do setor de 

base orestal da obrigatoriedade de execução de 

instalação de hidrante nos projetos de prevenção e 

combate a incêndios e pânico”, explicou o executivo do 

Sindusmad, Felliphe Marinho.

Eggers disse ainda que a NTCB 045/2018 exibilizou a 

instalação do sistema de hidrante podendo ser xo ou 

móvel. “A medida não isentou o sistema, mas sim, atendeu 

às peculiaridades do setor. Antes as madeireiras eram 

tratadas no rol de indústria de risco médio. Esta norma 

especíca facilita o combate a incêndio, prevenção a vida e 

ao patrimônio, devido à necessidade de especicidade e 

peculiaridades das edicações do setor madeireiro, sendo 

fundamental a elaboração de uma norma própria no 

combate a incêndios, evitando assim inviabilizar o referido 

setor”, complementou o coronel.

Para o presidente do Sindusmad, Sigfrid Kirsch, “a 

medida vem atender a um anseio antigo do setor orestal 

em Mato Grosso, mas que expressivamente sempre foi uma 

luta de décadas do Sindusmad, pois entendemos que o 

valor da implantação inviabilizaria muitas empresas, sendo 

que muitas delas cogitaram em encerrar suas atividades 

caso a obrigação não fosse isenta. Essa NTCB é a primeira 

do setor de base orestal do Brasil e servirá de modelo para 

outros estados. É uma grande vitória da coletividade”. 

A lista de isenção contempla edicação térrea, de um 

pavimento, podendo possuir mezanino e piso em material 

incombustível. Para se enquadrar à determinação as 

construções devem possuir as laterais abertas no mínimo 

de 40% de acordo com seu perímetro e ainda possuir um 

veículo automotor com reservatório de água (embarcado, 

encarroçado ou rebocado), equipado com mangueira de 

incêndio ou mangotinho de no mínimo 10 metros de 

comprimento, esguicho regulável de 13 milímetros e 

conjunto motor-bomba.  

O coronel do Corpo de Bombeiros, Giovani Eggers, 

explicou que a regulamentação desta norma é realizada 

pelo Corpo de Bombeiros, não sendo necessário passar 

pela Assembleia Legislativa. “Atualmente vigora a Lei 

10.402/2016, Lei de Segurança Contra Incêndio e Pânico, 

que determina as NTCBs, editadas e aprovadas pelo 

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado de Mato Grosso”, esclareceu.
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ENTENDA O CASO
Empresas com área construída acima de 750m², têm 

uma série de exigências legais para manter-se em 

funcionamento no que se refere à segurança. Os 

equipamentos e todos os projetos englobados no processo 

geralmente são de custo elevado. Até dezembro de 2012 

algumas prefeituras do Brasil - inclusive Sinop - tinham 

convênio com o Corpo de Bombeiros isentando os 

empreendimentos de cumprir as exigências. No entanto, 

após o acidente na Boate Kiss, em Santa Maria (RS), em 

janeiro daquele ano, o assunto voltou à tona e o Ministério 

Público Federal pediu a adequação de todas as empresas.

Para se adequar, a lei determina que cada empresa 

contrate um engenheiro de segurança no trabalho para a 

elaboração do projeto de incêndio e pânico e, 

eventualmente, de para-raios. O trabalho do engenheiro 

varia de R$ 2 a R$ 15 o m². O empreendedor ainda deverá 

pagar duas taxas no Corpo de Bombeiros, a de análise e a 

de vistoria. A fórmula para a cobrança dessas taxas 

considera a área construída e o valor da Unidade de Padrão 

Fiscal (UPF).

Além da execução do projeto com equipamentos, as 

empresas ainda precisam treinar colaboradores com um 

curso de brigada de incêndio, que também é corrigido pela 

UPF e tem alto custo.

Em dezembro de 2018, o Corpo de Bombeiro de Sinop 

completou 20 anos de existência e na solenidade 

comemorativa o Comandante Coronel Giovani Eggers fez 

questão de homenagear o Sindusmad pela implantação do 

4º Batalhão de Bombeiros Militar em Sinop. "Se não fosse a 

representação e a força que o Sindusmad possuía na época 

e ainda possui, não conseguiríamos chegar aonde 

chegamos e estar completando 20 anos desta honrada 

instituição, prestando serviço à população, preservando a 

segurança de todos.", pontuou o Comandante Coronel 

Giovani Eggers, em suas palavras de homenagem.

PARCERIA DE LONGA DATA



Av. dos Jacarandás, 2673
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O jeito  de  no Mulher ser
 madeireirosetor

A troca de experiências encantou as participantes que 
ainda aproveitaram um espaço de beleza com maquiadora 
proporcionado por O Boticário, massagens relaxantes feitas 
pelos acadêmicos de sioterapia da Unic e degustação de 
produtos naturais da Mais Natural.

Veridiana Cavelheri contou sua trajetória até alcançar o 
sucesso pessoal e prossional, inspirando as convidadas a 
acreditarem em seu potencial. "Cada mulher, em sua própria 

prossão, cumpre uma grande missão na sociedade. Quando 
ela descobre essa capacidade, essa força, o mundo a sua 
volta é transformado", explica. Já a psicóloga Alessandra 
Galina chamou a atenção para a reexão que a data remete, 
apontando o quanto as mulheres alcançaram e quantas 
batalhas deverão ser travadas ainda em busca da igualdade.

Fechando o evento as mulheres participaram de 
sorteios e levaram vários presentes para casa. Elas 
concorreram a prêmios como acessórios, relógio, 
maquiagem, produtos de beleza e maquiagem prossional, 
brindes cedidos pelos parceiros do evento.   

Para comemorar o dia internacional da mulher, o 
Sindicato das Indústrias Madeireiras do Norte de Mato 
Grosso (Sindusmad) promoveu em 2018 um grandioso 
evento só para elas, o “Ser Mulher”, uma tarde de palestras e 
trocas de experiências entre prossionais e personalidades 
femininas de diversos ramos.

Totalmente gratuito, o evento aconteceu no Pavilhão 
Nereu Pasine. Além de palestras o evento contou com 
exposições, espaço de beleza e algumas surpresas. Na lista 
de palestrantes convidadas estavam a master coach, 
Veridiana Cavalheri; a radialista Cleuza Navarini; a 
psicóloga, Alessandra Galina de Souza, a vereadora 
Professora Branca; a Capitã do Corpo de Bombeiros Militar, 
Marielle de Paula Voltareli; a 1º Tenente do Corpo de 
Bombeiros Militar, Tamara Karoline Lopes e a Reserva da 
Polícia Militar, Cristina Ferri.

"A programação foi pensada para proporcionar o 
máximo de conhecimento e força para as nossas convidadas. 
Toda diretoria do sindicato se dedicou a trazer o melhor para 
essas guerreiras", contou umas das responsáveis pelo 
evento, a empresária Beatriz Kirsch, que comemorou a 
participação de mais de 100 mulheres de todas as idades. 

“Trabalho, casa e família. Toda mulher tem várias 
funções, as quais conduz com qualidade e carisma. Elas 
são fortes, se dedicam inteiramente ao trabalho, mesmo se 
preocupando com os lhos e a família. Conseguem executar 
suas tarefas com um carinho especial, que impressiona. A 
verdade é que elas nos inspiram. Por isso criamos o 'Ser 
Mulher'. Queríamos lembra-las o quanto são essenciais para 
o crescimento do setor de base orestal", explicou o 
presidente do Sindusmad, Sigfrid Kirsch.
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Sindusmad busca  qualidade
de  apostando na vida saúde

Uma pessoa que tem saúde tem tudo. Essa é a maior 

riqueza do ser humano, pensando no bem-estar e na 

qualidade de vida dos madeireiros e colaboradores, o 

Sindicato das Indústrias Madeireiras do Norte do Estado de 

Mato Grosso iniciou dois projetos: ''Trailer Odontológico'' e o 

''Mutirão de vacinação contra gripe''.

O projeto ''Trailer Odontológico'' foi realizado a partir do 

ano de 2019, em parceria com a faculdade Fasipe e o 

Serviço Social da Indústria (Sesi). O objetivo foi oferecer 

atendimento odontológico aos funcionários do setor 

madeireiro com limpeza, restauração, extração e até 

proced imentos  mais  complexos que obt iveram 

encaminhamentos para clinicas especializadas da própria 

universidade parceira.

O presidente “Zico” ressalta que esta iniciativa foi tão 

importante que várias empresas zeram adesão no ano 

seguinte, mesmo não conseguindo novamente a custo zero, 

mas mesmo assim o Sindusmad junto com o Sesi atenderam 

de prontidão as industrias que solicitaram o atendimento em 

suas empresas.

O trailer odontológico é equipado com um consultório 

completo e cará estacionado por até 30 dias no pátio das 

empresas que queiram participar da iniciativa. A previsão é que 

sejam atendidas 150 empresas liadas ao sindicato além de ir 

para às indústrias madeireiras em União do Sul, Marcelândia, 

Santa Carmem, Vera, Feliz Natal, Cláudia entre outras.

O empresário Diones Marcos, da Madeireira 

Gramados, foi um dos madeireiros que solicitou a 

imunização de seus colaboradores contra a gripe H1N1. 

“Sabemos dos riscos oferecidos pela gripe H1N1 e nos 

preocupamos com a saúde e bem-estar dos trabalhadores, 

por isso, entendemos ser de fundamental importância que 

todos tenham acesso à vacina”, disse.

A campanha promovida pelo Sindicato das Indústrias 

Madeireiras do Norte do Estado de Mato Grosso 

(Sindusmad) aplicou as vacinas de forma gratuita. Conforme 

o executivo do Sindusmad, Felliphe Marinho, a iniciativa 

aponta a preocupação com a saúde do trabalhador. “A 

vacinação gratuita dá tranquilidade ao trabalhador e ao 

empregador quanto à imunização, bem como, ao acesso às 

doses”, ressalta Marinho.

Os familiares e dependentes dos funcionários também 

foram atendidos pelo projeto que cobrou por procedimento 

um valor simbólico de até R$ 30,00 (trinta reais). Esse valor, 

em algumas empresas não será descontado do salário dos 

funcionários e sim será bancado pelo empresário.

Já o ''Mutirão de vacinação contra gripe H1N1'' 

disponibilizou em 2018, mil doses da vacina para os 

funcionários de madeireiras de Sinop, Santa Carmem, 

Cláudia, Nova Ubiratã, Itaúba e Marcelândia.
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MADEIRAS PARA O NATAL DOS SONHOS

Em 2017 o Natal do sinopense cou mais bonito com a 
ajuda do Sindusmad. Produtos em madeira como tábuas, 
caibros, vigas e pés direitos foram doados pelo Sindicato 
das Indústrias Madeireiras do Norte do Estado de Mato 
Grosso (Sindusmad) para a construção da Vila de Natal, que 
integrava o projeto Natal dos Sonhos, realizado pela 
Prefeitura de Sinop. “Os empresários do setor de base 
orestal se uniram para a realização de um natal mais 
solidário, abrilhantando ainda mais a cidade”, comemorou o 
presidente do Sindusmad, Sigfrid Kirsch.

MADEIRA PARA ESPAÇO DE CULTURA 

Em 2018 o Sindusmad fez doação de madeiras 
(itaúba) para o Colégio Regina Pacis, por intermédio de uma 
solicitação feita pela Escritora e Professora Leni Chiarello 
Ziliotto para a construção de um espaço de cultura, leitura e 
literatura, a m de incentivar a "cultura de cultura", 
favorecendo o acesso aos bens culturais, à leitura e à 
literatura a todos os municípios. O espaço foi denominado: 
Escola de artes e vivenciará atividades de leituras, saraus, 
musicais, teatrais, entre outras.

ALIMENTOS PARA LAR VICENTINO E APAE

A 5ª edição do Protege em Sinop, que teve a 
participação de mais de 300 prossionais da área e 
empresários foram arrecadados 600 kg de alimentos para 
doação a duas instituições da cidade, LAR VICENTINO e 
APAE. "Além das demandas do setor de base orestal, o 
sindicato possui história no município de Sinop e região, 
devido a sua atuação na área social e ambiental, 
contribuindo com o crescimento da cidade. Sentimos o dever 
de contribuir sempre que solicitados, ainda mais podendo 
ajudar duas instituições nobres, pois merecem o nosso 
respeito e o nosso apoio", disse o Presidente Sigfrid Kirsch.

  entidade Uma que 
busca  o próximoajudar

Dividir o que se tem, arrecadar o que não se tem e acima de tudo fazer o bem. Esse sem dúvidas é um dos lemas do 
Sindusmad. As ações socias fazem parte da história do Sindicato e durante a gestão do Presidente Sigfrid Kirsch não foi 
diferente. As ações sociais foram as mais diversas, doações de madeiras, arrecadação de alimentos e de dinheiro, 
mobilizações em prol da saúde e patrocínio de atletas estão na lista de ações. 
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O Sindicato fez a doação de um aparador em estilo 
rústico de champanhe, através do diretor Juarez Ramos 
Filho, da Pica-Pau Madeiras, e uma locação do Centro de 
Eventos Pavilhão Nereu Pasine para organização e 
realização de um leilão que arrecadou mais de 1,3 milhões, 
parte dos 34 milhões necessários para a obra do Instituto de 
Prevenção do Câncer do Norte de Mato Grosso, o Hospital 
de Amor, está prevista para iniciar em 2019 em Sinop. Além 
disso foram feitas doações de diretores e associados 
através da campanha "Tijolinhos do Amor", que grava o 
nome do doador em placas que serão colocadas em uma 
parede reservada do hospital. "Essa obra não irá beneciar 
apenas Sinop, mas sim toda região será atendida. 
Precisamos nos unir, essa obra será uma vitória de todos", 
comenta o presidente do Sindusmad, Sigfrid Kirsch.

