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INÉDITO
Madeireiros e Bombeiros
elaboram normativa que
desobriga instalação de
hidrantes no Estado

PALAVRA DO PRESIDENTE
Inovação marca ações e união determina
busca pela excelência no setor de base orestal

REFERÊNCIA
Diretor do Sindusmad
representa setor de
base orestal de Mato Grosso
em encontro no Japão

REVISTA GUARDIÕES DA FLORESTA | NOVEMBRO 2018

PALAVRA DO

presidente
SIGFRID KIRSCH
Presidente do Sindusmad

2018: ineditismo,
inovação, coletividade
e reconhecimento

“

Estamos fazendo a
diferença na
conscientização da
importância do setor
de base orestal como
fundamental guardião
da oresta.

Diariamente o empresário brasileiro se depara com as mais diversas
diculdades em todos os setores de sua administração. No entanto, no setor de
base orestal, a coletividade transforma essas diculdades em desaos, pois a
união deste segmento nos dá a certeza – com resultados práticos – de que juntos
podemos chegar mais longe.
Em 2018, certamente, foi um dos anos mais desaadores para toda a cadeia
orestal. Mas neste retrospecto analiso o quanto a participação de cada um fez a
diferença para que uma solução inovadora fosse pensada para cada obstáculo.
A participação dos membros da diretoria do Sindusmad a cada chamamento
nos faz chegar ao encerramento deste ano com uma média de 33,8 participações
por mês em reuniões, ações, encontros e outros eventos. Os números demostram
que esta diretoria incansável é a força para que os empreendimentos orestais das
30 cidades que o Sindusmad representa tenham a tranquilidade que estão tendo
voz e vez onde quer que precisem ser defendido ou ouvido.
Estamos fazendo a diferença na conscientização da importância do setor de
base orestal como fundamental guardião da oresta.
Neste ano participamos do trote ambiental com a Faculdade Fasipe. Em
parceria com o Corpo de Bombeiros, levamos às crianças da Escola Municipal Leni
Terezinha Benedetti a importância do combate aos incêndios orestais e ali
também recebemos homenagens na semana da árvore. Com os alunos do Colégio
Regina Pacis participamos de projeto de identicação de árvores no centro da
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“

destaco a importância de
jamais desistirmos de
nossos objetivos.

cidade e contribuímos com a doação de madeiras para o novo espaço cultural daquela
escola.
Pudemos conhecer in loco o Hospital do Câncer de Barretos e, em Sinop, sermos
parceiros da construção do Hospital do Amor.
Quanto à saúde do trabalhador da indústria, temos angariado importantes
parceiros. Exemplo é o Sesi e a Fasipe, que estão conosco no projeto do trailer
odontológico que em breve atenderá aos colaboradores e suas famílias nos pátios das
indústrias. Além disso, no início de 2018 mais de mil funcionários foram imunizados contra
a gripe H1N1, em campanha que teve este sindicato à frente.
Em março promovemos o 1º Ser Mulher, evento marcante no dia internacional da
mulher, que proporcionou uma tarde de homenagens e muito aprendizado às mulheres
da indústria madeireira.
E tem mais parcerias!
Completamos sete anos de trabalho intensivo de pesquisas junto à Embrapa
Florestas, da qual tivemos a honra de também participar de suas comemorações de 40
anos, em Colombo, no Paraná. Com a Unemat estamos formatando banco de dados
inédito com números do setor, além de aplicativo de interesse do segmento e um selo que
consolida a qualidade da madeira de Mato Grosso.
Levamos ao Senai a importância de que sua nova sede, em Sinop, tenha aplicação
de madeira local na obra e estamos participando da construção deste projeto junto à
entidade. E mais uma vez, com a Prefeitura de Sinop e com a Colonizadora Sinop,
estamos em busca da criação do distrito industrial da madeira.
Neste ano a diretoria também manteve o destaque especial à capacitação. Nossa
equipe técnica participou de dois encontros de executivos sindicais em Cuiabá e, dentre
outros oferecidos ao associado, pudemos conhecer a viabilidade da energia solar e as
novas tecnologias e tendências para secagem de madeira. Recentemente apresentamos
às indústrias associadas o Sisora 2.0, que será implantado pela Sema em dezembro.
A busca pela inovação levou-nos a missões exteriores também, como Carrefour Bu
Bois, em Nantes, na França. Fomos destaques na ForMóbile, em São Paulo, participando
do 2º Florestal Tech. Em Sinop apresentamos e conhecemos tendências para o setor na
primeira edição da Norte Agroshow.
É muito. Mas não é tudo. É apensas um resumo do muito que esta diretoria se fez
representar por cada um de seus 30 componentes em 2018, ano em que fomos
reconhecidos pela CNI com o prêmio de Boas Práticas Sindicais.
Por m, destaco a importância de jamais desistirmos de nossos objetivos. Após
duas décadas de luta - em setembro deste ano - o ineditismo marcou o setor de base
orestal de Mato Grosso por meio de uma ação do Sindusmad. Com a parceria do Corpo
de Bombeiros elaboramos normativa que desobriga instalação de hidrantes nas
indústrias madeireiras.
É a primeira norma técnica no Brasil especíca para o setor de base orestal. Tratase da Norma Técnica do Corpo de Bombeiros (NTCB) 045/2018 que isenta as empresas
do setor de base orestal da obrigatoriedade de execução e instalação de hidrante nos
projetos de prevenção e combate a incêndios e pânico. Mesmo as empresas tendo que
apresentar contrapartidas de segurança, é uma grande vitória que marca a importância
da união deste setor.
E é assim que vamos rumo ao terceiro ano desta gestão, que encerra-se em agosto
de 2019. Temos a certeza de que as lutas não acabam, mas também não nos vencerão
porque nossa determinação coletiva é maior que a insistência dos desaos.
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SINDUSMAD ENCERRA
2018 COM MÉDIA DE

34,1

PARTICIPAÇÕES POR MÊS

39

Entre janeiro e outubro de 2018, o Sindusmad esteve
presente em 341 eventos, dentre eles, reuniões, palestras técnicas e
ações diversas.
Representado pelo presidente, diretores ou colaboradores,
sempre mantendo o foco da defesa dos interesses do setor de base
orestal.
O coeciente representa mais de uma participação por dia.
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Seis anos de uma gestão rme,
atuante e de resultados
Liderado por Jandir Milan, o Sistema Fiemt realizou diversas
ações que fortaleceram o setor em Sinop e região

contribuíram para fortalecer as empresas industriais. Um
exemplo foi o Programa de Desenvolvimento Associativo
(PDA), realizado em Sinop em parceria com o Sindusmad e a
Confederação Nacional da Indústria (CNI), que atualizou
diversas empresas gratuitamente em temas que
favoreceram a gestão como e-Socail, problemas
trabalhistas, normas regulamentadoras e inserção no
mercado internacional. O programa também capacitou os
representantes sindicais com cursos de media training,
ocina de negociação coletiva, planejamento estratégico do
sindicato, entre outros.
Em Sinop, a Fiemt ainda realizou encontros com os
industriais para ouvir da base as necessidades para

Aumentar a competitividade do setor industrial matogrossense e fortalecer o associativismo foi o foco da atuação
do Sistema Federação das Indústrias no Estado de Mato
Grosso (Sistema Fiemt), entre os anos de 2012 e 2018.
Neste período, liderado pelo empresário Jandir Milan, foram
realizadas ações estratégicas em prol do desenvolvimento.
Para isso, a gestão das entidades que compõem o Sistema –
Fiemt, Sesi, Senai e IEL– atuaram fortemente na defesa de
interesses para melhorar o ambiente de negócio e levar
educação, inovação, cultura, saúde e segurança ao
trabalhador da indústria.
Na região centro-norte do estado foram desenvolvidas
ações, eventos e projetos que beneciaram a sociedade e
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seis anos estava alinhada aos direcionamentos estratégicos
nacionais e ao cenário estadual. A gestão enxuta e focada
para elevar a competitividade da indústria resultou em
aumento da qualidade dos serviços e produtos ofertados
pelas instituições do Sistema e na ampliação das unidades
operacionais.
O Senai Sinop, por exemplo, saltou de 1.435 metros
quadrados de área construída para 7.134 m². Moderna,
construída dentro do padrão de sustentabilidade, a unidade
tem capacidade para atender 3.210 estudantes em três
turnos. A região ganhou ainda o Senai em Nova Mutum e em
Sorriso, inaugurados nos últimos anos, e Luca do Rio Verde
será a próxima cidade a receber uma unidade.
Essa estrutura na região foi uma prioridade na gestão
de Milan por reconhecer o potencial e saber que a educação
é o vetor que impulsiona a produtividade da indústria. Aliado
aos cursos de qualicação prossional, o Senai também
ofertou serviços de tecnologia e inovação como forma de
induzir a modernização e o aumento da competitividade
industrial.
O Sesi Sinop, ao longo dos últimos seis anos, também
desempenhou diversas ações em prol do setor. Foram
projetos de educação e cultura, qualidade de vida, além de
saúde e segurança que contribuíram para melhorar a vida
dos trabalhadores e seus dependentes em diversas
cidades. Na área de educação, foram ofertados a Educação
de Jovens e Adultos e a Educação Continuada, além da
implantação da Indústria do Conhecimento, que
disponibiliza para a indústria e comunidade livros e
computadores conectados com a internet, de forma
totalmente gratuita, o que aumenta o acesso ao
conhecimento.
A Festa do Trabalhador da Indústria foi outra ação
promovida pelo Sesi MT que levou, por muitos anos, cultura
e entretenimento para a região. Com artistas nacionais e
regionais, milhares de pessoas comemoraram em grande
estilo o feriado de 1º de maio. Sinop também recebeu o
Protege – seminário que atualiza empresários e prossionais
da área de Saúde e Segurança no Trabalho, visando o
aumento da competitividade das empresas.
Durante a gestão de Milan, o Sistema Fiemt foi além
das ações com foco na indústria e promoveu várias edições
do Multiação na região. O projeto social, iniciado em 2013 na
capital Cuiabá, estendeu o alcance para ofertar serviços
gratuitos de saúde, cidadania, educação, cultura e lazer
para a população. Realizado em parceria com a TV Centro
América e 40 empresas, o projeto fez quase 15 mil atendimentos na cidade em três edições em 2015.
Uma gestão estratégica, rme e bem conduzida que,
somente em seis anos, promoveu o avanço e fortalecimento
da indústria mato-grossense e o desenvolvimento da
sociedade.

destravar o crescimento do setor e agir em defesa junto aos
órgãos competentes. Dessa forma, o Sindusmad sediou,
em 2018, o “Prioridades da Indústria 2019-2022”, evento que
resultou no documento entregue ao, então, candidato ao
governo do estado Mauro Mendes – eleito em outubro para
conduzir o executivo estadual até 2022. Ele não apenas
recebeu as demandas prioritárias como rmou compromissos. Em 2015, a Fiemt também esteve na cidade para
elaborar junto à base a “carta da indústria da região” durante
o “Diálogo para Integração Industrial”. Na oportunidade, os
empresários elencaram soluções em eixos temáticos
estratégicos, como infraestrutura, tributos, educação e
inovação.
Outra ação promovida ao longo da gestão liderada por
Milan foi o “Dia do Empresário da Indústria”, que reuniu
empresários para debater temas que impactam as
empresas enquanto disseminava a importância do
associativismo para o setor se fortalecer. E o resultado dessa
estratégia adotada pela Fiemt se comprova no aumento
expressivo de 62% do associativismo industrial no estado,
entre os anos de 2012 e 2017. Para conceder ainda mais
representatividade, a federação também criou o Conselho
de Desenvolvimento Industrial e Regional de Sinop.
Em paralelo, a Fiemt fomentou a participação dos
empresários em encontros, missões e feiras no Brasil e no
mundo. Da região, muitos industriais integraram viagens à
China, Alemanha, França, Paraguai, Bolívia dentre outros
países para prospectar mercado, inovações e tecnologia.
No país, além de eventos setoriais, os industriais integraram
comitivas da federação para o Encontro Nacional da
Indústria (ENAI) e o Congresso Brasileiro de Inovação,
oportunidades de debater com empresários, políticos e
especialistas de renome mundial os rumos da indústria
brasileira.
Toda a atuação do Sistema Fiemt ao longo dos últimos

09

janeiro

SINDUSMAD | COMPROMISSO COM A FLORESTA

PREVENÇÃO

Sindusmad promove campanha
de vacinação contra gripe H1N1
Aproximadamente mil doses foram destinadas aos
funcionários de madeireiras da região Norte de Mato Grosso
Os trabalhadores da indústria madeireira em Sinop e
região foram vacinados contra a gripe H1N1, de forma gratuita, em campanha promovida pelo Sindusmad.
Funcionários de madeireiras das cidades de Sinop,
Santa Carmem, Cláudia, Nova Ubiratã, Itaúba e Marcelândia
foram imunizados com as mais de 1000 doses destinadas à
campanha
O trabalho teve início em 23 de janeiro pelas empresas
Madeireira Novo Estado, Paluchowski Madeiras e
Madeireira Montevede, em Sinop; em Santa Carmem as
empresas Incomag e Lamisan Laminados receberam a
equipe de vacinação.
Conforme o executivo do Sindusmad, Felliphe
Marinho, a iniciativa aponta a preocupação com a saúde do
trabalhador. “A vacinação gratuita dá tranqüilidade ao
trabalhador quanto à imunização, bem como, ao acesso às
doses”, ressalta Marinho.
Para participar da campanha de vacinação contra a
gripe H1N1 as indústrias associadas enviaram ao Sindusmad documentação que inclui contrato social da empresa e
número de colaboradores a serem beneciados, bem como
seus nomes e dados pessoais.
O empresário Diones Marcos, da Madeireira Gramados, também 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.

11

REVISTA GUARDIÕES DA FLORESTA | NOVEMBRO 2018

Parceria entre Sindusmad e Embrapa
Florestas chega aos sete anos
Cooperação técnica busca comprovar cienticamente dados
sustentáveis da economia da madeira

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."
Um dos objetos da cooperação técnica foi desenvolver pesquisas que embasassem o segmento, no nal de
2014, contra os efeitos da publicação da Portaria 443/2014,
que trouxe a proibição de colheita e comercialização de
diversas espécies.
Neste período o Centro das Indústrias Produtoras e
Exportadoras de Madeiras do Estado de Mato Grosso
(CIPEM) contestou a medida que determinava que a partir
de 2015 os PMFS teriam que se adequar a novas restrições e

Desde 2011 o 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.
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
12
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contrário, permanecerá o diâmetro mínimo de 50 cm.

aumento no percentual de árvores porta-sementes, por
exemplo. Em Mato Grosso chegou a ser proibida a
comercialização de produtos prontos cuja matéria-prima
fora colhida antes da publicação da Portaria 443/2014.
As preliminares deste estudo foram apresentadas e
discutidas em Brasília (DF), no Ministério do Meio Ambiente
(MMA) pelo professor-doutor, Evaldo Muñoz Braz, que
resultou na prorrogação da medida possibilitando que os
PMFS protocolizados até a publicação da Portaria não
sofressem alterações.
Outro exemplo de ganho expressivo foi obtido com as
preliminares dos estudos realizados pela Embrapa
Florestas 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. Após
apresentação dos estudos e discussão técnica liderada
também por Braz, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente
(Sema) prorrogou a Instrução Normativa até 2018 e
condicionou sua implantação a novas pesquisas que
possam comprovar a necessidade do aumento, caso

SETOR EM MATO GROSSO
Atualmente o setor de base orestal corresponde, em
Mato Grosso a aproximadamente 1800 empreendimentos
orestais (indústria, exploração) responsáveis pela geração
cerca de 90 mil empregos diretos e indiretos, além de
manter cerca de 3,2 milhões de hectares de área orestal, ou
seja, conservada, com indicação de aumentar essa área até
2030 para seis milhões. Ressalta-se que o setor possui
potencial para gerar 65 mil novos empregos, desde que haja
incentivos corretos. “Entendemos ser de fundamental
importância que o setor produtivo, em especial aos
detentores de PMFS tenha incentivo do governo federal pelo
trabalho de conservação e preservação de fauna e ora”,
conclui o presidente do Sindusmad.Já o professor-doutor,
Evaldo Muñoz Braz defende que "o único uso da terra que
mantém a oresta em pé é o manejo orestal madeireiro".

66 3532-4598
66 99626-6557

Rua das Amendoeiras, 49 - Centro - CEP 78.550-076 - Sinop-MT
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COMANDO

Wilson Volkweis
assume presidência
interina do Sindusmad
De 02 a 11 de fevereiro, o vice-presidente do
Sindusmad, Wilson Volkweis, assumiu a presidência
interina da instituição.
Neste período o presidente, Sigfrid Kirsch,
esteve em viagem. “Estar à frente do maior sindicato
patronal da indústria madeireira no país é um grande
desao, mas estamos sempre dispostos a realizar o
melhor trabalho”, declarou à época, o vice que
assumiu a presidência temporária e respondeu pelo
Sindicato em reuniões e representações, além de
assinar documentações das demandas do setor.
Kirsch retornou às atividades em 12 de
fevereiro.
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PARCERIA

Sindusmad participa de trote
ambiental em faculdade
Ação faz parte das atividades do projeto Floresta Urbana
e contou com a participação de alunos da Escola
Municipal Leni Teresinha Benedetti
alunos estava a apresentação de teatro organizado pela
professora Mauricy de Oliveira, da Escola Municipal de Educação Básica Professora Leni Teresinha Benedetti.
"Primeiro a professora e seus alunos apresentaram um
pouco sobre como o Floresta Urbana funciona na escola e
como as crianças conquistaram o título de "heroínas" junto
ao Sindusmad. Um dos melhores momentos foi o teatro,
lúdico e educativo", explicou um dos representantes do
Floresta Urbana, o médico Milton Malheiros.
O objetivo da peça teatral era demonstrar a
importância das árvores dentro da cidade. No enredo, uma
história representada pelas crianças demonstrando as
consequências para quem agride essas plantas.
"As crianças comoveram os acadêmicos e a
receptividade foi incrível. Os pequenos deram uma
verdadeira aula sobre como plantar uma muda e
cuidar dela", conta Malheiros.