HOSPITAL DO AMOR 

CADASTRAMENTO DE DOADORES DE 
MEDULA ÓSSEA 

Fo i  r e a l i z a d o  n o  c a m p u s  d a  FA S I P E  u m 
cadastramento de doadores de medula óssea em Sinop, 
campanha que contou com o apoio do Sindusmad. “Nos 
sensibilizamos e mobilizamos os diretores e associados ao 
Sindicato das Indústrias Madeireiras do Norte do Estado de 
Mato Grosso (Sindusmad), para apoiarem essa campanha, 
pois nós como instituição que sempre esteve presente junto 
ao crescimento e desenvolvimento da nossa cidade, temos 
a responsabilidade e o dever em incentivar projetos sociais 
que impactam de maneira positiva nossa cidade”, 
comentou o Presidente Zico.

PATROCÍNIO AO PARA-ATLETA ADRIANO

Exemplo de superação, o nadador para-atleta Adriano Luiz 
dos Santos Bonkewich, tem como principais estratégias reduzir o 
tempo e melhorar sua técnica. A natação entrou na vida de Adriano 
como uma forma de perder peso, mas como ele mesmo 
comemora, não só eliminou os 17 quilos indesejados, mas também 
ganhou saúde, aceitação e autoestima. O Sindusmad abraçou o 
atleta através do programa Cartão Indústria, criado pelo Sindicato 
das Indústrias Madeireiras do Norte do Estado de Mato Grosso, 
permitindo que Adriano tivesse acesso diário a academias para 
intensicar sua carga de treinamentos e, assim, buscar 
condicionamento para participação em eventos esportivos 
nacionais e internacionais. Em junho de 2017 o atleta paraolímpico 
patrocinado pelo Sindusmad roubou a cena e trouxe uma medalha 
de ouro, três de prata e duas de bronze para Sinop no Campeonato 
Mato-grossense de Natação e garantiu vaga para o Campeonato 
Brasileiro Centro-leste (estados do Centro-Oeste e Tocantins) de 
Natação Paralímpica. Em Outubro de 2018 o para-atleta Adriano 
Luiz dos Santos Bonkewich participou da 5ª Etapa do Estadual 
cando em 1º lugar na prova de 100 metros (ouro), 1º lugar na prova 
de 50 metros livre (ouro) , 1º lugar na prova de 100 metros borboleta 
(ouro) , 1º lugar na prova de 100 metros nado costas (ouro), cando 
com 7º lugar na prova de 400 metros livre e 8º lugar na prova 50 
metros nado costa.
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Sindusmad participativa nas 
três edições da Florestal Tech

O Florestal Tech discutiu o atual cenário econômico, 
tendências, oportunidades e novas tecnologias para o setor 
da madeira nativa e foi promovido pelo Centro das Indústrias 
Produtoras e Exportadoras de Madeira do Estado de Mato 
Grosso (Cipem); Governo do Estado de Mato Grosso por 
meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico (Sedec) e Secretaria Estadual de Meio Ambiente 
(Sema) e teve o apoio do Instituto WWF Brasil, Fórum 
Nacional das Atividades de Base Florestal (FNBF) e 
Federação das Indústrias de Mato Grosso, a Fiemt.

Em julho de 2018 foi a vez de São Paulo sediar o 2º 
Florestal Tech. O evento aconteceu durante a Feira 
Internacional de Fornecedores da Indústria da Madeira e 
Móveis (Formóbile). Foram apresentados os atributos da 
madeira de Mato Grosso, bem como, sua forma sustentável 
de colheita, mercados, produtos, potencial e novas 
tecnologias. Cerca de 11 empresários associados ao 
Sindicato, instalados principalmente nos municípios de 
Sinop e Santa Carmem, participaram do evento e alguns 
expuseram peças prontas e com acabamento especializado. 

"Essa participação, somada às outras atividades já 
desenvolvidas, busca desenvolver laços entre nossos madeireiros 
e o mercado internacional. Em sua 2ª edição, o Florestal Tech foi 
levado para a ForMóbile e os resultados já começam a surgir, 
recebemos no estande mais de mil visitas com representantes de 
13 países", explicou o presidente do Sindusmad. 

Já o 3º Florestal Tech aconteceu de 26 a 29 de março de 
2019, na cidade gaúcha de Bento Gonçalves. Empresários do 
setor orestal de Mato Grosso tiveram a oportunidade de 
expor produtos da madeira nativa do estado na Feira 
Internacional de Máquinas, Matérias-Primas e Acessórios 
para a Indústria Moveleira (FIMMA Brasil). Além dos produtos, 
o Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras de 
Madeira do Estado de Mato Grosso (Cipem) apresentou 
informações sobre o Manejo Florestal Sustentável, através de 
duas palestras que aconteceram no espaço Workshop 

De 18 a 20 de outubro de 2017 o Sindicato das 
Indústrias Madeireiras do Norte do Estado de Mato Grosso 
(Sindusmad), participou do 1º Florestal Tech, no Centro de 
Eventos Pantanal, em Cuiabá, assim como os demais 
sindicatos empresariais madeireiros do Estado. O evento teve 
como objetivo a apresentação de novas tecnologias e 
mercados para a madeira nativa em três dias de palestras 
técnicas, rodadas de negócios e exposições de produtos 
orestais de madeira nativa do Estado. Mais de 20 
empresários associados ao Sindusmad participaram do 
evento, tanto como participantes dos eventos técnicos, 
quanto expondo seus produtos. O presidente do Sindusmad, 
Sigfrid Kirsch, o Zico, avaliou o evento, “O primeiro passo foi 
dado. O caminho é esse. Conseguimos apresentar o quanto 
o segmento está trabalhando e se organizando junto aos 
órgãos de controle, a exemplo da Sema.  Considero ainda 
que foi excelente a participação de diretores e associados”.
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Florestal. A primeira ministrada pelo arquiteto e professor da 
Universidade Federal de Mato Grosso, José Afonso Botura 
Portocarrero, sobre as diversas possibilidades de uso da 
madeira nativa na construção civil no Brasil e no Mundo e a 
segunda ministrada pela secretária de Estado de Meio 
Ambiente, Mauren Lazzaretti, que explicou os procedimentos 
legais da cadeia produtiva da madeira.

Segundo o Cipem, participar de eventos como esse é 
fundamental para ampliar as discussões sobre o cenário 
econômico, as tendências, oportunidades e novas tecnologias 
do setor de base orestal. “A feira também representa um 
espaço importante de negócios, possibilitando a interação 

direta entre compradores e fornecedores. É uma oportunidade 
de mostrar que a cadeia produtiva da madeira nativa do nosso 
estado é sustentável, tem qualidade e responsabilidade”, 
arma o presidente do Cipem, Rafael Mason. 

O presidente do Sindusmad Sigfrid Kirsch ainda 
destacou a importância do evento manter sua periodicidade. 
"Este evento é extremamente importante para o setor 
madeireiro, o fato de estarmos em universos diferentes a 
cada edição enriquece muito nossas experiencias, mas o 
mais importante é manter a continuidade, garantindo assim 
que o empresár io madeire i ro este ja sempre se 
aperfeiçoando", disse.
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Em 2017 mais seis medalhas passaram a fazer parte 
do quadro de premiações do nadador paralímpico Adriano 
Santos, de Sinop, que passou a ter 25 medalhas ao participar 
da 2ª Etapa do Campeonato Mato-grossense de Natação. O 
único atleta paralímpico na modalidade no Estado fez bonito 
concorrendo na categoria geral com mais de dois mil atletas. 
A conquista garantiu a Adriano vaga para o Campeonato 
Brasileiro Centro-leste (estados do Centro-Oeste e 
Tocantins) de Natação Paralímpica, em abril de 2018.

Exemplo de superação, o nadador paratleta Adriano 
Santos, de Sinop, conta com o apoio do Sindicato das 
Indústrias Madeireiras do Norte do Estado de Mato Grosso 
(Sindusmad) para intensicar seus treinos desde 2016, 
através do programa Cartão Indústria. Com o patrocínio do 
Sindusmad Adriano passou a ter acesso a academias para 
intensicar sua carga de treinamentos e, assim, buscar 
condicionamento para participação em eventos esportivos 
como os Jogos Parapan-Americanos, em Lima, em 2019; 
nas Paraolimpíadas de Tóquio, em 2020. Considerando seu 
desempenho, que rendeu 14 medalhas só em 2016, sua 
estratégia era reduzir o tempo e melhorar sua técnica.

Além de brilhar nas piscinas Adriano Santos passou a 
brilhar também em outras esferas que ele nem imaginava. Foi 
assim quando recebeu a Moção de Aplauso, de autoria da 
Vereadora professora Branca, da Câmara de Vereadores de 
Sinop. A iniciativa reconheceu o alto desempenho do atleta 
na 2ª Etapa do Campeonato Mato-grossense de Natação.

“Sou grato ao reconhecimento e a todos que 
acreditam no meu trabalho, em especial, ao Sindusmad que 
tem me acompanhado e divulgado as ações da minha 
carreira”, comemorou Santos que continua participando de 
competições e trazendo medalhas para Sinop graças ao 
apoio do Sindusmad.

A natação na vida de Adriano Luiz dos Santos 
Bonkewich entrou como uma forma de perder peso, na 

cidade de Rio Claro, São Paulo, em 2013, quando, naquele 
Estado, Adriano cursava curso técnico. Mas como ele mesmo 
comemora, não só eliminou os 17 quilos indesejados, mas 
também ganhou saúde, aceitação e auto-estima. 

Aos 14 anos, Adriano perdeu a mão esquerda em um 
acidente com uma serra circular, ocorrido em Sinop. 
Condição que, no entanto, não o fez parar no tempo. Adriano 
conta que aprendeu a lidar com a limitação física a partir do 
momento em que o esporte retornou à sua vida. “Aprendi 
uma coisa nova e a autoestima ninguém pode tirar da 
gente”, declarou. 

Aos 34 anos se alegra com as oportunidades que 
surgem como quando sua professora de natação lhe 
sugeriu ingressar em competições esportivas em sua 
modalidade. Desao aceito e muito trabalho pela frente. “O 
que era para ser uma vida sem motivação pelo fato de eu ter 
perdido uma das mãos me transformou num atleta conante 
em meus resultados”, comenta Adriano, a respeito do 
acidente de trabalho que teve.

 Outro destaque foi quando o Paratleta, com seu 
depoimento de vida, abriu Fórum Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deciência Física, realizado pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deciência Física e a 
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e 
Habitação, em Sinop.

O  ao apoio esporte



22



23

Sindusmad  equipe capacita

No 2º encontro, os prossionais receberam 
informações sobre procedimentos administrativos, 
nanceiros e jurídicos que permitirão aprimorar o 
atendimento aos empresários associados. Ainda durante o 
encontro, representantes da Federação das Indústrias no 
Estado de Mato Grosso (Fiemt) apresentaram o Programa 

Energia Sustentável na Indústria (PESI), que disponibiliza 
para pessoas jurídicas e físicas do segmento industrial do 
estado, soluções para a geração de energia com o menor 
custo e consumo eciente, focado na energia solar. A equipe 
da Fiemt oferece suporte técnico para elaboração e 
nanciamento do projeto, seja para empresa ou residência.

O executivo do Sindicato das Indústrias Madeireiras do 
Norte do Estado de Mato Grosso (Sindusmad), Felliphe 
Marinho, esclareceu que essa iniciativa da Fiemt é de suma 
importância para os sindicatos e consequentemente para os 
empresários industriais que recebem atendimento de 
demandas e defesa de interesses. Também pensando na 
qualicação dos novos prossionais que estão ingressando 
nesta área de atendimento a indústria e ao empresário, 
através do sindicato empresarial.

O Diretor Executivo Felliphe Marinho e a Gestora 
Financeira Luzia Ap. Carlos por exemplo participaram do 1º e 
do 2º Encontro dos Executivos do Setor de Base Florestal 
juntamente com os sindicatos empresariais do setor de base 
orestal de Mato Grosso, uma capacitação promovida pelo 
Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira 
do Estado de Mato Grosso (Cipem), em Cuiabá.

A equipe técnica do Sindusmad também é alvo 
constante de capacitações e treinamentos, anal essa 
qualicação faz com que a equipe do sindicato esteja em 
plena forma na hora de atender e orientar os associados.

No 1º encontro, o principal debate ocorrido foi sobre 
sobre a legislação e os procedimentos ambientais 
aplicados ao setor de base orestal, a scalização 
realizada pelos órgãos ambientais nas diversas etapas da 
atividade. Os executivos relataram as ocorrências mais 
comuns e zeram questionamentos sobre competências, 
formas de abordagem, prazos e dispositivos legais, 
buscando conhecer mais sobre o tema que afeta 
diretamente os associados.

Também a Fiemt orientou os sindicatos em como 
melhorar atendimento às indústrias. Na prática, eles 
aprenderam como adotar uma nova postura no 
relacionamento com as indústrias. Durante seis horas, os 
participantes conheceram a metodologia do atendimento 
consultivo para alcançar níveis de excelência, com 
investimento em alto conhecimento técnico, habilidades 
interpessoais e vendas com capacidade para prospectar 
novas indústrias. Além da parte teórica, a ocina contemplou 
atividades práticas que possibilitaram o exercício das 
técnicas entre os participantes.
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Sindusmad e  Embrapa
uma  de parceria sucesso

“A cooperação técnica e institucional entre as 
entidades tem criado condições que viabilizem, de forma 
objetiva e transparente, a adoção de um conjunto de ações 
para promoção ao uso de madeira legal e responsável por 
meio do Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS)”, 
explicou o presidente do Sindusmad, Sigfrid Kirsch, ao 
recordar que o primeiro estudo solicitado à Embrapa 
Florestas buscava resposta quanto ao ciclo de corte das 
árvores, que ainda está em andamento e sendo aplicado em 
diversas áreas de Mato Grosso. "A Embrapa tem se mostrado 
importante parceiro do produtor e do Estado de Mato 
Grosso, com importante impacto econômico devido à 
importância de suas pesquisas.

 - As pesquisas que embasassem o segmento, no nal 
de 2014, contra os efeitos da publicação da Portaria 
443/2014, que trouxe a proibição de colhei ta e 
comercialização de diversas espécies;

 - Os estudos relativos à prorrogação da Instrução 
Normativa Estadual (IN) 005/2014 que pretendia aumentar o 
diâmetro mínimo de corte nos PMFS de 50 cm para 60 cm, 
que resultou na prorrogação da Instrução Normativa até 2018 
e condicionou sua implantação a novas pesquisas que 
possam comprovar a necessidade do aumento.

Em setembro de 2017, o presidente Sigfrid Kirsch e o 

Entre os objetos da cooperação técnica Sindusmad e 
Embrapa, está:

Desde 2011 o Sindicato das Indústrias Madeireiras do 
Norte do Estado de Mato Grosso (Sindusmad) mantém 
parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisas 
Agropecuárias (Embrapa) Florestas, com sede em Colombo 
(PR). O principal objetivo da busca pelos conhecimentos 
cientícos é promover a atualização, o desenvolvimento e 
fortalecimento da cadeia produtiva da madeira nativa no país.
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“Enfatizamos a importância da modalidade manejo 

orestal sustentável e a preservação da oresta nativa, bem 
como a importância socioeconômica do setor, que é a quarta 
economia do Estado. É uma importante parceria que permite 
melhor eciência produtiva, a redução dos custos de 
produção, o aumento da oferta de produtos orestais e 
agrícolas no mercado e, simultaneamente, conservar o meio 
ambiente”, frisou Kirsch, ao complementar que Sindusmad, 
CIPEM e Embrapa Florestas se orgulham do convênio de 
pesquisas sobre o segmento orestal rmado em 2011.

executivo do Sindusmad, Eng. Felliphe Marinho, visitaram 
a sede da Embrapa Floresta no município de Colombo, no 
Paraná. Na oportunidade fora conhecido o laboratório 
técnico de analise das amostras oriundas do Mato Grosso, 
toda a equipe técnica da Embrapa, e a metodologia de 
estudo aplicado sobre o projeto em parceria com o setor 
produtivo. A visita foi importantíssima para rearmar a 
parceria entre ambas instituições, mostrando o interesse 
em aprofundar a pesquisa cientica em nossa região. Em 
maio de 2018, o presidente do Sindicato das Indústrias 
Madeireiras do Norte de Mato Grosso (Sindusmad) Sigfrid 
Kirsch e o presidente do Centro das Indústrias Produtoras e 
Exportadoras de Madeira de Mato Grosso (CIPEM), Rafael 
Mason, participaram, em Curitiba (PR), do evento 
“Tendências para a pesquisa orestal: caminhos trilhados 
e perspectivas”, em comemoração aos 40 anos de 
fundação da Embrapa Florestas, rearmando a parceria 
entre as entidades. 

Já o pesquisador que está à frente da parceria entre 
as entidades, Evaldo Muñoz Braz, disse que “Para a 
Embrapa Florestas foi extremamente importante a 
participação do Sindusmad na comemoração de 40 anos. 
Para nós, pesquisadores, é fundamental que parceiros 
interessados por determinadas tecnologias acompanhem 
o processo e veja que a instituição de pesquisa que está 
trabalhando para resolver os seus problemas está sendo 
bem-sucedida. O Sindusmad demonstra isso participando 
e dando apoio à Embrapa Florestas.”
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Sindusmad em com parceria 
as Universidades

Mestre em Desenvolvimento pela UNIJUÍ-RS, Doutor 

em Economia pela UFPE. Professor do Curso de Ciências 

Econômicas da Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas - 

FACISA-UNEMAT, lotado no Campus Universitário de Sinop, 

Wylmor Constantino Tives Dalfovo foi convidado para 

coordenar o projeto LAPEX.

Com este vasto currículo Wylmor não encontrou 

diculdade em implantar o levantamento, análise dos 

indicadores de extração manejada, produção industrial, 

exportação e selo de qualidade para a madeira no estado de 

mato grosso no período de 2008 a 2018.

“As parcerias com as universidades são fundamentais 

para formação dos novos prossionais, mas são 

imprescindíveis também aos empresários do setor que 

passam a contar com pesquisas de alta qualidade que 

norteiam nossas ações e garantem nosso desenvolvimento”, 

explica Felliphe Marinho, executivo do Sindusmad.O nanciado pelo Sindusmad levanta dados sobre o 

setor madeireiro em Mato Grosso, como produção, 

exportação, consumo, resíduos gerados, manejo, estatística 

de emprego, renda e PIB. Além do projeto estar criando um 

aplicativo e site para difusão das informações, também 

implantará um selo de rastreabilidade para a madeira no 

estado de Mato Grosso.

Além da Unemat o Sindusmad também tem parceria 

rmada com a UFMT – Universidade Federal de Mato 

Grosso. Através desta parceria os acadêmicos podem 

participar das ações da entidade e, principalmente, tem a 

oportunidade de fazer imersões nas industrias madeireiras, 

saindo da teoria para a pratica.

Buscando fortalecer o setor madeireiro, oferecendo a toda 

sociedade dados estatísticos do setor, o Sindusmad rmou 

parceria com a UNEMAT, Universidade Estadual de Mato Grosso, 

com intuito de desenvolver site, aplicativo e um selo de 

rastreabilidade da madeira, escancarando a transparência com 

que os empresários atuam.

“Para o Sindusmad esse projeto é um passo importante 

que mostra a preocupação da entidade em resolver os 

gargalos do setor e para universidade o projeto aproxima 

universidade do setor privado, unindo interesses e garantindo 

o desenvolvimento assertivo”, explicou Wylmor Dalfovo.

O professor possui experiência na área de Avaliação 

de Impacto de Política, pesquisa temas na área da Economia 

Regional, Economia Agrícola - Comercialização Agrícola, 

Derivativos Agrícolas e Cadeias Produtivas, além de ter 

estudos direcionados a Economia do Meio Ambiente.
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 da madeira  Empresários
são beneciados

Mais de 120 empresários ligados à oresta nativa se 
reuniram no Sindusmad, no dia 20 de março de 2019, para 
conhecer o programa. A iniciativa é inédita no país e a 
organização do setor em Mato Grosso foi a propulsora para 
o projeto. A apresentação contou também com a presença 
da secretária estadual, Mauren Lazzaretti (Meio Ambiente); 
do presidente do Fórum Nacional das Atividades de Base 
Florestal (FNBF), Geraldo Bento; do analista de 
conservação do Instituto WWF, Ricardo Russo; do vice-
presidente do Centro das Indústrias Produtoras e 
Exportadoras de Madeiras de Mato Grosso (CIPEM), 
Roberto Rios e diretores das entidades.

"Segundo estudo do Programa Água Brasil - PAB, 
embora o Brasil seja um País com clara vocação orestal 
(54% do território), o setor orestal ainda é relativamente 
pouco atendido por incentivos políticos e econômicos se 
comparado, por exemplo, ao setor agropecuário. O manejo 
orestal madeireiro sustentável tem o potencial de contribuir 
economicamente para o desenvolvimento regional e do 
País, bem como de atribuir valor a oresta em pé, evitando 
que a mesma seja convertida para outros usos em 
proporções além dos permitidos pelo Código Florestal."

Com essa justicativa a Ana Borro ao lado do 
superintendente comercial de varejo do Banco do Brasil, 
Rafael Alessi, representantes da instituição nanceira no 
evento “Financiamento da Cadeia Produtiva do Manejo 
Florestal Madeireiro Sustentável”, anunciou o programa 
inédito lançado ao segmento industrial que vai nanciar 
atividades na cadeia produtiva da madeira.

Ricardo Russo, do Instituto WWF, destacou que a ação 
representa o resultado do trabalho que teve início há mais de 
cinco anos. “É uma grande vitória a obtenção de linhas de 
nanciamento para o manejo orestal, pois esta é certamente 
a melhor opção contra o desmatamento ilegal de áreas.

O presidente do Sindusmad, Sigfrid Kirsch relembrou 
que a realização é um projeto antigo do setor no Estado. 
Para ele a parceria entre as entidades Banco do Brasil, WWF 
e CIPEM atentou-se à realidade do segmento e uniu forças 
para o desenvolvimento econômico da indústria orestal. 

Durante as apresentações destacaram-se as 
diculdades na produção industrial da madeira, dentre eles, o 
alto custo das operações industriais madeireiras que 
englobam fases como as executadas no manejo orestal, a 
recuperação da vegetação nativa em áreas de preservação 
permanente (APP) e reserva legal, aquisição de equipamentos, 
beneciamento de produtos orestais, bem como a 
comercialização e capital de giro.

O diretor do CIPEM, Gleisson Tagliari, também avaliou 
positivamente a parceria. “A iniciativa privada e instituições 
nanceiras de órgãos públicos se uniram para efetivamente 
desenvolver o setor de base orestal e isso é a alavanca, 
neste momento, para que a indústria da madeira se 
modernize e aproveite todo o mercado crescente da 
demanda da madeira tropical”.

Para conhecer melhor o projeto e taxas interessantes 
para fomento da atividade madeireira basta entrar em 
contato com a unidade do Banco do Brasil do seu município 
e procurar o gerente especializado em linhas de créditos.

LINHA DE CRÉDITO
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Setor orestal cobra 
 Mauro Mendes governador

Logo que assumiu o comando do estado de Mato 
Grosso o Governador Mauro Mendes sentou com os 
empresários do setor de base orestal e presidentes dos oito 
sindicatos patronais da categoria. A agenda realizada em abril, 
no Sindusmad em Sinop foi mais uma iniciativa para cobrar a 
solução de entraves scais e tributários que têm afetado o 
desenvolvimento econômico do setor, sendo tema de 
recorrentes reuniões com a Secretaria de Estado de Fazenda.  “Estamos há vários meses buscando soluções que 

promovam o desenvolvimento econômico do setor e, 
consequentemente, do estado. Esperamos que agora, com 
a promessa do governador, os problemas se resolvam”, 
reforçou Frank Rogieri, um dos diretores do Centro das 
Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do Estado 
de Mato Grosso (Cipem). 

O governador ouviu, dos mais de 20 empresários 
p resen tes ,  re la tos  das  imp l icações  d iá r ias  no 
desenvolvimento das atividades do setor originadas pela 
cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) da tora, cobranças das taxas de 
licenciamento orestal e de identicação da madeira, além 
de problemas gerados pela falta de adequação da Lei do 
Fethab, e dos constantes problemas técnicos nos sistemas 
online de emissão de notas scais e documentos 
necessários para a comercialização dos produtos orestais. 

Feitas as reivindicações, Mendes garantiu que 

apresentaria uma resposta em relação a cobrança do ICMS 
da tora, que precisa estar em acordo com a lei do Simples 
Nacional, na qual estão enquadradas cerca de 95% das 
empresas do setor orestal mato-grossense. E agendou 
nova reunião em Cuiabá, juntamente com o secretário de 
Estado de Fazenda, Rogério Gallo, para denir os 
encaminhamentos necessários.

Também participaram da reunião, os secretários de 
Estado da Casa Civil, Mauro Carvalho, e de Desenvolvimento 
Econômico, Cesar Miranda, além do deputado estadual 
Dilmar Dal Bosco, que tem apoiado o setor de base orestal 
em suas demandas para a produção responsável.    
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Para ele, receber a homenagem em vida foi um 
presente. “Fiquei muito honrado e feliz com esse 
reconhecimento. Dedico a todos que acreditaram nesta 
terra e lutaram bravamente para construir a cidade que 
vemos hoje aqui”. O presidente do Sistema Fiemt, Jandir 
Milan, vê na cidade um polo industrial pujante, com 
local ização estratégica, no centro da produção 
agropecuária do estado. “A atuação do Senai vai intensicar 
ainda mais a qualicação das pessoas e o apoio às 
empresas daqui no processo de industrialização”

O empresário Nereu Luiz Pasini, um dos precursores 
da indústria madeireira no município de Sinop foi 
homenageado durante a cerimônia de inauguração da 
nova unidade do Senai em Sinop, dia 23 de novembro de 
2018. Com cerca de 9 mil metros construídos e R$20 
milhões em investimentos, a escola tem capacidade para 
receber mais de 3 mil estudantes dia e foi batizada com o 
nome Nereu Luiz Pasini.

O presidente do Sindusmad, Sr. Sigfrid Kirsch mais 
conhecido como "Zico" esclarece que a homenagem 
realizada a ilustre pessoa do Sr. Nereu Luiz Pasini, na 
verdade se torna uma homenagem a todos empresários do 
setor de base orestal, e principalmente ao Sindicato das 
Indústrias Madeireiras do Norte do Estado de Mato Grosso 
que ao longo dos seus 35 anos de fundação, construiu sua 

importante história em 
Sinop e região, ajudando a 
fomentar o crescimento e 
d e s e n v o l v i m e n t o  d o 
estado, e vale ressaltar que 
o novo prédio do Senai 
utilizou madeira tropical 
oriunda da nossa região, 
como produto acabado em 
diversas áreas internas, 
valorizando nosso setor e a 
nossa matéria prima.