Buscando uma alternativa diferente na recepção dos
novos alunos a Fasipe, em 21 de fevereiro, o projeto Floresta
Urbana reuniu seus apoiadores, a própria instituição, o
Sindusmad e a TV Centro América, e juntos promoveram um
trote com cunho ambiental.
"As atividades realizadas por alunos veteranos com a
nalidade de receber os novos, acabam se tornando apelativas e de certa forma perigosas e violentas. O projeto buscou uma forma de transformar o momento em algo saudável
e educativo", conta o presidente do Sindusmad, Sigfrid
Kirsch.
Entre as atividades promovidas junto aos novos

FLORESTA URBANA
O Floresta Urbana foi idealizado há quatro anos
e tem o objetivo de promover atividades de
conscientização ambiental. O Sindusmad é parceiro
do projeto, além da Faculdade Fasipe e TV Centro
América. "Entre as ações promovidas estão vídeos
educativos na TV, plantio de mudas, revitalização de
áreas, doação de mudas e muito mais. O Floresta
Urbana é um intermediário, que busca unir pessoas e
instituições para alcançar os objetivos", explicou
Milton Malheiros.
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| exclusivo para mulheres |

Troca de experiências
marca primeira edição do
SER MULHER
Sindusmad celebra Dia Internacional da Mulher com programação especial
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Comemorando o dia internacional da mulher, o
Sindusmad, promoveu, em 8 de março, o Ser Mulher, uma
tarde de palestras e trocas de experiências entre
prossionais e personalidades femininas de diversos
ramos.
"A programação foi pensada para proporcionar o
máximo de conhecimento e força para as nossas convidadas. Toda diretoria do sindicato se dedicaram a trazer o
melhor para essas guerreiras", conta umas das responsáveis pelo evento, a empresária Beatriz Kirsch.
Participaram do evento em torno de 100 mulheres de
todas as idades. Abrindo a agenda de palestras, a Master
Coach Veridiana Cavalheri 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 em busca da igualdade.
"Hoje não é um dia apenas de comemoração.
Precisamos pensar sobre quem nós somos dentro do
contexto social e, se não estiver bom, nos colocarmos em
movimento e buscar a melhoria", pontua.
Palestraram ainda a radialista Cleuza Navarini;
Vereadora Professora Branca; Capitã do Corpo de
Bombeiros Militar Marielle de Paula Voltareli; 1ª Tenente do
Corpo de Bombeiros Militar Tamara Karoline Lopes e a
Reserva da Polícia Militar, Cristina Ferri.

PRESENTES
Além da troca de experiências, as participantes
aproveitaram ainda 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.
20
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Ser Mulher homenageia
força feminina na madeira
Trabalho, casa e família. Toda mulher tem várias
funções, as quais conduz com qualidade e carisma.
Exemplo disso é o trabalho feminino na Serraria Pérola, onde
as irmãs Paludo não "pegam leve", acompanham todo
processo de produção e se dividem em todas as questões
administrativas, de nanceiro à compra da madeira, além de
serem mães e zelarem pelos seus lares.
"Eu não vejo mais a fragilização da mulher. Aprendemos a nos impor no mercado de trabalho e hoje conquistamos espaço por mérito próprio. Não existe mais distinção
entre cargo feminino e masculino, mas sim, colaboradores
se dedicando ao seu trabalho", aponta Gabriela Paludo.
Hoje, familiarizada com o trabalho, Gabriela fala que
no início foi um pouco estranho, não por estar à frente de
uma equipe predominantemente masculina, mas sim por
serem pessoas mais velhas e com bem mais experiência.

"Meu pai sempre nos ensinou a respeitar e obedecer
aos mais velhos. Com o tempo, toda equipe se tornou uma
família, cada um com sua função e sendo valorizado por ela",
conta.
A Serraria Pérola é apenas uma das muitas
madeireiras que possuem mulheres envolvidas em todos os
setores, possibilitando o crescimento do segmento.
"As mulheres são fortes, se dedicam inteiramente ao
trabalho, mesmo se preocupando com os lhos e a família.
Sempre conseguem executar suas tarefas com um carinho
especial, que impressiona. A verdade é que elas nos
inspiram. Por isso criamos o 'Ser Mulher'. Queremos lembralas o quanto são essenciais para o crescimento do setor de
base orestal", comenta o presidente do Sindusmad, Sigfrid
Kirsch.
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Alunos aprendem na prática sobre
combate a incêndios orestais
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso
esclareceu aos alunos como é o trabalho de combate a
incêndio e simulou o uso de extintores e mangueiras d’água.
Em comemoração à Semana da Água, alunos do
terceiro ano da Escola Municipal de Educação Básica, Leni
Terezinha Benedetti, participaram – em 23 de março - de
ação de conscientização contra incêndios orestais.
O Sindusmad e o Corpo de Bombeiros Militar de
Mato Grosso foram parceiros na atividade com os alunos
da professora Mauricy de Oliveira, que coordena projeto de
plantio de árvores com os alunos da instituição há cinco
anos.
A tarde de conscientização teve início com apresentações dos pequenos sobre a importância da conservação
das orestas e os cuidados com focos de incêndio na zona
rural e urbana.
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso

esclareceu aos alunos como é o trabalho de combate a
incêndio e simulou o uso de extintores e mangueiras
d’água.
Para o executivo do Sindusmad, Felliphe Marinho, “é
de grande importância despertar nas crianças a
consciência pela preservação da natureza. Este compromisso com o meio ambiente é muito bem executado pela
professora Mauricy juntos aos alunos”.
A 1ª Tenente Bombeiro Militar, Tamara Karoline
Lopes, que também participou do evento, destacou:
“Trabalhar com crianças é muito graticante! Seja qual for o
assunto a ser trabalhado, ao ver o brilho nos olhos de cada
criança, com encantamento pela prossão de bombeiro,
não tem preço”.
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Sindusmad participa do
1º Encontro de Executivos 2018
Planos de Manejo Florestal e de Licenças para Exploração
Florestal. Felliphe Marinho Costa, SINDUSMAD, explicou
que os problemas e as dúvidas chegam primeiro nos
sindicatos, por isso, é fundamental ter conhecimento para
apoiar os associados. “Se tivermos mais informações
podemos tirar as dúvidas já na base, mais rápido e de forma
correta, sem sobrecarregar o CIPEM com questões mais
cotidianas”, disse.
Ainda durante o curso foram abordadas questões
relacionadas aos prazos previstos nas legislações que
regulam o setor de base orestal e aspectos importantes da
scalização. “Não é uma coisa que a gente trabalha
diretamente todo dia, mas é fundamental que a gente saiba
orientar e dizer onde os associados devem buscar as
informações para resolver os problemas”, pontuou Katia
Danielides, do Sindicato dos Madeireiros do Extremo Norte
(SIMENORTE), de Alta Floresta.

Executivos dos sindicatos associados ao Centro das
Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do Estado
de Mato Grasso (CIPEM) participaram de capacitação sobre
legislação e procedimentos ambientais aplicados ao setor
de base orestal, realizada em Cuiabá, nos dias 15 e 16 de
março.
No primeiro dia do curso, os representantes dos sindicatos receberam informações sobre o funcionamento do
Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e tiveram
contato com princípios fundamentais do direito ambiental.
Eduardo Tales dos Santos, do Sindicato Intermunicipal das
Indústrias de Base Florestal (SINDIFLORA), de Guarantã do
Norte, ressaltou a qualidade das informações repassadas
durante o curso. “Agregou conhecimento que realmente vai
nos auxiliar no atendimento das indústrias no nosso dia a
dia”, pontuou.
Os participantes se aprofundaram também em temas
especícos do setor de base orestal, principalmente nos
aspectos do licenciamento de atividades madeireiras, de

Daniela Torezzan - Assessoria de Comunicação CIPEM
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Kirsch compõe comitiva que
conhece instalações do
Hospital do Câncer de Barretos

Volkweis representa Sindusmad
em apresentação da Norte
Agro Show 2018

26 de março - O presidente do Sindusmad, Sigfrid
Kirsch, esteve em Barretos/SP juntamente com outros
representantes de entidades de classe, visitando a
unidade do Hospital do Câncer e conhecendo seu
funcionamento, visando a extensão do projeto a ser
implantando em Sinop.

27 de março - O vice-presidente do Sindusmad
Wilson Volkweis, participou do jantar de apresentação do
projeto da Norte Agro Show, promovido pela diretoria da
Acrinorte.