Logo na recepção está um painel laminado com 
peças de madeira itaúba e, na sequência, o Senai Lab, 
desenvolv ido para est imular  a cr iat iv idade e o 
empreendedorismo. Entre os destaques da nova unidade 
estão 20 laboratórios nas áreas de Comandos Elétricos, 
Eletricidade Predial, Solda, Usinagem e Manutenção, 
Operação de Máquinas, panicação e outros.

O primeiro vice-presidente da Federação das 
Indústrias no Estado de Mato Grosso (Fiemt), Gustavo de 
Oliveira, reforçou que nesse momento de grandes desaos o 
nome desta unidade será uma 
inspiração. “Pois se hoje 
temos essas diculdades a 
serem vencidas, nós temos 
que lembrar da trajetória de 
vida de quem começou essa 
cidade. Assim vemos que a 
saída está em acreditar no 
q u e  a  g e n t e  f a z  e  d a 
transformação proveniente 
deste trabalho”, pontuou

Além de pioneiro da madeira Nereu participou da 
construção do Sindicato das Indústrias Madeireiras do Norte 
do Estado de Mato Grosso, e foi peça fundamental para a 
instalação do Senai na região em 1986. Nereu também foi 
presidente do Sistema Federação das Indústrias (Sistema 
Fiemt) entre os anos de 2003 a 2006.

“Sinop é a terra das 

oportunidades e o povo que aqui vive acredita nisso. 
Ficamos honrados em receber uma sede do Senai como 
esta”, pontuou a prefeita, Rosana Martinelli, durante a 
cerimônia. E a diretora regional do Senai MT, Lélia Brun, 
lembrou da vocação tecnológica do município para 
mecânica industrial, eletrônica, eletrotécnica e automação, 
que são áreas de sustentação para a indústria. 

Ela também fez um tour virtual para apresentar todos 
os ambientes. “Sinop já é a quarta maior economia do 
estado e está em 26º lugar, entre as capitais com mais de 100 
mil habitantes, para se investir em negócios. Esta unidade é 
estratégica e revela a conança que o Senai demonstra com 
o crescimento ainda maior de Sinop e região”.

Sinop ganha nova  do unidade
 mais ampla e Senai tecnológica





33

Cipem e  rmam  para IDH parceria
impulsionar cadeia produtiva 

do  manejo orestal
Quase um tratado, um memorando de entendimento, 

cujo objetivo é promover e valorizar o setor de base orestal 
de Mato Grosso foi assinado em abril de 2019 entre o Centro 
das Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do 
Estado de Mato Grosso (Cipem), que representa o setor de 
base orestal mato-grossense, e a Iniciativa para o 
Comércio Sustentável (IDH). 

Segundo o presidente do Cipem, Rafael Mason, o 
propósito em participar da parceria é conseguir promover e 
valorizar o setor orestal de Mato Grosso. “Vemos uma 
oportunidade de ampliar o impacto e os resultados positivos já 
alcançados na produção de madeira nativa, construindo coalizões 
para melhorar e monitorar os critérios de sustentabilidade, 
inovando também a abordagem de mercado”, relata.

Com a parceria, serão desenvolvidas atividades para 
melhorar, continuamente, a cadeia de valor do setor orestal 
no estado. As ações terão quatro pilares centrais: suporte 
técnico e nanceiro para criar um Sistema de Registro de 
Gestão Florestal Digital; intercâmbio de conhecimento, com 
visitas técnicas e eventos itinerantes; estudo de viabilidade e 
operacionalização de um selo de sustentabilidade que 
atenda a legislação brasileira e protocolos internacionais; e 
o desenvolvimento de estratégias de comunicação para 
melhorar a imagem do setor base orestal e o acesso a 
novos mercados, tanto no Brasil quanto no exterior. 

As ações estão em consonância com a Estratégia 

Estadual Produzir, Conservar e Incluir (PCI), uma coalizão 
territorial de longo prazo para mitigar as questões 
relacionadas a desmatamento e degradação orestal. Um 
dos objetivos da PCI é estabelecer mecanismos de 
transparência e governança para atrair investimentos para 
Mato Grosso que promovam o desenvolvimento sustentável 
do estado. O compromisso da PCI para orestas nativas é 
chegar a 6 milhões de hectares de área com manejo orestal 
sustentável em Mato Grosso. Atualmente, o estado possui 
3,7 milhões de hectares de orestas privadas manejadas. 

Com o intuito de acelerar a sustentabilidade nas 
cadeias de valor de múltiplos setores relacionados às 
commodities agrícolas até 2020, a IDH tem fomentado 
iniciativas com abordagem territorial. “Desenvolvemos 
ações sustentáveis em mais de 40 países no mundo todo e 
comprovamos que o desenvolvimento de coalizões 
envolvendo setor público, setor privado, sociedade civil, 
setor nanceiro e centros acadêmicos geram, de fato, 
impacto positivo para toda a sociedade”, observa Daniela 
Mariuzzo, diretora executiva da IDH no Brasil. 

Segundo a secretária de Meio Ambiente de Mato Grosso, 
Mauren Lazzaretti entende que o manejo orestal sustentável é 
uma estratégia para desenvolver a economia e, ao mesmo 
tempo, conservar a oresta amazônica e por isso participou 
deste momento assim como os presidentes dos sindicatos do 
setor de base orestal e de autoridades estaduais. 
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Curso de  de Secagem Madeira

O professor Carlos Fleck, que é consultor de 
empresas do segmento na área de secagem, ministrou o 
treinamento e destacou que a tecnologia de secagem 
mecânica de madeiras é a tendência para venda dentro do 
país e, principalmente, para exportação. Segundo ele, o 
processo natural de secagem não tem se mostrado ecaz e 
grande parte das indústrias ainda o uti l iza, sem 
equipamentos especícos ou técnicas condizentes para os 

resultados necessários.Soluções inovadoras para o mercado da madeira 
nativa de Mato Grosso foram apresentadas a empresários e 
colaboradores do setor de base orestal de Mato Grosso e 
do estado do Pará, e também para acadêmicos do curso de 
Engenharia Florestal da UFMT/Sinop, durante treinamento 
sobre o processo de secagem de madeira para mercado 
interno e exportação. Com 40 horas de duração, o curso foi 
realizado em setembro de 2018 na sede do Sindicato das 
Indústrias Madeireiras do Norte do Estado de Mato Grosso 
(Sindusmad), que promoveu o evento em parceira com o 
Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras de 
Madeiras no Estado de Mato Grosso (Cipem).

O Curso foi tão bem aceito pelos associados e surtiu 
tanto resultado que em 2019 uma nova edição levou os 
empresários para ações práticas sobre secagem.  Mais uma 
vez Cipem e sindicatos promoveram o curso que, em Sinop, 
contou com a participação de oito prossionais, teve o apoio 
do Sindicato das Indústrias Madeireiras do Norte de Mato 
Grosso (Sindusmad), e a parceria da Universidade Federal 
de Mato Grosso (UFMT), que cedeu para uso o laboratório e 
a estufa de secagem, além das empresas GTO Madeiras e 
Kirsch Indústria e Comércio de Madeiras, também para as 
visitas práticas.

O presidente do Sindusmad, Sigfrid Kirsch, explicou  o 
que diferencia a qualidade do produto é, além de 
tecnologias inovadoras, o emprego do conhecimento 
adequado no processo, seja ele mecânico ou natural. 
“Objetivo do Sindusmad ao trazer este treinamento foi o de 
qualicar ao setor de base orestal, para que assim o 
empresário possa agregar mais valor ao seu produto com a 
qualidade exigida pelo mercado”, enfatizou o presidente.
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Segundo o presidente do Cipem, Rafael Mason, o 
treinamento de prossionais para oferecerem ao mercado 
consumidor produtos com melhor qualidade e 
acabamento também é um investimento necessário para 
atingir novos mercados. “O Cipem tem buscado a 

aber tura de novos mercados,  pr inc ipa lmente 
internacionais. Mas, para isso, é necessário também 
oferecer produtos que atendam essas exigências. Por 
isso, estamos apoiando os sindicatos nesse momento de 
modernização das indústrias”, comentou. 



REVISTA GUARDIÕES DA FLORESTA | AGOSTO 2019

38

Sindusmad: uma 
entidade premiada

Quali-MT "Construindo a Excelência”

O Quali-MT atua como ferramenta indutora do 
desenvolvimento da cultura da qualidade, competitividade, 
inovação e sustentabilidade, com o objetivo de intensicar a 
mobilização empresarial na adoção de métodos de gestão, 
assessorando as organizações na implementação dos 
fundamentos do Modelo de Excelência de Gestão® (MEG) da 
Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), por meio de cursos e 
consultorias, visando a eciência produtiva e a inovação 
tecnológica nos processos, produtos e serviços.

No ano de 2017, pela primeira vez, o Sindicato das 
Indústrias Madeireiras do Norte do Estado de Mato Grosso 
(Sindusmad) participou da 10º edição do Prêmio Mato-
Grossense da Qualidade (Quali-MT), do Movimento Mato 
Grosso Competitivo.  O representante da classe madeireira do 
norte do estado levou o prêmio na categoria sindical 
"Construindo a Excelência” 1° nível, que avaliou a maturidade na 
gestão em: 'Primeiros passos para a Excelência' ou 
“Construindo a Excelência (Sindical), 'Compromisso com a 
Excelência' e 'Rumo à Excelência'. 

“Alcançamos a premiação por todo esforço e dedicação dos 
colaboradores. Também foi muito importante a participação direta 
do presidente, acompanhando e cobrando resultados. Não foi fácil 
concluir os trabalhos realizados, pois as demandas do sindicato 
são muitas e o tempo todo. Conciliamos os atendimentos diários 
com as metas para a premiação com a nalidade de nalizar todas 
as etapas propostas”, explica executivo do Sindusmad, Felliphe 
Marinho, que comemora ainda, “O resultado da premiação, sem 
sombra de dúvidas, vem da organização e transparência de todas 
as atividades para cada associado”

No processo de seleção do Quali Sindical foram avaliados 
itens como liderança, estratégias e planos, clientes, sociedade, 
informações e conhecimento, pessoas, processos e resultados 
(associativismo, autossustentação, imagem institucional e 
ações de representação). 
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Depois disso em maio de 2018 o Sindicato das 
Indústrias Madeireiras do Norte de Mato Grosso 
(Sindusmad) recebeu o prêmio de 3º lugar na etapa estadual 
do 1º Prêmio Nacional de Boas Práticas Sindicais, promovido 
pela CNI (Confederação Nacional da Indústria) e pela FIEMT 
(Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso).

"O objetivo do prêmio é valorizar e divulgar ações que 
contribuem para o fortalecimento dos sindicatos 
empresariais da indústria. Ao todo, foram inscritas seis boas 
práticas sob o tema “Sustentabilidade Sindical". O projeto 
inscrito pelo Sindicato de Sinop foi o "Família Sindusmad", 
uma ação de educação ambiental desenvolvida em 
parceria com a escola Municipal de Educação Básica 
Professora Leni Teresinha Benedetti, por meio da professora 
Mauricy de Oliveira e seus alunos. O projeto apresentou o 
setor madeireiro para as crianças, por meio de uma 
linguagem mais simplicada e com visitas ao Sindusmad e 
em empresas madeireiras. O projeto ganhou respaldo na 

cidade e resultou em um teatro interpretado pelas crianças 
participantes, que chegou a ser apresentado em órgãos 
públicos, escolas e faculdades.

CNI reconhece a gestão nanceira

Já no m de 2018, em dezembro, o Sindusmad 
participou da Primeira Ocina de Mapeamento de 
Processos Sindicais, realizada pela CNI - Confederação 
Nacional das Indústrias, em Brasília, através do Executivo 
Felliphe Marinho e da Gestora Financeira Luzia Ap. Carlos 
de Oliveira. O sindicato foi convidado pelo destaque em 
suas gestões, no segmento de defesa dos interesses dos 
associados, convenção coletiva do trabalho, gestão 
nanceira, e relacionamento com os empresários. O 
SINDUSMAD foi escolhido pela CNI e pela FIEMT, como 
modelo em gestão nanceira e participou do grupo de 
trabalho que foi formado durante a ocina, elaborando um 
caderno de processos sindicais com o objetivo de auxiliar 
outros sindicatos na gestão processuais sindicais, por meio 
de boas práticas dos sindicatos referência. 

Boas Práticas Sindicais 
‘‘Família Sindusmad’’

“ “
para o 

ações que 
contribuem 

empresariais 

O objetivo do 

fortalecimento 

da indústria

valorizar e 
divulgar 

dos sindicatos

prêmio é 
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A proposta do setor orestal é abolir o uso de termos 
muito especícos para a classicação dos produtos de 
origem orestal, criando grupos mais gerais o que tornaria a 
scalização mais eciente ao conferir as espécies e a 
metragem cúbica das cargas. A iniciativa tem o apoio dos 
estados do Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima entre 
outros, que se destacam na produção e comercialização 
orestal no país. Os resultados da pesquisa devem ser 
divulgados pela Sema-MT e Unemat em breve e 
encaminhados para o Conama e demais órgãos para 
ciência e aplicação. 

Para o presidente do Fórum Nacional das Atividades 
de Base Florestal (FNBF), Geraldo Bento, a iniciativa do 
Ibama em considerar alterar essa importante norma merece 
o devido reconhecimento por representar o interesse do 
órgão em desenvolver um trabalho condizente com a 
realidade do setor. “Essa mudança vai garantir maior 
segurança jurídica para setor orestal no processo de 
comercialização, beneciando todos os elos da cadeia 
produtiva”, ressalta. 

A norma trata sobre a classicação dos produtos 
orestais bem como do Índice de Conversão Volumétrica 
(CRV). A demanda do setor orestal de alteração é antiga 
pois a interpretação dessa Resolução durante a scalização 
tem gerado diversos problemas, como a apreensão de 
cargas e até a responsabilização criminal dos empresários. 
A pesquisa está sendo conduzida pela doutora Tatiana Paula 
Marques de Arruda, da Universidade do Estado de Mato 
Grosso (Unemat), em colaboração com a Secretaria de 
Es tado  de  Me io  Amb ien te  (Sema-MT) ,  com a 
Superintendente de Gestão Florestal, Suely Bertoldi, que 
também acompanharam a agenda. 

Os resultados do estudo comprovam que há perdas 
mínimas de volume, para os diferentes tipos de produtos 
obtidos a partir do desdobro de uma tora, considerando as 
diversas espécies orestais estudadas, garantindo a 
sustentabilidade e otimização da madeira. Com isso, ca 
descartada a preocupação dos órgãos ambientais de que 
no processo de transformação dos produtos há quebra na 
metragem cúbica com sobra de créditos que poderiam 

contaminar a cadeia produtiva. Em maio de 2019 o Sindusmad, Cipem e Fórum 
Nacional das Atividades de Base Florestal - FNBF 
acompanharam nas indústrias madeireiras, visita técnica 
efetuada pelo Ibama/DF e Sinop juntamente com Sema de 
Cuiabá e Sinop. Os agentes do Instituto do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), vieram averiguar, 
inloco, os resultados preliminares de um estudo que embasa 
o pedido do setor orestal de revisão da Resolução 411 do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). 

Os agentes do Ibama puderam conrmar as questões 
acompanhando o desdobro de duas toras de madeira 
(Itaúba) em cada empresa visitada, levando em 
consideração que em ambos empreendimentos foi fornecido 
uma tora consistente e outra tora com “oco” e outros defeitos. 
Sendo assim foi averiguado tecnicamente o índice de 
aproveitamento das madeiras apresentadas contabilizando 
os diversos produtos resultantes de seu desdobro.

Ibama indústrias madeireiras visita 
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Em novembro a viagem foi para Yokohama, no Japão. 
O Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras de 
Madeira do Estado de Mato Grosso (Cipem) participou do 
encontro anual da Organização Internacional de Madeiras 
Tropicais (ITTO), organização intergovernamental que 
promove a conservação de recursos orestais tropicais, seu 
manejo, uso e comércio sustentáveis. 

Em seus trabalhos de buscar aprimoramento e 
modernidade para o setor de base orestal, e levar o bom nome 
dos madeireiros e a qualidade de seus produtos pelos quatro 
cantos, o Sindusmad rompeu fronteiras e literalmente viajou o 
mundo. O ano de 2018 foi especialmente produtivo neste aspecto.

Os diretores dos sindicatos associados ao Centro das 
Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira de Mato 
Grosso (CIPEM) viajaram até a França com a expectativa de 
estabelecer contatos para novos mercados e aumentar a 
exportação dos produtos orestais mato-grossenses com 
base nos números das exportações. 

Nos dias 30 de maio e 01 de junho uma comitiva de 
quatorze empresários do setor orestal de vários municípios 
de Mato Grosso viajou para a França com o objetivo de 
participar da maior feira mundial de produtos madeireiros, a 
Carrefour Du Bois. O evento aconteceu na cidade de Nantes 
(distante cerca de 350 km de Paris), reunindo participantes 
de 80 países em 550 estandes de exposição.

Durante a feira, a comitiva mato-grossense também 
vislumbrou a oportunidade de conhecer novas tecnologias e 
informações que possam contribuir para o desenvolvimento 
do manejo orestal no estado, incrementando a área 

utilizada. Atualmente, a atividade estende-se por 3,2 milhões 
de hectares, com expectativa de chegar a 6 milhões de 
hectares de oresta com manejo sustentável até 2030. 

Durante o evento o Cipem foi convidado para fazer 
parte do Grupo de Trabalho de Comércio Internacional da 
ITTO, considerado um dos mais importantes espaços 
mundiais de diálogo sobre madeira nativa e que, até então, 
não tinha nenhum representante brasileiro. A oportunidade 
surgiu após uma apresentação feita pelo diretor do Cipem e 
do Sindusmad, Gleisson Omar Tagliari, que falou sobre 
iniciativas de promoção da madeira tropical no setor 
privado, com foco nas oportunidades de colaboração e 
estratégias adotadas na promoção de produtos e 
subprodutos de madeira nativa. 

Du ran te  o  even to ,  o  ma io r  i n te resse  dos 
representantes internacionais foi conhecer os mecanismos 
de controle ambiental da madeira nativa. Neste sentido, 
Tagliari apresentou o arcabouço de leis, normas e decretos 
que o setor de base orestal precisa cumprir.

“O empenho é para que na próxima edição da feira, em 
2020, possamos ter um estande do CIPEM no evento, 
expondo a riqueza dos produtos orestais do estado”, 
ressaltou o diretor nanceiro do CIPEM e presidente do 
Sindicato das Indústrias Madeireiras do Norte de Mato Grosso 
(SINDUSMAD), Sigfrid Kirsch lembrou que a atividade orestal 
representa a principal base econômica de 44 municípios do 
estado, além de ocupar a 4ª posição no ranking da economia 
estadual, caminhando para voltar a ser a 3ª economia.

 “O setor de base orestal é o segmento produtivo com 
maior rigor no monitoramento das atividades. Da licença para a 
exploração até o controle do estoque de produtos, tudo passa 

Sindusmad pelo mundo
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“É extremamente importante para o Sindusmad e 
Cipem participar destes eventos internacionais e ter a 
oportunidade de mostrar nosso setor, produtos e serviços 
para Estados Unidos, União Europeia, Gabão, Vietnã, 
China, entre outros. Então todas as oportunidades devem 
ser aproveitadas ao máximo e é isso que nossa diretoria 
faz”, nalizou o presidente do Sindusmad Sigfrid Kirsch.

por inúmeras etapas de scalização para garantir a 
legalidade”, relatou o diretor administrativo do Cipem. Para 
exemplicar, Tagliari apresentou o trabalho da Fazenda 
Sinopema, localizada no município de Tabaporã, região norte 
do estado, que possui uma área de 52 mil hectares de oresta 
conservada e que está apta a passar pelo segundo ciclo de 
corte, 25 anos após a primeira colheita, demonstrando a 
sustentabilidade do Manejo Florestal e o quanto a atividade 

contribui para a conservação da oresta amazônica.
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Regem estas medidas a Resolução Conama 474/2016 
e a Instrução Normativa do Ibama 09/2016. Ambas 
consideram taxa de variação de 10% nestes produtos, ou 
seja, se há dimensionamento de 10% para mais ou para 
menos não há caracterização de irregularidade. A conclusão 
deve-se ao fato de que a madeira, após industrializada, 
começa um processo natural de secagem, o que interfere nas 
medidas do produto nal.

Um dos fundamentais papeis do Sindicato das 
Indústrias Madeireiras do Norte do Estado de Mato Grosso 
(Sindusmad) e lutar pelos direitos dos madeireiros e garantir 
estes direitos. No início de 2019 o Sindusmad foi acionado por 
um de seus associados que se sentiu lesado e atuou junto a 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e dando apoio 
ao jurídico da empresa para que a situação se resolvesse.

Em 18 de janeiro, uma carga de tábuas, de propriedade 
da empresa sinopense, R. Paluchowski Madeiras, foi 
abordada no posto de scalização da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) na cidade de Sorriso e, segundo o agente 
policial que fez a averiguação - e, em seguida, apreensão da 
carga - o produto carregado não é o mencionado na nota 
scal. Ele detalha que na nota scal consta o produto tábua, e 
em seu entendimento carga é de sarrafo. Acontece que é 
considerado sarrafo o produto de até dez centímetros de 
largura e, tábua, a partir de dez centímetros e um milímetro.

O Sindicato das Indústrias Madeireiras do Norte do 
Estado de Mato Grosso (Sindusmad), entrou em contato com 
a PRF em busca de maiores informações e levou ao 
conhecimento dos responsáveis o que determina a legislação 
a respeito dos 10% de margem de dimensionamento. No 
entanto, os representantes do Sindusmad foram informados 
que o auto de infração seria encaminhado para a unidade da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), em Sinop e a 
unidade local determinaria a conclusão.

O proprietário da empresa, explicou que a carga foi 
medida pela Sema, que constatou que estava totalmente 
regular o que dizia a nota. “Nesta tarde estamos indo 
novamente a Sorriso acompanhar novamente a medição da 
Sema. Ou seja, o caminhão será descarregado mais uma vez 
e as peças conferidas”, explicou o empresário.

O executivo do Sindusmad, Felliphe Marinho, explica 
que “o imposto recolhido através do produto tábua, é superior 
ao produto caracterizado como sarrafo. O que comprova 
claramente que não houve erro scal ou tentativa de 
manipulação de recolher um imposto menor”.

Ele entende que “a PRF poderia vericar coisas mais 
signicativas como divergências de espécies, excesso na 
volumetria da carga, ou até mesmo produto sem nota scal, 
ao invés de buscar pequenos detalhes que acabam 
penalizando o setor, mesmo amparado pela legislação. 

A empresa impetrou mandado de segurança no dia 27 
de janeiro após duas avaliações da Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente (Sema) que concluíram que a carga continha 
produtos descritos na nota scal, o que foi contestado pela PRF. 

A PRF emitiu a nota, no dia 28 de janeiro explicando que 

“os procedimentos de scalização abarcam todas as 
legislações de cada tema – municipais, estaduais e federais - 
e possuem um nivelamento nacional. Além disso, a 
apreensão registrada não é um ato do agente e sim 
institucional. Em todos os fatos que a PRF detecta alguma 
incoerência, inconsistência ou ilegalidade é lavrado o termo 
correspondente e encaminhado ao órgão competente para 
análise e providências cabíveis, como foi o caso da ocorrência 
citada que está a cargo da análise do Judiciário e dos órgãos 
ambientais que averiguam se houve crime ambiental previsto 
no Art. 46 da Lei 9.605/98.”

O juiz federal, Murilo Mendes - 1ª Vara de Sinop - 
determinou então liminar favorável à liberação de carga de 
madeira, na tarde de 30 de janeiro, detida no posto da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), em Sorriso, desde 18 de janeiro. No 
entanto, o industrial foi informado por agentes da PRF que a 
carga manteria detida, contrariando a decisão que 
determinou a liberação do veículo. A liberação ocorreu 
somente na tarde do dia 31 de janeiro.

A advogada do caso, Aline Manfrin Benatti, explicou 
que: “A apreensão efetuada pela PRF, unidade de Sorriso, 
era ilegal, já que a carga de madeira se encontrava regular e 
acobertada pela documentação exigida, o que acabou 
sendo conrmado pelo relatório técnico da Sema, elaborado 
posteriormente. No caso, fora impetrado mandado de 
segurança com pedido liminar que é a medida judicial 
pertinente para cessar a ameaça ou abuso da autoridade 
pública e que, graças a um trabalho incessante e às 
atuações da Justiça Federal de Sinop e da Justiça Estadual 
de Sorriso, pode ser cumprido em tempo de se evitar 
maiores prejuízos à empresa”.

Sindusmad apoia madeireiro 
a  erecuperar carga

Justiça Federal intervem
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Entre as escolas particulares o Colégio Regina Pacis é 
uma das instituições que se aproximou do Sindusmad. 
Novamente o inicio de tudo foi com plantio de árvores pelos 

PATRULHA ECOLÓGICA LOBO GUARÁ

Quer mudar o mundo? Comece pelas crianças. Elas 
são de fato a semente do amanhã e se queremos imprimir 
novas losoas, formas de pensar, hábitos rotineiros o ideal 
é começar pelas crianças. Ciente desta verdade o Sindicato 
das Indústrias Madeireiras do Norte do Estado de Mato 
Grosso (Sindusmad) mantem uma relação estreita com 
escolas públicas e particulares. A sede da entidade, assim 
como as empresas dos associados, está de portas abertas 
aos alunos de todas as idades. Além disso muitos projetos 
conseguem ganhar vida graças ao envolvimento do 
Sindusmad. Durante a gestão do presidente Sigfrid Kirsch 
foram inúmeras as ações realizadas com a rede de ensino 
nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. 

Outra ação que empolgou os alunos foi a visita ao 
Sindusmad e as empresas madeireiras, onde puderam 
conhecer a produção sustentável. O executivo do 
Sindusmad, Felliphe Marinho, apresentou os trabalhos 
desenvolvidos e acompanhou as turmas e a professora 
Mauricy de Oliveira às empresas orestais Pica-Pau 
Madeiras e Flora Sinop e também ao Instituto Ação Verde, 
onde os alunos conheceram o trabalho de plantio e cultivo 
das mudas. “O objetivo é mostrar o trabalho do Sindusmad e 
desmisticar o trabalho da indústria madeireira, mostrando o 
que o segmento de base orestal pratica em relação ao meio 
ambiente”, explicou Felliphe.

A professora Mauricy de Oliveira, da Escola Municipal 
de Educação Básica, Leni Terezinha Benedetti, é um 
soldado na luta pela educação ambiental e desenvolve 
diversos projetos em parceria com o Sindusmad. Tudo 
começou com o plantio de arvores em comemoração ao dia 
da árvore, ação que tornou-se rotineira e que é desenvolvida 
já há seis anos, iniciativa que já contabiliza mais de 1000 
árvores plantadas pela cidade de Sinop.

Depois foi realizado o 1º Concurso de Desenho 
Florestal do Sindusmad, que teve o tema “heróis de verde”, 
premiou os cinco primeiros colocados com troféus, 
medalhas, certicados e material escolar e foi encerrado em 
dezembro de 2017 com os melhores desenhos ilustrando o 
cartão de Natal 2017 do Sindusmad. 24 alunos participaram 

do concurso e todos ganharam certicado de participação.