29 de março - A diretora do Sindusmad e presidente
do Conselho de Relações Trabalhistas, Sinara Tagliari,
participou de capacitação sobre a reforma trabalhista, realizado pela Federação das Indústrias do Estado de Mato
Grosso (Fiemt).
.
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CONSCIENTIZAÇÃO

Sindusmad é parceiro da
Patrulha Ecológica em projeto
de identicação de árvores
Em 07 de abril, a partir das 08h, o Sindusmad, participou de ação da Patrulha Ecológica Lobo Guará, do Colégio Regina Pacis,
na identicação de árvores da Avenida das
Palmeiras, no perímetro compreendido entre
as avenidas dos Jacarandás e Ingás.
O Sindusmad doou mais de 1.400
estacas de madeiras que serão xadas nas
árvores do canteiro central, que leva o nome e
a espécie de cada uma. As estacas foram
doadas pela Madeireira Klein, através do
diretor Silvan Klein.
Representaram o Sindicato na ação
ecológica o executivo, Felliphe Marinho e os
diretores, Jaldes Langer e Silvan Edemundo
Klein.
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EDUCAÇÃO

Projeto escolar identica
árvores no centro de Sinop

essas crianças garante a todos um futuro melhor e é isso que
estamos fazendo aqui hoje, nos orgulhamos de estar ao lado
de projetos como esse", comenta o diretor do Sindicato,
Silvan Klein.
Todos os alunos são voluntários e estudam no 7º e 8º
anos. O projeto visa educar as crianças fora das salas de
aula.
Com conteúdos ambientais, as ações visam melhorar
o desenvolvimento das competências dos alunos,
ensinando trabalho em equipe, responsabilidade e
liderança. "Uma das nossas atividades mais legais é passar
nas empresas - que não possuem nenhuma árvore na frente
- e perguntar os motivos do não plantio, depois buscamos
incentivar os empresários a plantarem. Todas as escolas
deveriam ter projetos como esse", arma a estudante do
oitavo ano e líder do seu grupo, Eduarda Soder.

No mês de abril a avenida das Figueiras ganhou um
diferencial. Todas as árvores receberam identicação com
seus nomes cientíco e popular.
A ação faz parte do projeto "Patrulha Ecológica Lobo
Guará", que reúne 41 crianças, com idade entre 12 e 15
anos, do Colégio Regina Pacis. "Esse projeto funciona em
conjunto com alguns parceiros. A catalogação das plantas
foi feita pelos alunos de Engenharia Florestal da UFMT e para
a identicação contamos com o apoio do Sindusmad e da
Madeireira Klein. Esse apoio é essencial para mantermos a
Patrulha em funcionamento", conta a coordenadora do
projeto, professora Leni Chiarello.
Acompanhando de perto o trabalho dos patrulheiros, o
Sindicato fez a doação das estacas usadas nas plaquinhas
de identicação, doadas pela Madeireira Klein. "O
Sindusmad tem um compromisso rmado com a arborização, o meio ambiente e as futuras gerações. Educar e apoiar

Compartilhamento

de Aeronaves
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inovação

Unemat e Sindusmad formatam banco de
dados, aplicativo e selo de exportação
A parceria também prevê a criação do selo qualitativo
de exportação para aplicar às indústrias madeireiras,
almejando apoio de instituições como o Instituto WWF, a
Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), a Secretaria
Estadual de Desenvolvimento Econômico (SEDEC) e
Governo do Estado de Mato Grosso.

O Sindusmad e a Universidade Estadual de Mato
Grosso (Unemat), campus de Sinop estão em fase de
elaboração de projeto para criação e formatação de banco
de dados informativo sobre o setor de base orestal do Mato
Grosso.
O projeto contempla ainda a criação de aplicativo
disponibilizando dados sobre o setor ao acesso público.

Caibro, viga, prancha, ripão, porta,
forro, batente, guarnição,
meia cana, madeira serrada,
vigamento e tábuas.

Madeira serrada, beneciada e biomassa
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Kirsch e Mason representaram setor em evento
sobre tendências para a pesquisa orestal

Sindusmad participa da comemoração
de 40 anos da Embrapa Florestas
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”, frisou Kirsch, ao complementar que Sindusmad,
CIPEM e Embrapa Florestas iniciaram o convênio de
pesquisas sobre o segmento orestal em 2011.
O pesquisador que está à frente da parceria entre as
entidades, Evaldo Munhoz Brás, 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.” (Com assessoria do CIPEM)

Em 11 de maio o presidente do 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.
A programação incluiu dois painéis principais que
abordaram pontos complementares sobre o papel das
orestas no ambiente, na economia e na sociedade. O
primeiro contou com especialistas que falaram sobre fauna
em plantios orestais, restauração orestal e mudanças
climáticas. Rafael Mason participou desse espaço com uma
apresentação sobre o manejo de orestas naturais: o caso
da Amazônia.
Sobre a participação o presidente do Sindusmad
destacou que: “enfatizamos a importância da modalidade

FABRICAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, TANQUES E BEBEDOUROS

66 3515.6198 | 9 9646.7857
RUA JOÃO PEDRO MOREIRA DE CARVALHO, 480 - SETOR INDUSTRIAL - SINOP/MT
CEP 78557-195 EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL
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Assembleia Geral dos Associados ao Sindusmad
05 de maio
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RECONHECIMENTO

Sindusmad é destaque em prêmio
de Boas Práticas Sindicais
Sindicato cou em 3º lugar com o projeto "Família Sindusmad"
pois representa fortemente o setor de base orestal do
estado. Já o segundo lugar cou com o Sindirepa (Sindicato
Intermunicipal da Indústria de Reparação de Veículos e
Acessórios do Estado de Mato Grosso), com projeto de
cursos de capacitação para associados", comenta o
presidente, que lembra que os projetos vencedores estarão
disponíveis no catálogo online de Boas Práticas Sindicais da
CNI.

O 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", explica o
presidente do Sindusmad, Sigfrid Kirsch.
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 nosso sindicato possui um compromisso ambiental
e social com a sociedade, devido a sua história construída
ao longo dos seus 34 anos. O projeto inscrito tem objetivo de
apresentar o setor madeireiro para as crianças, por meio de
uma linguagem mais simplicada. Os alunos conheceram a
estrutura física e a história do Sindusmad, além de visitarem
empresas madeireiras, que fabricam móveis, mudas de
arvores, sementes, entre outros", conta Kirsch.
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.
"O primeiro lugar da premiação, que concorrerá na
etapa nacional, foi conquistado por outro grande sindicato
madeireiro, pelo SIMNO (Sindicato da Indústria Madeireiras
e Moveleiras do Noroeste de Mato Grosso) com ação
voltada para o resíduos sólidos, e seu aproveitamento
gerando sustentabilidade, a qual sentimos muito orgulho

BRIGHENTI

MADEIRAS
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9 9995 6901
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tecnologia

Empresários buscam novos
mercados para a indústria da
madeira na França

empresários sinopenses Jaldes Langer, Gleisson Tagliari,
Fernando Ulysses Pagliari, Volnei Dacroce e Sigfrid Kirsch.
O objetivo é que daqui dois anos, na próxima edição
da Feira, seja instalado um estande do CIPEM para
apresentar o setor em Mato Grosso.

Compondo a comitiva do Centro das Indústrias
Produtoras e Exportadoras de Madeira de Mato Grosso
(CIPEM), em julho, empresários do setor de base orestal de
Sinop participaram da maior feira mundial de produtos
madeireiros, a Carrefour Du Bois, em Nantes, na França. O
objetivo da viagem foi a busca de novos mercados e
aumento da exportação de produtos orestais matogrossenses.
"O mercado internacional representa uma ótima
oportunidade para continuar crescendo em meio à crise
econômica que nosso país vem passando. O setor
madeireiro vem sofrendo e, com a taxa cambial favorável, o
Sindusmad (Sindicato das Indústrias Madeireiras do Norte
de Mato Grosso) incentiva e auxilia seus associados no
mercado de exportação", comenta o presidente do
Sindusmad, Sigfrid Kirsch, que integrou a comitiva.
A feira reuniu participantes de 80 países em 550
estandes de exposição. Um dos grandes objetivos do
evento é o compartilhamento de experiências e novas
tecnologias que podem contribuir para o desenvolvimento
do manejo orestal. "Participar de um evento desse porte é
extremamente necessário para o aprimoramento do nosso
trabalho. Temos acesso a várias empresas e fornecedores
do mundo todo que nos passam tecnologias diferentes e
inovações, que proporcionam mais aproveitamento da
madeira", explica Tatiane Paludo, associada ao Sindusmad
que participou da Carrefour Du Bois, juntamente com os

Mercado Madeireiro de Mato Grosso
De acordo com o CIPEM, atualmente a indústria
madeira estende-se por 3,2 milhões de hectares, com
expectativa de chegar a 6 milhões de hectares de oresta
com manejo sustentável até 2030.
As orestas manejadas envolvem mais de 5 mil
produtores, dos quais, 1.800 são empresas que atuam
como indústria e comércio, empregando cerca de 90 mil
pessoas direta e indiretamente. A atividade orestal
representa a principal base econômica de 44 municípios do
estado. Além disso, o setor ocupa a 4ª posição no ranking
da economia estadual. Apenas em 2017, foram
arrecadados, pelo setor orestal em Mato Grosso, mais de
47 milhões de reais em Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) e 16 milhões de reais do
Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB).
Em 2017, o Estado exportou mais de 72 mil metros
cúbicos de madeira, resultando em uma receita de,
aproximadamente, 150 milhões de dólares.
Com assessoria do CIPEM
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INOVAÇÃO

Setor de base orestal apresenta
tendências na Norte Agroshow
Palestras, exposições e ocinas de inovação integram
agenda do sindicato durante feira tecnológica
Entre os dias 06 e 08 de junho o Sindusmad, participou
da primeira edição da Norte Agroshow, feira promovida pela
Associação dos Criadores do Norte de Mato Grosso
(Acrinorte) e voltada à difusão de conhecimento, tecnologia
e soluções ao campo.
No local da feira, o Parque de Exposições da Acrinorte,
o estande do Sindusmad, apresentou tendências do
mercado da madeira com palestras com temas
relacionados a secagem de madeira, controle de produção
e controle de umidade de biomassa, promovidas pela
empresa Marrari Automação, no primeiro dia do evento.
Já na quinta-feira, SENAI e SESI realizaram ocinas de
inovação e, no dia 08, as palestras continuaram com temas
relacionados a Lean Manufacturing (aumento de
produtividade com baixo custo) e Gestão do FAP/NTEP: o
diferencial competitivo para a indústria.

Exposições de máquinas e produtos orestais
também estão na programação do estande do sindicato
patronal madeireiro.
Nesta primeira edição da Norte Agro Show o
Sindusmad preparou o espaço voltado a atender
representantes e fornecedores da indústria orestal.
O espaço destinado ao setor de base orestal teve
programação diária das 13h às 18h.
A NORTE AGROSHOW
O evento apresentou ao público uma série de
inovações do agronegócio em diferentes elos da cadeia
produtiva (desde sementes, agricultura, pecuária, setor de
máquinas, insumos, defensivos, entre outros).

Av. dos Jacarandás, 2673
Setor Resid. Sul | Sinop-MT
CEP: 78.550-003
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renovação

Floresta manejada
em Mato Grosso é
destaque em pesquisa
antes mesmo de tentarmos questionar esse conceito. Por
volta das 13h de um dia qualquer, uma vara com cerca de 30
porcos do mato (conhecidos na região como queixadas)
chega bem perto da sede da fazenda. Isso se repete em
variadas horas e dias, alternando entre onças, veados,
quatis, aves e outras espécies típicas da região norte matogrossense, demonstrando a diversidade de fauna
característica de uma oresta conservada.
O manejo da área está sob responsabilidade técnica
da engenheira orestal Angeli Katiucia, que controla todos
os detalhes desde a etapa de inventariado, licenciamento e
desenvolvimento das atividades. Ao todo são empregadas
18 pessoas diretamente no trabalho diário. Outras dezenas
se envolvem no processo ao longo da cadeia de produção.
Apenas em 2017, saíram da fazenda, para oito indústrias da
região, em torno de 58 mil metros cúbicos de madeira,
sendo as principais espécies Amescla, Angelim-pedra,
Cambará, Cedrinho, Cumaru, Cupiúba, Itaúba, Garapeira e
Peroba-Mica.
De acordo com a engenheira, tudo é feito para diminuir
o impacto na oresta, desde a escolha do local onde a
árvore irá cair, passando pelo caminho que o trator
(denominado skidder) percorrerá para retirá-la, as rotas de
estradas até a esplanada onde será carregada e depois
embarcada para transporte. “A escolha da árvore, o
trabalhado durante a colheita e a medição são planejados
para garantir, também, o total aproveitamento da matériaprima”, explicou. Todo o processo, segundo ela, é
controlado por planilhas e softwares que indicam cada

Desde 1980, uma área de aproximadamente 51 mil
hectares de oresta nativa encravada na região norte de
Mato Grosso na divisa dos municípios de Sinop e Tabaporã
está sendo conservada pela Fazenda Sinopema, através do
manejo orestal sustentável.
No local, todas as etapas de colheita das árvores
maduras são cuidadosamente estudadas, planejadas e
executadas. Além de seguir rigorosamente a legislação
ambiental, atendendo aos dispositivos que garantam a
manutenção da oresta em pé, a preocupação com a
regeneração natural das áreas que passaram por
intervenção, o que garante também a sustentabilidade do
negócio, é um dos principais pontos observados.
A prova disso é que a propriedade já possui áreas
aptas a passarem por uma segunda colheita de árvores
cerca de 25 anos depois da primeira. “Se não estivéssemos
aqui, tudo isso já tinha virado outra coisa”, ressalta um dos
proprietários do condomínio empresarial familiar que
administra o negócio, Luiz Carlos Fávero, referindo-se à
expansão de cultivos agrícolas que contorna, como um
mosaico, os limites da fazenda. De fato, tanto as imagens de
satélite quanto a paisagem de quem percorre a região,
expõem um contraste inequívoco entre a propriedade que
desenvolve o manejo sustentável da oresta e as outras que
transformaram as áreas para cultivos diversos.
Embora o senso comum diculte a visualização, pelo
menos imediata, de que a colheita de árvores parans
comerciais possa ser sinônimo de conservação da oresta,
outro aspecto extremamente marcante chama a atenção,
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longe de ser simples. A realidade é bastante complexa e
envolve um arcabouço de legislações, permeadas de
exigências e detalhes com as quais, qualquer descuido ou
falha humana pode resultar em embargos, multas e
processos criminais. Além disso, a autorização e a
scalização da atividade, sejam para colheita, transporte ou
comercialização são realizadas, em Mato Grosso, por pelo
menos quatro órgãos governamentais diferentes: Sema-MT,
Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama), Instituto de Defesa Agropecuária
(Indea) e Polícia Rodoviária Federal. Os Ministérios Públicos
(MPs) Estadual e Federal também participam do processo
quando o assunto é o atendimento à legislação.
Motivado por esse universo que envolve o setor de
base orestal, o Centro das Indústrias Produtoras e

etapa percorrida, marcados com pontos coloridos no mapa.
“Com isso conseguimos determinar a localização
geoespacial das árvores, garantindo a chamada cadeia de
custódia”, reforçou.
A LEGALIDADE
A necessidade dessa atenção é endossada pela
superintendente de gestão orestal da Secretaria de Estado
de Meio Ambiente de Mato Grosso (Sema-MT), Suely Fátima
Menegon Bertoldi. “É indispensável que a prática seja
coerente com a documentação, ou seja, que o demonstrado
no plano de manejo seja o executado na oresta. E aqui
vemos isso funcionar com muita eciência”, ressaltou.
Contudo, o manejo orestal é uma atividade que está
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Exportadoras de Madeira do Estado de Mato Grosso
(Cipem), que representa oito sindicatos do setor no estado,
juntamente com o Fórum Nacional das Atividades de Base
Florestal (FNBF) e com a Sema-MT, realizaram um dia de
campo dedicado à vivência na oresta. Para isso, reuniram,
no último dia 20, na fazenda Sinopema, representantes dos
MPs, Serviço Florestal Brasileiro (SFB), Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Econômico (Sedec-MT), Associação
Mato-grossense dos Engenheiros Florestais (Amef), Indea,
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) –
Florestas, empresários, dentre outros convidados, para
vivenciar, na prática, um dia no manejo orestal.
A experiência, segundo o presidente do Cipem, Rafael
Mason, caminha no sentido de abrir um diálogo franco com
os órgãos reguladores e scalizadores, permitindo avanços
no entendimento da atividade. “Nós queremos demonstrar
que o setor está comprometido com a legalidade e não tem
nada a esconder. Pelo contrário, queremos abrir as portas
para que os órgãos governamentais e a sociedade saibam
mais e possam entender o que signica conservar as
orestas amazônicas através do manejo orestal
sustentável”, revelou.
A estratégia foi saudada pelo diretor-geral do SFB,
Raimundo Deusdará Filho, que registrou a necessidade de
promover espaços para essa aproximação. “Essa é uma
oportunidade real de vivenciarmos o desenvolvimento
sustentável das orestas brasileiras. E o SFB tem tudo a ver
com isso, pois tem, como missão, promover o

conhecimento, o uso sustentável e a ampliação da cobertura
orestal, tornando a agenda estratégica para a economia do
país”, relembrou.
O secretário de Meio Ambiente do Estado, André Baby,
registrou que o evento está inserido na agenda de governo,
principalmente na estratégia Produzir, Conservar e Incluir
(PCI), que tem como uma das metas, promover o aumento
da área orestal sob manejo. “O estado de Mato Grosso
possui 53% de seu território ocupado pela Amazônia e
precisamos desenvolver agendas que conservem a oresta
em pé, mas que também gerem desenvolvimento
econômico e inclusão social”, reetiu.
Neste contexto, as instituições de pesquisa, como a
Embrapa desempenham um papel importante, pois é delas
que surgem resultados para melhorar as práticas do setor.
“Os resultados obtidos também inuenciam, positivamente,
a construção de políticas públicas mais adequadas à
realidade”, armou o pesquisador da Embrapa Florestas,
doutor Evaldo Muñoz Braz.
Os efeitos da experiência em campo serão
fundamentais na atuação do MPF, conforme relatou o
procurador Pedro Melo Pouchain Ribeiro. “Sem dúvida, o
que pudemos ver aqui nos auxilia a compor entendimentos
que não seriam possíveis sem vivenciar essa prática. Isso
contribui para atuarmos com maior precisão”, ponderou.
O evento na fazenda Sinopema contou com o apoio do
Sindicato das Indústrias Madeireiras do Norte do Estado de
Mato Grosso (Sindusmad).