A comemoração da Semana da Água também foi 
especial para os alunos da professora Mauricy. Os alunos 
assistiram palestras do Sindusmad e Corpo de Bombeiros 
sobre a importância da conservação das orestas e os 
cuidados com focos de incêndio na zona rural e urbana. 
Além da parte pratica de combate a incêndio com simulação 
e o uso de extintores e mangueiras d'água.

A professora Mauricy de Oliveira comemora o 
reconhecimento do trabalho: “Nos sentimos abraçados pelo 
Sindusmad. Me emociono porque vejo essas crianças com 
tantas histórias tristes de vida com um amor incondicional 
pelo projeto. O Sindusmad foi uma grata surpresa 
pedagogicamente falando, investindo para formar cidadãos 
críticos na defesa das causas do meio ambiente e, 
consequentemente, de suas vidas.”

Outro projeto empolgante foi a Cartilha “Os Super 
Heróis das Árvores”, em que o Sindusmad e seus diretores 
são denominados Guardiões da Floresta, e que mostra o 
manejo orestal sustentável e também o projeto Floresta 
Urbana de incentivo ao plantio de árvores na cidade. A 
cartilha contou com desenhos e textos dos alunos que se 
inspiraram nas histórias em quadrinhos. “Pudemos apreciar 
o quanto os alunos têm interesse em saber mais sobre as 
orestas e como este tema desperta valor em seus 
trabalhos”, comemorou o presidente Zico.

A importância de apoiar a educação
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alunos em comemoração à data ao dia da árvore.
Depois disso o Projeto escolar Patrulha Ecológica 

Lobo Guará, que busca além de conscientização ambiental, 
o crescimento pessoal e social das 41 crianças 
participantes também recebeu carinho especial do 
Sindusmad. Uma das ações do projeto foi identicar as 
árvores da Avenida das Palmeiras, no perímetro 
compreendido entre as avenidas dos Jacarandás e Ingás e 
também a Avenida das Figueiras. O Sindusmad com a 
Madeireira Klein doou estacas de madeiras para colocação 
do nome e da espécie de cada uma. 

"Esse projeto funciona em conjunto com alguns 
parceiros além do Sindusmad. A catalogação das plantas 
por exemplo foi feita pelos alunos de Engenharia Florestal da 
UFMT. Esse apoio é essencial para mantermos a Patrulha 
em funcionamento", conta a coordenadora do projeto, 
professora Leni Chiarello do Colégio Regina Pacis.

HOMENAGEM DAS CRIANÇAS DO GENTE FELIZ  
O envolvimento do Sindusmad com a educação é tão 

grande que a entidade recebe inúmeras homenagens. 
Uma das homenagens mais emocionantes veio dos alunos 
da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI), Gérson 
Pires da Silva (Residencial Gente Feliz), no desle 

comemorativo de aniversário de 43 anos de Sinop, no 
último dia 14 de setembro.

A coordenadora da escola, Marlise Rieger, explicou, “O 
setor madeireiro sempre foi considerado uma das maiores 
economias de Sinop, por esse motivo procurei a Sindusmad 
para pedir apoio na representação. Fui muito bem atendida e 
a escola recebeu a doação das mudas de árvores nativas da 
região e informações sobre o segmento que nos ajudaram na 
elaboração do trabalho”, explicou Marlise, ao complementar: 
“a questão de representar o setor madeiro trouxe uma nova 
discussão para as salas dos alunos do Pré III”.

A EMEI, que atende aproximadamente 270 crianças, 
de 0 a 6 anos, de creche I ao Pré III, desenvolve o projeto 
"Escola Verde" que discute situações relacionadas ao meio 
ambiente. O resultado é o plantio e cultivo das árvores por 
professores e alunos. “Enquanto algumas cuidam do jardim 
outras estão também fazendo cultivo de chás”, disse.

Para o presidente do Sindusmad, Sigfrid Kirsch, a 
homenagem reforça que “nesses 43 anos Sinop não 
somente nasceu tendo como base principal da economia o 
setor madeireiro, mas em toda sua história a cidade se 
lançou ao crescimento tendo o setor de base orestal, 
gerando milhares de empregos e desenvolvimento, 
tornando-se assim a gigante atual”.
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Já em agosto de 2018 foi a vez de ser eleita a nova 
diretoria da Fiemt. O ex-secretário de Fazenda de Mato 
Grosso, empresário Gustavo Pinto Coelho de Oliveira, foi 
eleito presidente da Federação das Indústrias no Estado de 
Mato Grosso (Fiemt), com 24 votos. Os votos foram 
apurados na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª 
Região (TRT-MT), em Cuiabá. Votaram os delegados 
representantes de 33 sindicatos empresariais da Indústria de 
Mato Grosso, com um voto em branco. 

 Em 24 de agosto de 2017 tomou posse a diretoria 
biênio 2017/2019 do Cipem, encabeçada pelo empresário 
Rafael José Mason e com a participação de Sigfrid Kirsch 
como Diretor Financeiro, Gleisson Omar Tagliari como Diretor 
Administrativo, além de ter o 1º Conselheiro Fiscal Titular: 
José Eduardo Pinto, e o 3º Conselheiro Fiscal Titular: 
Fernando Ulysses Pagliari.

“Reforço hoje o compromisso de trabalhar arduamente 
para desburocrat izar  o  setor  e  assim fomentar 
verdadeiramente as atividades orestais, dentro dos 
preceitos da legalidade, transparência e eciência”, pontuou 
Rafael Mason.

 

O novo presidente homenageou ainda o ex-presidente 
do Cipem, José Eduardo Pinto, pelos avanços alcançados 
em sua gestão. Entre eles Rafael Mason citou as parcerias 
rmadas e o destaque político alcançado pelo Cipem na 
gestão anterior. Além disso, comprometeu-se em fortalecer e 
ampliar essas parcerias. 

A chapa eleita tomou posse em 27 de novembro e 
cará à frente da Fiemt por quatro anos, sem possibilidade 
de reeleição do presidente. Na Fiemt, Sinop está 
representada através do Vice-Presidente Jaldes Langer e 
dos Diretores: Sigfrid Kirsch, José Eduardo Pinto, Gleisson 
Omar Tagliari e Fernando Ulysses Pagliari.         

Como entidade participativa e ativa dentro do Centro 
das Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do 
Estado de Mato Grosso (Cipem) e da Federação das 
Indústrias no Estado de Mato Grosso (Fiemt), o Sindicato das 
Indústrias Madeireiras do Norte do Estado de Mato Grosso 
(Sindusmad) faz questão de estar presente nos momentos 
mais importantes das entidades. As eleições e posses das 
diretorias são sempre especiais e, portanto, marcadas pela 
presença da instituição, que inclusive conta com relevantes 
personagens nas diretorias das referidas entidades.

A cerimônia contou com a presença de diversas 
autoridades e convidados, entre eles o governador do estado 
de Mato Grosso, Pedro Taques, o vice-governador e 
secretário de estado de Meio Ambiente, Carlos Fávaro e o 
deputado estadual Dilmar Dal Bosco, além do presidente da 
FIEMT, Jandir Milan, que compuseram o dispositivo de honra 
da cerimônia. Em seu discurso, o novo presidente do Cipem, 
Rafael Mason, destacou como metas principais de sua 
gestão a inovação, a busca por novos nichos de mercado, 
valorização do produto mato-grossense e desburocratização 
das atividades em nível estadual e nacional. 

Sindusmad presente nas 
 do  e Posses Cipem Fiemt
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Em 2019, no dia 5 de julho o Cipem levou procurador 
da república, secretários de estado, gestores de órgãos 
ambientais e pesquisadores para conhecer a fundo o setor 
de base orestal de Mato Grosso in loco, em uma área de 
aproximadamente 52 mil hectares (ha).

Quem viu o cenário de conservação chegou a duvidar 
que no local há uma atividade econômica de alto 
desempenho. Lá todas as árvores são identicadas e as que 
estão em ponto de maturidade são colhidas, deixando 
espaço para o surgimento de novas mudas – processo 
conhecido como regeneração natural da oresta. Todo esse 
sistema obedece a rígidos controles de órgãos ambientais, 
desde o licenciamento e a colheita, passando pelo 
transporte até a comercialização. 

O objetivo deste “dia de campo” é mostrar, na prática, 
como é o cotidiano usual do manejo orestal – uma atividade 
que mobiliza mais de 5 mil empreendimentos no estado e 
que emprega cerca de 90 mil pessoas direta e indiretamente. 
O presidente do Cipem, Rafael Mason, explicou que a 
realização do Dia na Floresta surgiu em função da 
complexidade de se entender a atuação do setor orestal.

“A autorização e a scalização da produção de 
madeira em Mato Grosso são realizadas por quatro órgãos 
públicos diferentes: a Sema, o Ibama, o Indea e a Polícia 
Rodoviária Federal. Na esfera jurídica, a atuação é tanto 
estadual como federal. Ou seja, o controle da atividade é 
extremamente complexo”, pondera Mason. 

O madeireiro preserva sua oresta, protegendo as 
arvores, praticando o manejo orestal sustentável e com 
isso garante colheita rotineira e oresta em pé por até 25 
anos. Essas verdades têm sido apresentadas na prática, no 
DIA NA FLORESTA, evento que foi realizado sua segunda 
edição, na Fazenda Sinopema, localizada na divisa entre os 
municípios de Sinop e Tabaporã (MT).

A primeira edição do DIA NA FLORESTA aconteceu em 
junho de 2018 também na fazenda Sinopema. Na ocasião os 
participantes deniram a árvore que seria abatida: o 
cambará número 4760 de cerca de 14 metros de altura. A 
queda foi analisada e calculada para causar o menor 
impacto possível e com precisão ela passou por entre os 

cedrinhos, sendo a única árvore a ser retirada. Os troncos 
foram medidos e sinalizados garantindo a integridade da 
cadeia de custódia.  Depois a arvore foi arrastada até a 
esplanada, área aberta em que as toras são estocadas. 

As trilhas são previamente denidas e planejadas em 
formato de espinha de peixe, uma principal e secundárias na 
diagonal, para que o trator arraste as toras sempre pelas 
mesmas vias, causando o menor impacto possível. Na 
grande área onde as madeiras estão estocadas, é o 
momento da tecnologia e sistemas de informação serem 
utilizados para a coleta dos dados dos produtos, 
assegurando a rastreabilidade de todo o processo.  

O ponto alto do evento realizado pelo Centro das 
Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do Estado 
de Mato Grosso (Cipem), Fórum Nacional das Atividades de 
Base Florestal (FNBF) , e Sindicato das Indústrias 
Madeireiras do Norte do Estado de Mato Grosso 
(Sindusmad), com apoio da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente (Sema), foi a visita às unidades de produção 
manejadas em 2015. Ficou evidente a rápida regeneração 
da oresta, já que não era mais possível identicar nem as 
trilhas e nem as esplanadas.  

Dia na Floresta mostra 
o manejo orestal 
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A área de manejo orestal mantida pela Fazenda 
Sinopema existe desde 1980 e supera os 50 mil hectares da 
propriedade, são comercializados cerca de 60 mil metros 
cúbicos de madeira de diferentes espécies – Amescla, 
Angelim-pedra, Cambará, Cedrinho, Cumaru, Cupiúba, 
Itaúba, Garapeira e Peroba-Mica. Todas as etapas de 
colheita das árvores maduras são cuidadosamente 
estudadas, planejadas e executadas, seguindo 
rigorosamente a legislação ambiental.

Um dos resultados dessa preocupação é o convívio, 
harmonioso, entre a produção da madeira e a presença de 
animais silvestres na propriedade, como porcos do mato, 
onças, veados, quatis, aves e outras espécies típicas da região 
norte mato-grossense. “É realmente encantador visitar uma 
área como esta, que é um exemplo de manejo, que inspira e 
motiva, por isso o Sindusmad é parceiro nestas ações, que 
mostram claramente como é a conduta do bom madeireiro”, 
nalizou o presidente do Sindusmad, Sigfrid Kirsch.



REVISTA GUARDIÕES DA FLORESTA | AGOSTO 2019



Para conhecer melhor as empresas conveniadas ao 
Cartão Indústria, basta procurar o Sindusmad e vericar 
quem está oferecendo descontos e benefícios aos 
empresários e colaboradores do setor madeireiro. Um 
projeto que oferece um verdadeiro mundo de vantagens.

Com a perseverança de seu idealizador uma semana 
após seu lançamento o Cartão já tinha 30 novos credenciados 
entre médicos, dentistas, hospitais e laboratórios que 
ofereciam descontos exclusivos aos associados.  

Em seu lançamento 28 empresas estavam 
conveniadas em Sinop, oferecendo descontos aos 
proprietários de madeireiras, estendido aos funcionários, 
em vários segmentos, como academias, peças para 
máquinas, universidades e clínicas. 

Além disso o programa Cartão Indústria, criado 
pela entidade para que associados tenham acesso a 
benefícios no comércio local, passou a atender 
associados não só em Sinop mas também nas cidades 
de Cláudia, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, 
Marcelândia, Santa Carmen, e União do Sul.

No ano de 2014 o então presidente Gleisson Omar 
Tagliari comprou a ideia do empresário e, então diretor do 
Sindusmad, Orlando Socreppa e apresentou aos 
associados do Sindicato das Indústrias Madeireiras do 
Norte do Estado do Mato Grosso, o “Cartão Indústria”, que 
prometia oferecer descontos de 5% a 50% no comércio de 
Sinop e região aos associados da entidade sindical. 