Rebobinagem de
Motores e Geradores
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS
SILOS E SECADORES

3531-0366 / 3515-8004

Sinop-MT

D E P Ó S I T O D E M A D E I R A S

TÁBUAS, CAIBROS E VIGAS
(66) 3532-7531 / 99908-0015
Av. André Maggi, 1805 - (Esq. com Av. Flamboyants)
Jadim Paraíso - Sinop/MT

VENDA DE MADEIRA SERRADA OU TORAS

(66) 9

9985-1560
(66) 3532 7531
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CONTRA O CÂNCER

Sindusmad participa de ação para
construção do Hospital do Amor

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.
Essa será a 13ª unidade de prevenção do Hospital de
Amor do país. Além do prédio de mais de 3 mil metros
quadrados, o orçamento inicial contempla a aquisição de
três carretas, unidades móveis com equipamentos e
prossionais para diagnosticar a população em cidades
próximas.
"Se olharmos os 34 milhões pela parte econômica, é
alto. Mas quando vemos os benefícios que traz quando é
investido na saúde, ele se torna pequeno", lembra Paulo.

Orçada em 34 milhões, a obra do Instituto de
Prevenção do Câncer do Norte de Mato Grosso, do Hospital
de Amor, está prevista para iniciar em 2019. Entre as ações
para arrecadação de fundos em Sinop, aconteceu um leilão,
que contou com a doação de mais de 70 itens, e arrecadou
mais de 1,3 milhões.
"Mais de 100 pessoas, empresas e instituições se
envolveram e ajudaram. Entre eles o Sidusmad, que vem
apoiando e acompanhando a instalação do Hospital aqui
em Sinop. Precisamos mostrar que existe o interesse da
comunidade. Nós estamos arrecadando o dinheiro, mas é o
Hospital do Amor de Barretos que irá construir e administrar",
explica Paulo Prates, secretário executivo da comissão
Organizadora pró-construção.
O Sindicato fez a doação de um aparador em estilo
rústico de champanhe, através do diretor Juarez Ramos, da
Pica-pau madeiras, e uma locação do Centro de Eventos
Pavilhão Nereu Pasine. Além dos arremates, foram feitas
doações através da campanha "Tijolinhos do Amor", que
grava o nome do doador em placas que serão colocadas em

DOAÇÕES:
Banco: Bradesco
C/C: 3499-1
Ag: 1397-8
Fundação Pio XII - CNPJ: 49.150.352/0001-12

Confeitaria e Café
Encomendas de bolos, doces
e salgados para festas

Tutti Quanti
Casa di dolci

66 3531-3698 | 9 9962-6388
Av. das Sibipirunas, 3398
Setor Comercial
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FLORESTAL TECH / FOR MÓBILE

Sindusmad expõe em
feira internacional da madeira
Feira em São Paulo reuniu alguns dos maiores
representantes do setor madeireiro do Brasil e do mundo
forro, o piso e móveis. Também era possível ver detalhes
sobre o manejo orestal", lembra Kirsch.
Entre os produtos apresentados estão Decks, portas
maciças de jequitibá e cedro amazonense, jogos de bistrô,
jogos de mesas e cadeiras dobráveis, aparadores, escriva-

Visando o crescimento do comércio da madeireira
nativa, o Sindusmad, participou, entre os dias 10 e 13 de
julho, da 2ª Edição da Florestal Tech, realizada pelo Centro
das Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do
Estado de Mato Grosso (Cipem) durante a Feira
Internacional da Indústria de Móveis e Madeira (ForMóbile).
"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", explica o presidente do
Sindusmad, Sigfrid Kirsh.
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.
"O estande personalizado do Cipem tinha 40 m² e
cava no Espaço Madeira, da revista referência. Além de
conhecer os produtos, os visitantes tinham a oportunidade
de visualizar, em realidade virtual aumentada, a aplicação
das 32 espécies nativas disponíveis, alterando a parede, o
43
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Jessyca Fruett Dacroce, da Trevo Materiais para
Construção, aproveitou a ForMóbile para reforçar os laços
com os atuais clientes.
"Grande parte dos nossos contratos são fechados por
telefone e com a Feira nós tivemos a oportunidade de
conhecer nossos compradores pessoalmente, melhorar
ainda mais nossa comunicação e reforçar a conança",
explica.
O Estande contou ainda com palestras para
arquitetos, apresentando as diversas possibilidades de
usos da madeira.

ninhas de itaúba e uma mesa modelo 3D mesclada itaúba e
sucupira feita em processo de marchetaria.
Apesar do foco moveleiro, a feira movimenta todo
setor madeireiro, contando com palestras e exposições
voltadas especialmente para serralherias. O associado
Diogo Paludo participou buscando soluções para
reaproveitar resíduos, além de expor no estande do Cipem.
"Eventos desse porte abrem a nossa mente para
novidades e nos proporciona uma nova visão de mercado.
Além de voltar com várias ideias para reaproveitar resíduos,
consegui manter contato com representantes e já iniciar
novos contatos e possíveis negócios", conta.
Além de conquistar novos compradores, a empresária
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Empresários apontam prioridades
para desenvolvimento industrial
crescimento da economia do estado nos próximos quatro
anos. O documento com as prioridades catalogadas será
entregue aos candidatos aos cargos do Executivo e
Legislativo nas eleições estadual deste ano.
“Agradecemos essa ação que a Fiemt está fazendo,
ouvindo as bases e as necessidades que temos. Acredito
que este é o caminho, saber o que existe no chão da fábrica,
o que a indústria vive e mostrar para os políticos as
diculdades da indústria de base orestal e também de
outros segmentos do norte do estado”, avaliou o presidente
Kirsch.
Para o vice-presidente do Sistema Fiemt, Celso
Banazeski, o evento é uma ferramenta na construção de um
novo futuro para Mato Grosso. “É importante esse momento
porque se propõe aos gestores um norte do que a indústria
quer para os próximos quatro anos. Passamos o direito de
cobrar que essas ações sejam implementadas. Ao nal,
vamos consolidar essas prioridades em um documento e
entregaremos aos candidatos e cobraremos um
comprometimento em relação à agenda propositiva”, disse.

“A indústria de Mato Grosso está esquecida. Se o
órgão público não começar a olhar para isso, vamos perder
cada vez mais indústria ao invés de atrair novas”, avaliou o
presidente do Sindusmad, Sigfrid Kirsch, durante o evento
“Prioridades da Indústria 2019-2022”. O encontro, realizado
pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso
(Fiemt), ocorreu em 19 de julho, em Sinop.
Diculdades logísticas, burocracia e a alta carga
tributária foram alguns dos fatores mais apontados que
dicultam o crescimento vertiginoso do setor no estado. “É
muito importante fazer esse tipo de ação que a federação
está fazendo para dar um direcionamento na gestão política.
Entregar esse documento ajuda os políticos a pensar no que
devem fazer realmente para desenvolver o estado, além de
ser um bom instrumento para cobrá-los no futuro”, avaliou o
industrial Ivo Guadagnin, que atua há mais de 30 anos no
segmento madeireiro em Sinop.
O objetivo do evento, que percorreu também as
cidades de Cáceres, Rondonópolis e Cuiabá é elaborar a
pauta da indústria com as prioridades do setor para o

ELETROTÉCNICA
(66) 3515

6883 | (66) 99618 3199 | (66) 99965 2149
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Diones Marcos representa
Sindusmad em encontro
com Grupo Votorantim

Superintendente regional
do Senai se reúne com
diretoria do Sindusmad

O diretor do Sindusmad, Diones Marcos, em reunião
com Grupo Votorantim, em Cuiabá, tendo como pauta a
viabilidade de comércio dos resíduos provenientes das
madeireiras de Sinop e região.
Marcos integra também o grupo de trabalho dos
resíduos de madeira, almejando agregar valor ao resíduo
gerado nas indústrias.

Durante o encontro a diretoria do Sindusmad
apresentou à superintendente regional do Senai, Lélia
Brun, a importância da utilização da madeira nativa no
acabamento do novo prédio do Senai/Sinop, como forma
de valorizar a matéria-prima local, responsável pelo desenvolvimento da região norte do Estado.

E-mail: sulcalhas.sinop@hotmail.com

Av. Foz do Iguaçu 246 - Sinop-MT
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ENCONTRO DOS MADEIREIROS

Empresários conhecem
viabilidade da energia solar

No dia 24 de agosto, durante o Encontro dos
Madeireiros foi apresentada palestra promovida pelo
Senai com o tema: “Porque vale a pena investir em energia
solar no Estado de Mato Grosso?”, ministrada por Lucas
Barbosa, engenheiro de produção e consultor do
SEBRAE.