Cinco anos depois de sua implantação o Cartão 
Industria cresceu e solidicou-se, no setor. O número de 
empresas conveniadas multiplicou-se e chegou a marca 
de 150 empresas, de segmentos variados, que oferecem 
descontos aos madeireiros. Vale ressaltar que 
diariamente empresas procuram o Sindusmad querendo 
fazer parte do projeto aceitando o Cartão Industria em 
seus estabelecimentos.

É também com o Cartão Indústria que o Sindusmad 
realiza algumas ações sociais. Um exemplo é o apoio 
dado ao nadador paratleta Adriano Santos, símbolo de 
superação em Sinop, que recebe apoio para intensicar 
seus treinos. Atualmente o paratleta tem acesso diário a 
a c a d e m i a s  o n d e  t r e i n a  m e l h o r a n d o  s e u 
condicionamento e participando de eventos esportivos. 

Cartão 
Indústria: 
cada 
vez 
melhor
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Rua Dirson José Martini, 3420  I Setor Industrial | Sinop I MT 

66 3015 2752
BRIGHENTI MADEIRAS LTDA

BRIGHENTI 
MADEIRAS
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Fortalecimento do Sindusmad

A participação dos madeireiros no dia a dia e nas 
reuniões do Sindicato das Indústrias Madeireiras do Norte 
do Estado do Mato Grosso (Sindusmad), e representações 
tem crescido. Comparando os anos de 2017, 2018 e 2019, 
ca evidente esse crescimento. Enquanto em 2017 a média 
de participações nas reuniões mensais do Sindusmad era 
de 26,83. Em 2018 esse número saltou para 33,16 e em 2019 
já atingiu a excelente marca de 43,33.

As assembléias gerais realizadas anualmente 
também têm contado com grande participação dos 
associados. O número de presentes tem apurado em torno 
de 200 pessoas. Neste caso chama atenção a crescente 
participação de autoridades e convidados que aproveitam 
esta oportunidade para estreitar os laços com o Sindusmad.

Outro dado que mostra o fortalecimento do setor é a 
participação efetiva dos Conselhos Associativo e de 
Relações Trabalhista. Cada dia mais ativos, os conselhos 
são peças fundamentais no dia a dia do Sindusmad. Mas 
todos esses resultados positivos são alcançados a partir do 
aprimoramento diário, conseguido através de muito estudo, 
dedicação e trabalho coletivo.

Para ajudar os presidentes de sindicatos, dirigentes e 
executivos sindicais a terem uma relação melhor com seus 

associados, a Federação das Indústrias no Estado de Mato 
Grosso (Fiemt) ofereceu uma ocina sobre atendimento 
consultivo. Na prática a consultora e especialista em Gestão 
de Projetos e Inovação Giovana Della Pasqua ensinou como 
adotar uma nova postura no relacionamento com as 
indústrias, oferecendo um atendimento cada vez melhor, 
com produtos e serviços inovadores. 

A ocina “Atendimento Consultivo” faz parte do 
Programa de Desenvolvimento Sindical (PDA) da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), em parceria 
com as Federações de Indústria, para fortalecer a 
representação sindical empresarial, aprimorar a atuação na 
defesa de um ambiente de negócios favorável à 
competitividade da indústria.

“Tudo isso mostra que cada dia mais o Sindicato está 
atendendo aos anseios dos associados, por isso eles cam 
mais motivados a participar e tendo uma diversidade maior 
de participantes e de novas propostas, com certeza quem 
ganha é o setor madeireiro”, explica o executivo do sindicato 
Felliphe Marinho que completa, “E neste aspecto vale 
destacar o apoio que recebemos tanto do Cipem como da 
Fiemt na busca constante pela melhoria das nossas ações e 
do nosso setor”.
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Feliphe Antoniolli 

Marcelo Ghiraldi

2016/2019

 Presidente

Laércio Luiz Brighenti 

Diogo Paludo
 Conselheiros

Silvan Edemundo Klein 
Orlando Socreppa Junior 

Foi criado com o intuito em estabelecer a 
comunicação de proximidade entres os empresários 
associados ao Sindicato das Indústrias Madeireiras do 
Norte do Estado de Mato Grosso. Desde convite para 
participar de assembleias sindicais, quanto visita em 
base territorial. O conselho acaba se tornando peça 
fundamental para o funcionamento das atividades 
internas do Sindusmad. 

 

Diones Marcos 

Juarez Ramos Filho 

 Presidente

Gabriela Luzia Paludo 

2016/2019

Os integrantes deste conselho, são responsáveis 
em atender demandas ligada a legislação trabalhista. 
Também responsáveis por negociar clausulas e reajustes 
salariais, em conformidade com a Consolidação das Leis 
Trabalhistas (CLT), com os sindicatos laborais. Com toda 
mudança devido a reforma trabalhista nos últimos anos, 
acabou sendo muito participativo atendendo as 
demandas de interesses da classe, buscando atuar de 
forma justa com os empregadores e seus colaboradores. 

Marcelo Ghiraldi 

Lauri Antônio Balbinot 

Sinara Tagliari

Conselheiros

Flávio Luiz Berté 

CONSELHO ASSOCIATIVO CONSELHO DE RELAÇÕES 
TRABALHISTAS 
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“O Norte de Mato Grosso possui um potencial muito 
grande para exportação e essa visita é prova disso. O Sindicato 
se coloca como um suporte para os empresários do setor. A 
estadia desses potenciais investidores surgiu da iniciativa do 
diretor Diones Marcos, que entrou em contato com a Morgan 
Woods, empresa representante da Clarke no Brasil”, explica o 
atual presidente do Sindicato, 
Wilson José Volkweis.

Cada dia mais a comercialização da madeira e de seus 
produtos tem extrapolado as fronteiras nacionais e ganhado 
o mundo. As exportações crescem ano a ano segundo 
dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 
Serviços (MDIC). O Brasil é o 3º maior exportador mundial de 
celulose, principal produto orestal exportado, com 13,2% do 
mercado mundial. Do total da produção brasileira 69% 
destinam-se à exportação. As exportações de madeiras 
também têm aumentado, elas cresceram 16,3%, atingindo 
US$ 1,44 bilhão e as exportações de papel chegaram à casa 
dos US$ 803,34 milhões. E este cenário apenas fortalece a 
economia brasileira.

Seguindo neste ritmo o Sindicato das Indústrias 
Madeireiras do Norte do Estado de Mato Grosso (Sindusmad) 
recebeu em junho de 2019 inspetores da empresa americana 
Clarke Veneers and Plywood e representantes da Morgan 
Woods. Em reunião, a entidade apresentou o setor de base 
orestal, sua credibilidade e investimento na legalização.

Diones conta que a 
p r i nc íp io  ap resen tou  o 
potencial da sua propriedade, 
a fazenda de manejo Florestal 
Santa Maria. Desse contato, a 
intermediadora colheu dados 
necessários para levar ao 
conhecimento da Clarke a 
capacidade de produção, 
qualidade e legalidade da 
madeira mato-grossense.

“Os visitantes caram 
empolgados e em alguns dias 
enviaram dois inspetores, um 
deles e outro de um cliente 

nal. Depois da reunião no Sindicato, eles pediram para 
conhecer a fazenda, onde averiguaram toda documentação e 
o processo de manejo, desde a extração até a venda”, lembra.

A empresa brasileira Morgan Woods já intermedia a 
exportação de madeira com a Clarke, entretanto se limitavam a 
espécies nativas do Sul, como Pinos e Eucalipto.

“Os inspetores tiveram uma impressão excelente do 
setor no Norte de Mato Grosso, mas principalmente com a 
organização do Sindicato”, aponta o diretor comercial da 
Morgan Woods, Ari Zolet.

O interesse no mercado brasileiro é resultado do cenário 
complicado que os Estados Unidos enfrentam na compra de 
matéria prima legalizada. A princípio, a madeira era importada 
de países da África, entretanto nem toda documentação era 
fornecida.

“Diante de toda credibilidade e controle apresentados 
aqui, cou acertado que iniciaremos as negociações, inclusive 
em outros tipos de madeira, sem ser o laminado. Todos os 
empresários do setor madeireiro que quiserem comercializar, 
estão com o caminho aberto”, destaca o diretor.

O executivo do Sindusmad, Felliphe Marinho, explica 
que participaram do encontro 20 empresários, dentre eles, 
tanto os que operam para o mercado externo, quanto os 
que comercializam seus produtos dentro do país. “O 

encontro foi uma forma de 
aproximar e incentivar mais 
empresas a trabalharem com 
exportação”, explicou Marinho 
ao destacar ainda que na 
oportunidade as empresas 
amer icanas t i ve ram uma 
melhor percepção para outros 
produtos da made i ra da 
r e g i ã o .  “ U m  e l o  d e 
comunicação foi criado e será 
organizado um grupo para 
encaminhar amost ras de 
m a d e i r a s  p a r a  d i v e r s a s 
nalidades com objetivo de 
atender ao mercado norte-
americano”.

Americanos conhecem 
 e o setor de base Sindusmad

orestal de Mato Grosso



OUTRAS CAPACITAÇÕES

PREVENIR PROBLEMAS TRABALHISTAS  

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), em 
parceria com o Sindicato das Indústrias Madeireiras do Norte 
do Estado de Mato Grosso (Sindusmad), promoveu em 
dezembro de 2016 o curso de outorga da água, para cerca 
de 50 participantes entre produtores rurais, universitários, 
prossionais liberais, comitês de bacias, representantes de 
prefeituras, indústrias e sindicatos. O evento foi uma parceria 
entre Sema e os dois comitês de bacias hidrográcos da 
região norte de Mato Grosso, Alto Teles Pires e Baixo Teles 
Pires. O Sindusmad disponibilizou o espaço para a 
realização do treinamento em Sinop. O objetivo era levar 
informações sobre a importância da outorga como 
instrumento da política estadual de recursos hídricos e 
discutir o direito de uso da água subterrânea e supercial.

Empresários industriais de Sinop e região puderam 
se capacitar em julho de 2017 para evitar problemas 
trabalhistas. O curso foi ofertado pela Federação das 
Indústrias no Estado de Mato Grosso (Fiemt) e Sindicato 
das Indústrias Madeireiras do Norte do Estado de Mato 
Grosso (Sindusmad). A consultora da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), Maria Celeste Barroso, 
apresentou as normas e procedimentos que a empresa 
deve observar desde a admissão de empregados até a 
rescisão de contratos de trabalho e como administrar 
conitos, por meio das Comissões de Conciliação Prévia e 
da Justiça do Trabalho. Nele o empresário recebeu o alerta 
de que quem não age preventivamente pode até inviabilizar 
a atividade industrial após uma ação trabalhista. 

MANEJO FLORESTAL 

A melhor maneira de manter um setor atualizado e em 
expansão é apostando na qualicação de empresários e 
colaboradores. A cada dia o mundo está mais dinâmico e 
as mudanças são constantes desta forma são 
fundamentais os cursos e capacitações e é justamente por 
isso que o Sindicato das Indústrias Madeireiras do Norte do 
Estado de Mato Grosso (Sindusmad) promove 
rotineiramente parcerias para oferecer estas atualizações 
aos associados e até mesmo para sociedade. Nos anos de 
2016, 2017, 2018 e 2019 a realização de treinamentos 
obedeceu às necessidades apontadas pelos empresários 
e pelo mercado.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) 
realizou em outubro de 2016, o 8º Curso de 'Manejo 
Florestal Sustentável de Florestas Nativas'. O treinamento 
teve como parceiro o Sindicato das Indústrias Madeireiras 
do Norte do Estado de Mato Grosso (Sindusmad). A 
abertura do evento contou com minicurso informativo para 
empreendedores, proprietários e detentores de planos e 
áreas de manejo orestal sustentável e foi feita pelo diretor 
do Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras de 
Madeiras do Estado de Mato Grosso (Cipem) e da 
Federação das Indústrias de Mato Grosso, (Fiemt), Gleisson 
Tagliari. Ele reforçou a importância do esclarecimento de 
normas sobre elaboração e processo de aprovação de 
Planos de Manejo Florestal Sustentáveis. Marcos Antônio 
Camargo Ferreira, superintendente de Educação Ambiental 
da Sema, liderou o minicurso “Educação Ambiental com 
Enfoque Florestal”, com a participação de membros da 
equipe técnica da Secretaria, dentre eles: Graziele Araújo 
Gusmão, Gerente de Exploração e Manejo Florestal; 
Nidoval Rodrigues Silva Junior e Ronnky Chaell Braga da 
Silva, analistas de Meio Ambiente.

OUTORGA DA ÁGUA EM SINOP

Capacitação oferecida aos associados em 2016, 
através do Sindusmad, FIEMT e CNI, pela iniciativa PDA – 
Programa de Desenvolvimento Associativo, denominado 

SINDUSMAD EM AÇÃO 

Cursos Capacitações  e
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Já no ano de 2018, a Diretoria do Sindusmad através 
da Sinara Tagliari que também é presidente do Conselho de 

Relações Trabalhista, participou de capacitação sobre 
reforma trabalhista, interferindo no processo de negociação 
da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), entre os 
sindicatos empresariais e laborais. No mesmo ano, tivemos 
apresentação da nova ferramenta que será implantado pela 
Sema/MT, o Sisora 2.0, aberto aos membros associados 
para fazer um primeiro contato com o sistema que é utilizado 
diariamente para comercializar produtos e sub-produtos da 
madeira, dentro e fora do estado. Também foi realizado a 
primeira etapa do Curso de Secagem de Madeira, 
ministrado pelo Professor e Consultor Carlos Fleck, com 
intuito em aprimorar o conhecimento e aperfeiçoar os 
produtos oferecidos pelas industrias de Sinop e região. 

Em 2017, realizamos capacitação com o tema “Como 
pagar menos tributos?” oferecido aos membros associados 
do sindicato. Também tivemos treinamento interno com a 
diretoria do Sindusmad, o “Midia Training” que foi um curso 
voltado a orientar os representantes da instituição de como 
se portar em uma entrevista para emissora de TV, sendo ela 
ao vivo ou não.

‘‘como lidar com as NRs que mais impactam a indústria?’’ 
Também no mesmo ano foi realizado capacitação aos 
empresários voltado para a era do e-Social, onde teve uma 
grande participação dos interessados.



Cipem e PRF fazem acordo 
para garantir segurança 

no  de madeira transporte

Com o acordo estabeleceu-se um prazo até julho 
para a adoção da nova rede no transporte das cargas que 
excederem a altura, conforme previsto na Resolução, 
cujo custo inicial estimado é de cerca de R$ 750. Já a PRF 
cou com a missão de realizar um trabalho orientativo 
para adequação. 

A reunião que traçou este acordo aconteceu dia 11 
de abril de 2019, em Cuiabá. A principal preocupação era 
com relação as cargas com alturas que ultrapassam o 
painel frontal dos caminhões. Para evitar possíveis riscos 
nesse transporte, as instituições acordaram o uso de uma 

rede protetora com espaçamento máximo de cinco 
centímetros sobre a lona que cobre as cargas. Por ser 
menos 'vazada' evita o deslocamento de peças de madeira 
com menor tamanho, como caibros e outros. Atualmente, 
os caminhões já utilizam uma rede protetora, mas com 
espaçamento maior.

Segurança para madeireiros, caminhoneiros e para 
população em geral. Foi com este intuito que a 
superintendência estadual da Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) e o Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras 
de Madeira do Estado de Mato Grosso (Cipem) rmaram um 
acordo de medidas para atender as especicações sobre 
transporte de madeira contidas na Resolução 552/2015, do 
Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

“Fizemos um trabalho de buscar uma rede que 
garantisse a segurança exigida pelos órgãos reguladores e 
scalizadores, além do diálogo para demonstrar a 
necessidade de um prazo para essa adequação do setor, 
considerando também, o tempo para a empresa providenciar 
a produção em maior escala dessas redes”, relatou o diretor 
executivo do Cipem, Valdinei Bento dos Santos. 

“Nosso objetivo não é penalizar o setor, mas cobrar 
o atendimento dos dispositivos legais que garantem a 
segurança de todos no transporte de cargas”, disse o 
superintendente da PRF em Mato Grosso, Francisco Élcio 
de Lima. O novo produto possui um laudo da empresa 
fabricante com a descrição das especicações técnicas 
que garantem o atendimento da legislação. 
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2016

Carinhosamente conhecido e chamado por Zico, 
Sigfrid Kirsch é lho de Geraldo e Elsira Kirsch, nasceu em 17 
de agosto de 1966, em Marechal Candido Rondon, no 
Paraná (PR), e logo mudou-se para Sinop com a família para 
aqui ajudar na produção e venda de mudas de café. Casado 
com Beatriz Appel Kirsch, tem dois lhos, Leandro e Letícia. Na cerimônia de posse os 30 diretores receberam uma 

homenagem como “Guardiões da Floresta” do presidente do 
Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras de 
Madeiras de MT (Cipem), José Eduardo Pinto que em seu 
discurso destacou a grande responsabilidade do novo 
presidente e sua diretoria em conduzirem os interesses da 
quarta maior economia do Estado.

O destaque desta diretoria foi a criação de um 
conselho emérito dentro do Sindusmad denominado de Ex-
presidentes - Membros Efetivos da Diretoria, composta pelos 
empresários: Gleisson Omar Tagliari, José Eduardo Pinto, 
Jaldes Langer e Luiz Carlos Fávero.

No dia 19 de agosto de 2016, juntamente com 29 
diretores, que são empresários do setor de base orestal, 
tomou posse como o nono presidente do Sindicato das 
Indústrias Madeireiras do Norte do Estado (Sindusmad) o 
empresário Sigfrid Kirsch, eleito com 107 votos pela chapa 
“Floresta é Vida” em 30 de junho de 2016.

Sua história com o setor de base orestal, iniciou em 
1987 quando aceitou o convite do pai para trabalhar na pica-
pau da família. Um ano depois assumiu a direção da Serraria 
Itaúba. Em 1998 fundou a Zico Madeiras, que se especializou 
na indústria de transformação do produto e, anos mais tarde 
abriu-se ao mercado internacional levando a madeira de 
Mato Grosso para vários países do mundo.

Seu modo idealista e inovador de ser empresário o 
levou ao Sindusmad em 1998, onde permeou por muitos anos 
os mais diversos assuntos ligados ao segmento madeireiro, 
tornando-se cada vez mais imprescindível para a entidade até 
o momento em que foi eleito o líder máximo do Sindicato.

“A renovação na condução de instituições públicas e 
privadas, possibilita que as gerações vindouras sejam 
integradas ao processo contínuo de melhoramento social e 
econômico além de assegurar a evolução dos organismos”, 
disse Kirsch, no dia da eleição.

Como presidente, Zico e sua diretoria comandaram os 
interesses das indústrias madeireiras associadas em Sinop, 
Santa Carmem, Vera, Cláudia, Feliz Natal, Itaúba, União do 
Sul, Marcelândia, entre outras, uma vez que o Sindusmad 
abrange 29 municípios da região Norte, sendo o maior 
sindicato patronal madeireiro do país. 

Zico substituiu o empresário Gleisson Omar Tagliari, 
eleito para a gestão de 2013 a 2016. “Esta foi uma das mais 
ricas experiências da minha vida. Foram três anos de 
grandes desaos, mas também de muito aprendizado”, 
disse Gleisson ao deixar o cargo.

“Para o Cipem e a Fiemt é motivo de orgulho a eleição 
do Zico que é empresário de longa data do setor orestal, 
além de gura exemplar que sempre colaborou com o 
sindicato e, certamente, dará continuidade no trabalho de 
defesa do interesse dos associados e fortalecimento do 
setor, já realizado por todos os presidentes”, disse Eduardo.

Zico o Sindusmad assume  

2016 2017 2018 2019
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SINDUSMAD EM MÍDIA

Sigfrid Kirsch - Entrevista para emisso Rede TVSigfrid Kirsch - Entrevista Meridional FM

Sigfrid Kirsch - Entrevista para emissora SBT

Sigfrid Kirsch - Entrevista para TBO, sobre cursos 
realizados pelo sindicato

Sigfrid Kirsch - Entrevista para Rede TV

Sigfrid Kirsch - Entrevista para TV Centro América

Wilson José Volkweis - Entrevista para 93 FM Sigfrid Kirsch - Entrevista para TV Centro América

Sigfrid Kirsch - Prioridades das Indústrias (FIEMT)

Wilson José Volkweis - Expocarmem, em Santa Carmem

Sinara Tagliari - Evento Ser Mulher

Sigfrid Kirsch - Lançamento da 33ª edição da Exponop

Sigfrid Kirsch - Entrevista eveno 40 anos do Corpo 
de Bombeiro
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José Eduardo Pinto - Ação Global SESISigfrid Kirsch - Lançamento Linha de Créditos Banco 
do Brasil

Felipe Antoniolli Flávio Luiz - Setembro Verde

Aroldo Fávero - Entrevista Meridional FM Marcelo Ghraldi - Entrvista Bom Dia Nortão Roberto Carlos Paluchowski - Colação de Grau SENAI

Sigfrid Kirsch - Concurso de Desenho EMEB Leni 
Terezinha Benedetti

Antonio C. Henriques Luís Marcelo Ghiraldi 

Flávio Luiz Berté

Gleisson Omar Tagliari

Wilson José Volkweis - Entrevista SBT
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é o presidente do Sindusmad 
2019/2021

A nova diretoria, liderada pelos empresários Wilson 
José Volkweis e Flávio Luiz Berté, assumiu em junho e é 
composta por 34 membros. O atual presidente, Sigfrid 
Kirsch, o “Zico”, comemorou a grande participação dos 
associados como um indicador do fortalecimento da 
entidade. “O Sindicato novamente mostra que faz a 
diferença. Tivemos uma expressiva aprovação da chapa 
única, “Indústria Sustentável'”, conta Zico destacando que 
em sua gestão o trabalho e união da diretoria foi exemplar, se 
dedicando para alcançar ainda mais benefícios e avanços 
para o setor. 

Já Volkweis, que há quatro mandatos integra o rol de 
diretores, adiantou que o foco é dar continuidade ao trabalho 
realizado e aproximar ainda mais a indústria madeireira e o 
sindicato. “Agradeço ao apoio de todos neste desao de 
assumir esta entidade consolidada e com um histórico de 
presidentes atuantes e dinâmicos”, disse o presidente eleito, 
completando: “em especial, minha gratidão ao Zico, por sua 
gestão com foco de valorização ao associado”.

No dia 30 de maio os associados ao Sindicato das 
Indústrias Madeireiras do Norte do Estado de Mato Grosso 
(Sindusmad) elegeram sua nova diretoria, que atuará no 
biênio 2019-2021. Participaram do processo eletivo, votando 
82 das 116 empresas que estavam aptas a participar. 



EXP
EDIE
NTE Sindicato das Indústrias Madeireiras do Norte do Estado de Mato Grosso (Sindusmad)

Av. dos Jacarandás, 3184 | Centro | Sinop.MT | 66 3531 5900 
www.sindusmad.com.br

Jornalista Responsável: Daniela Melhorança Projeto Gráco e Diagramação: Amanda Mazzei 

DIRETORIA 2019/2021

Wilson José Volkweis 
Presidente

Flavio Luiz Berté
 Vice-Presidente

Marcelo Ghiraldi 
1° Vice-Presidente

Sinara Tagliari
2° Vice-Presidente

Plínio Socreppa
3° Vice-Presidente

Diones Marcos
1° Secretário

Silvan Edemundo Klein
2º Secretário

Felipe Antoniolli
1° Tesoureiro

Laércio Luiz Brighenti
1° Tesoureiro

DIRETORES
Alex da Veiga

Antônio Carlos Henriques Luís
Aroldo Fávero
Diogo Paludo

Gabriela Luzia Paludo
Gilberto Luiz Atoatti

Ivo Guadagnin
Juarez Ramos Filho

Maiko Scheffer Hahn 
Moacir Luis Willinghöfer

Nádio Pasinato
Orlando Socreppa Junior

Roberto Carlos Paluchowski
Volnei Luiz Dacroce

CONSELHO FISCAL
EFETIVOS

Lauri Antônio Balbinot
Fernando Ulysses Pagliari

Marcelino Pasa

CONSELHO FISCAL
SUPLENTES

Paulo Cezar Kerber
Sergio Luiz Seger

Antoninho Antoniolli

EX-PRESIDENTES
Sigfrid Kirsch

Gleisson Omar Tagliari
José Eduardo Pinto

Jaldes Langer
Luiz Carlos Fávero

EQUIPE TÉCNICA

Felliphe Marinho
Executivo

Luzia Ap. Carlos
Departamento Financeiro

Dirce do Amor Divino
Atendimento

Laurival dos Santos Morais Junior
Consultor Associativo

66 3531 5900 | 3531 2450
Av. dos Jacarandás, 3184 - Centro

 Caixa Postal 229 - CEP 78.550-246
Sinop - Mato Grosso

E-mail: sindusmad@sindusmad.com.br

Wilson José Volkweis
Presidente eleito do Sindusmad 

(2019/2021)

com êxito.

Não somos 
executores, mas 
articuladores e 
idealizadores de 
grandes ideias 
para que 
projetos e 
inteligência 
industrial se 
aglomerem 

Ao longo de 35 anos, onze grupos de 
pessoas – em forma de diretorias – se colocaram 
à disposição para fazer a diferença pelo setor de 
base florestal, que ao longo do tempo sempre 
teve suas particularidades a resolver, com o 
objetivo de tornar este segmento cada vez mais 
autossustentável e perene.

Defender a floresta em pé e continuar 
fomentando a economia base para mais de 40 
municípios de Mato Grosso é o nosso grande 
d e s a f i o .  N ã o  s o m o s  e x e c u t o r e s ,  m a s 
articuladores e idealizadores de grandes ideias 
para que projetos e inteligência industrial se 
aglomerem com êxito.

Ser desafiado a liderar este grupo de 
grandes empresários, é uma honra, e assumir o 
compromisso de, ao menos, ser também excelente.

Particularmente, é imensa a honra de 
poder dirigir o Sindusmad, por sua credibilidade e 
respeito e, desta forma, me comprometo a fazer o 
melhor para este setor que merece nada menos 
que o excelente.           

Registro nas linhas da história deste 
grande sindicato, meu respeito a todos esses 
bravos e bravas que permearam nas entrelinhas 
desses 35 anos com muita avidez, determinação, 
perseverança, união e força, desde presidentes, 
diretores, colaboradores, associados até a 
sociedade que tem dado seu voto de confiança ao 
trabalho árduo do madeireiro.

Por isso, em nome da diretoria que assume 
esta importante entidade sindical, meu MUITO 
OBRIGADO, por cada empresário que teve a 
disponibi l idade  de  pensar  no  futuro  do 
associativismo madeireiro e concordou em nos 
conduzir a este projeto que, certamente, só será de 
sucesso se pudermos continuar contando com sua 
eficácia e inteligência, nos norteando em cada atitude 
a ser tomada e em cada luta a ser encampada.

É indiscutível a responsabilidade de dar 
continuidade a algo de excelência. É com este 
sentimento que esta diretoria assume o 
compromisso de estar à frente do Sindusmad 
pelos próximos dois anos.“ “

Satisfação aos 
35 anos!