Fone/Fax (66) 3531-1596 / 3531-2771
Rua Colonizador Ênio Pipino, 4961 | C. Postal 303
Setor Industrial | CEP 78550-258 | Sinop/MT

r.sinop@terra.com.br
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CAPACITAÇÃO

Equipe técnica participa do
II Encontro de Executivos
Prossionais foram atualizados quanto a procedimentos administrativos,
nanceiros e jurídicos que permitirão aprimorar o atendimento aos associados
esse conteúdo durante o curso.
O objetivo do Encontro, de acordo com o presidente
do Cipem, Rafael Mason, é exatamente esse: manter
sempre atualizada a equipe que está na ponta do
atendimento. “Nosso esforço é para que o empresário do
setor de base orestal tenha atendimento ágil e qualicado
nas diversas demandas que emergem diariamente no
exercício da atividade”, reforçou.
As informações sobre questões administrativas e
nanceiras foram repassadas pela consultora empresarial e
perita contábil, Maria Terezinha de Farias. “Conhecer as
regras e estar organizado internamente também aumenta a
eciência dos sindicatos e permite focar a atuação no que é
primordial”, ressaltou.

A equipe técnica do Sindusmad, composta pelo
diretor-executivo, Felliphe Marinho e a gestora nanceira
Luzia Aparecida Carlos, participaram juntamente com os
demais representantes dos sindicatos patronais do setor de
base orestal de Mato Grosso, em setembro, o II Encontro
dos Executivos de 2018, promovido pelo Centro das
Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do Estado
de Mato Grosso (Cipem), em Cuiabá.
Durante dois dias, os prossionais receberam informações sobre procedimentos administrativos, nanceiros e
jurídicos que permitirão aprimorar o atendimento aos
empresários associados.
O principal debate ocorrido foi sobre 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.
A advogada Mauren Lazzaretti
ressaltou a importância de os empresários estarem organizados em seu
ambiente de trabalho e de os executivos
saberem como proceder em casos de
scalização. “Conhecer os direitos e
deveres do empreendedor e do órgão
scalizador é essencial para defender
direitos, reduzir as inconformidades e
tornar mais tranquila a ação scalizatória,
que é rotina no dia a dia de todo
empresário do setor de base orestal”,
frisou a consultora jurídica que ministrou
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ENVOLVIMENTO

Sindusmad apoia instituições
benecentes de Sinop
600 quilos de alimentos foram doados

Em 18 de julho o Sindusmad e o Sesi doaram o
montante de 600 quilos de alimentos para o Lar dos
Vicentinos e também para a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAS).
Os alimentos foram arrecadados durante a quinta
edição do Protege, em Sinop. Mais de 300 prossionais
da área e empresários participaram do encontro e a
inscrição para o evento foi a doação de alimentos.
"Além das demandas do setor de base orestal, o
Sindicato possui história no município de Sinop e região,
devido à sua atuação nas áreas social e ambiental,
contribuindo com o crescimento da cidade. Sentimonos no dever de contribuir sempre que solicitados, ainda
mais podendo ajudar duas instituições nobres, que
assim como as demais, merecem nosso respeito e
apoio,", disse o presidente do Sindusmad, Sigfrid Kirsch.
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Alunos homenageiam “Família
Sindusmad” em Setembro Verde
03 de setembro - O Sindusmad participou do
"Setembro Verde" realizado pela Escola Municipal de
Ensino Básico Professora Leni Teresinha Benedetti, que
homenageou aos pioneiros da cidade e ao setor madeireiro em forma de apresentação teatral pelos alunos da
professora Mauricy de Oliveira, com a peça “Família
Sindusmad”.
Participaram também o 4ª Batalhão de Bombeiros
Militar, Prefeitura de Sinop e parceiros.
Após a apresentação foi inaugurado o espaço de
lazer da escola oferecido aos alunos.

66 99915 2027
Avenida das Acácias, 1812 - Sala 01
(Ao lado do estacionamento da Sefaz/MT)
CEP 78550-280 Sinop-MT
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MERCADO

Treinamento sobre secagem
aponta novas perspectivas
Soluções inovadoras para o mercado da madeira
nativa de Mato Grosso foram apresentadas, de 24 a 28 de
setembro, a empresários e colaboradores do setor de base
orestal de Mato Grosso e do Estado do Pará, e também a
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, na sede do Sindusmad, que
promoveu o evento em parceira com o Centro das
Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeiras no
Estado de Mato Grosso (Cipem).
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, tanto para venda
dentro do país, quanto para exportação.
Segundo ele, o processo natural de secagem não
tem se mostrado ecaz e grande parte das indústrias ainda
o utiliza, sem equipamentos especícos ou técnicas
condizentes para os resultados necessários.
O presidente do Sindusmad, Sigfrid Kirsch, explicou
que 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.
Fleck explicou também porque é necessário que a
madeira seja processada com a secagem. Para ele
“madeira não seca, não é matéria-prima. Com a umidade,
ela se modica dimensionalmente. Como é um ser
hidroscópico - entrega água e recebe água – se não passa
por processo ecaz de secagem, modica-se, causando
problemas como móveis com portas que não abrem ou
gavetas que não fecham, por exemplo”.

Conhecimento aliado à tecnologia tem a capacidade
de abrir possibilidades do mercado brasileiro à exportação
de madeira nativa a países altamente exigentes como
Alemanha, Inglaterra, Áustria e Estados Unidos e, conforme
Fleck: “São mercados que pagam o preço justo por este
produto. Quando há incorporação tecnológica há
agregação de valor também e são poucas as empresas
brasileiras dispostas a pagar por este preço, porém, as
estrangeiras compram e pagam, mas exigem qualidade.
Temos que ser excelentes para atender ao mercado
externo, bem como ao interno”.
A empresária e diretora do Sindusmad, Gabriela
Luzia Paludo, que participou do treinamento destacou que
foi possível conhecer as tecnologias que estão sendo
utilizadas em outros países. “No Brasil ainda não temos
acesso, no entanto, percebemos durante o curso que é
totalmente possível aplica-las à realidade das empresas
brasileiras”, disse.
O operador de caldeiras Adiel Santos Lemos, de
Moraes de Almeida (PA), trabalha no segmento de
beneciamento de madeiras. Segundo ele, dentre outras
lições do treinamento, levará solução para uma questão
que se apresentava como problema dentro do processo da
empresa em que trabalha. “Nosso problema era que a
secagem cava de diferentes intensidades na extensão da
peça. Com este treinamento aprendi como padronizar e
aplicar o mesmo nível de secagem em toda a extensão da
peça de madeira”, concluiu.
O Cipem, em parceria com os sindicatos patronais,
promove o treinamento de secagem de madeira, com o
professor Carlos Fleck, também nas cidades de Alta
Floresta, de 12 a 16 de novembro e de 05 a 09 de novembro
e em Juína. O setor orestal de Aripuanã recebeu o
treinamento de 17 a 21 de setembro.
Os participantes recebem certicado de 40 horas.
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Sindusmad e Siticom
concluem negociações
para Convenção
Coletiva do Trabalho
para trabalhadores
dos municípios de Vera
e Feliz Natal
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CONQUISTA

Madeireiros e Bombeiros
elaboram normativa inédita que
desobriga instalação de hidrantes
Agora as madeireiras não têm mais obrigação de instalar
hidrante e mangotinho, mas terão que apresentar
contrapartidas de segurança
instalação de hidrante e mangotinho (equipamento menor
que o hidrante), mas terão que apresentar contrapartidas de
segurança”, complementou o executivo do Sindusmad.
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.
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

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 Sindsusmad 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.
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
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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 pára-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.

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 as 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
deverão possuir as laterais abertas no mínimo de 40% de
acordo com seu perímetro e ainda possuir um veículo
automotor com reservatório de água (embarcado, encaroçado ou rebocado), equipado com mangueira de incêndio
ou mangotinho de no mínimo 10 metros de comprimento,
esguicho regulável de 13 milímetros e conjunto motorbomba.
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Sindusmad, Sesi e Fasipe rmam
parceria para trailer odontológico
O projeto tem como objetivo atender aos
trabalhadores da indústria madeireira e seus familiares,
no pátio das empresas, com consulta e tratamento
odontológico.
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ESCOLA DE ARTES

Sindusmad doa madeiras
para espaço cultural
Em 24 de outubro o Sindusmad fez a
doação de madeiras da espécie itaúba para o
Colégio Regina Pacis, utilizadas na composição da Escola de Artes, espaço que será
dedicado à cultura, leitura e literatura.
O empresário e associado ao Sindusmad, Roque Keppel, da Anifer Madeiras, doou
toras para o projeto.
Já o empresário e diretor do Sindusmad,
Juarez Ramos, do Depósito Pica-Pau Madeiras participou com o trabalho de beneciamento da madeira, que foi transformada em
22 banquetas que farão parte da decoração
do novo espaço.

Crianças do bairro Menino Jesus
ganham festa em madeireira
Os lhos, netos, sobrinhos e convidados dos colaboradores da Madeireira
Gramados participaram na manhã de 12 de outubro, dia das crianças, da
recreação dedicada aos “pequenos”, no pátio da empresa.
A iniciativa do empresário Diones Marcos teve o objetivo de reunir crianças
e seus familiares em um dia de muita diversão e confraternização.
“Sabemos que as crianças são nosso futuro e por isso elas devem se sentir
valorizadas não somente neste dia, mas em todos”, disse ao explicar que
anualmente realizava na empresa a confraternização de m de ano para os
funcionários, no entanto, a partir de 2018, a reunião das famílias será em torno
das crianças.
Ao longo da manhã as crianças e seus familiares participaram ainda de
brincadeiras, dinâmicas, danças, brincar no pula-pula e se divertir com pipoca,
refrigerante e sorvete.

TÁBUAS | VIGAS
CAIBROS | RIPAS
DECKS | VISTAS
FORROS | PORTAS
PORTAIS | BEIRAL
PRANCHAS | QUADRADOS

3531 0866

Rua João Pedro Moreira de Carvalho, 3374
Setor Industrial | Sinop.MT

9 9965 6902 | 9 9920 2632
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Trabalha com
agronegócios?
A Referência tem o
carro certo para você!

ATENDIMENTO:
0800 41 1990 | 66 3531 4291
Das 07h00 às 18h00 de Segunda a Sexta.
Av. Dom Henrique Froehlich, 585 - Jd Maringá
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Diretoria fomenta criação do
distrito industrial da madeira
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Projetos

Centro de Eventos

Recanto
daFone
Natureza
/ WhatsApp
(66)99967-5841

Eduardo Ribas Volkweis

Lillian Beltrani Donadia

ENGENHEIRO FLORESTAL
CREA MT - 031740
(66) 99613-3934

ENGENHEIRA FLORESTAL
CREA MT - 031755
(66) 99622-9023 | 98460-9023
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Sindusmad acompanha projeto
arquitetônico do Senai Sinop
em Sinop, que atenderá aproximadamente três mil
alunos/dia, utilize madeira em sua composição,
principalmente como acabamento.
Conforme os diretores, esta é uma forma de valorizar a
região Norte do Estado, levando em consideração a
importância do setor de base orestal.

30 de outubro - A Vuoi Arquitetura apresentou ao
Sindusmad o projeto das novas instalações do Senai Sinop,
que será inaugurado dia 23 de novembro. O presidente
Sigfrid Kirsch e os diretores Jaldes Langer e Gleisson
Tagliari, propuseram ao Sistema Federação das Indústrias
do Estado de Mato Grosso (Fiemt), que a unidade do Senai,
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3515 8727
Av. Odalgir Sgarbi, 160 - Alto da Glória - Sinop - MT

(66)

3515-6579

contatos@eletrostacke.com.br
www.eletrostacke.com.br

Comando e Força

Qualidade de Energia

Projeto
Montagem
Instalação

Análise
Correção

Materiais
Elétricos Industriais

Adequação NR10
Execução SPDA
Rebobinagem de Motores Elétricos
Manutenção de Geradores de Energia Elétrica
Revenda de Transformadores

Av. Foz do Iguaçu 266 - Dist. Industrial - CEP 78557-503 | Sinop-MT
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DIRETORIA 2016/2019
Sigfrid Kirsch
Presidente
Wilson José Volkweis
Vice-presidente
Lucinei Amaro
1° Vice-presidente
Flavio Luiz Berté
2° Vice-Presidente
Antônio Carlos Henriques Luis
3° Vice- presidente
Lauri Balbinot
1° Secretário
Felipe Antoniolli
2° Secretário
Marcelo Ghiraldi
1° Tesoureiro
Marcelino Pasa
2° Tesoureiro
DIRETORES
Roberto Carlos Paluchowski
Antoninho Antoniolli
Marcelo Kreibich
Plinio Socreppa
Orlando Socreppa Junior
Juarez Ramos Filho
Laércio Luiz Brighenti
Gabriella Luzia Paludo
Diogo Paludo
Diones Marcos
Silvan Edemundo Klein

19 de outubro - O Sindusmad apresentou às indústrias associadas o novo sistema da
SEMA que será implantado em dezembro de 2018, o SISFLORA 2.0.
A intenção é minimizar os impactos da mudança dentro do novo sistema de emissão de
Guias Florestais, apresentando aos empresários o novo leiaute e sua operação.

CONSELHO FISCAL
EFETIVOS
Carlos Gilberto Pierdoná
Sinara Tagliari
Fernando Ulysses Pagliari

CONSELHO FISCAL
SUPLENTES
Paulo Kerber
Ivo Guadagnin
Antonio Virgilino Rodrigues

EX-PRESIDENTES
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
Consultor Associativo
Laurival dos Santos Morais Junior
PROJETO GRÁFICO E JORNALISMO
Cristiane Oliveira
Jornalista Responsável
DRT 000292 MT

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

29 de outubro - O diretor do Sindusmad, Diones Marcos, recebeu em sua empresa,
professores de Ciências Econômicas da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat). Na
reunião a busca por informações e dados a serem aplicados na criação de projeto para fomento
da comercialização dos mercados interno e externo.

Além dos vinhos...
É loja, é empório, é delicatessen..
e também um lugar incrível que você
conhece ou ainda vai conhecer!

(66) 3515-7971 | 9 9978-2566
RUA DOS BARUS, 58 - ST. COMERCIAL
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carmitaemporio

ALTA QUALIDADE

VIVA A EXPERIÊNCIA
CAFÉ DA MANHÃ
ALMOÇO | JANTAR
CAFÉ | BEBIDAS

. Restaurante . Padaria . Vinhos .
(adega completa)

ATENDIMENTO
Segunda a sexta: 14h às 23h
Sábado: 10h às 23h
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3531 0379 Av. das Sibipirunas, 2958 . Centro . Sinop | MT

68

SINDUSMAD | COMPROMISSO COM A FLORESTA

Gleisson Tagliari representa setor
orestal em encontro no Japão
ele foi uma oportunidade de colaboração, que visa mostrar
as várias abordagens que estão sendo adotadas na
promoção de produtos e subprodutos de madeira tropical.
Ele também apresentou o potencial da indústria
orestal mato-grossense no atendimento do mercado
internacional de madeira com origem sustentável.
Representantes dos Estados Unidos, União Europeia,
Gabão, Vietnã e China, entre outros, também participaram
do evento.

O diretor administrativo do Cipem, Gleisson Tagliari,
representou o setor de base orestal de Mato Grosso, no
Japão, participando do encontro anual da Organização
Internacional de Madeiras Tropicais (ITTO), organização
intergovernamental que promove a conservação de
recursos orestais tropicais e seu manejo, uso e comércio
sustentáveis.
No evento, Tagliari apresentou iniciativas de
promoção da madeira tropical no setor privado. Segundo
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A inovação como
fator de superação
PALAVRA DO

presidente
RAFAEL MASON
Presidente do Cipem

“

O Cipem, com
apoio dos sindicados,
continuará investindo
na busca por novas
tecnologias, que
agreguem valor aos
produtos e estimulem o
desenvolvimento do
setor orestal.

Este foi um ano de superar desaos e criar oportunidades. Para o setor de
base orestal, 2018 foi marcado pelo enfrentamento de um cenário de crise no
mercado interno e de busca por novos mercados no exterior. Para que isso se
tornasse possível, foi necessário olhar para o futuro no sentido de buscar inovação,
tanto para os produtos orestais quanto para as práticas industriais.
Neste cenário, destacamos como conquistas a participação dos
empresários mato-grossenses em feiras internacionais, como a Carrefour Bu Bois,
em Nantes-FR, e a ForMóbile, em São Paulo. Além disso, também participamos do
encontro anual do Conselho Internacional das Madeiras Tropicais (ITTO), no Japão.
Todo esse investimento resultou em novos negócios e na consolidação de Mato
Grosso como um estado produtor de madeira nativa de qualidade com origem
sustentável.
Aos poucos estamos conseguindo vencer as barreiras para ter mais áreas de
orestas nativas conservadas através do manejo. Em 2018, atingimos 3,4 milhões
de hectares, contribuindo para alcançarmos a meta prevista pelo setor de chegar a
6 milhões de hectares em 2030.
Agora, acredito que estamos entrando em nova etapa, onde a visão da
madeira nativa como produto sustentável está se consolidando, amparada pela
implementação da cadeia de custódia, que comprova a legalidade da atividade.
Com isso, a expectativa é de que a demanda por madeira nativa aumente no
próximo ano.
Contudo, não basta produzir bem e em escala. É preciso garantir a
participação mato-grossense nesses novos mercados. O Cipem, com apoio dos
sindicados, continuará investindo na busca por novas tecnologias, que agreguem
valor aos produtos e estimulem o desenvolvimento do setor orestal. Ao mesmo
tempo, estamos atentos ao processo de renovação política em vigor no país,
empreendendo os esforços necessários para que o setor tenha as demandas
atendidas e para que não haja retrocessos e insegurança jurídica.
Para isso, é fundamental o trabalho de base feito pelos sindicatos, como o
Sindusmad, que têm um diálogo direto com os empresários, recebendo e
encaminhando as demandas. Por outro lado, também é necessário o envolvimento
dos empresários participando dos espaços e indicando quais são os desaos a
serem enfrentados e onde estão as melhores oportunidades.
Já conseguimos mostrar a força do setor orestal, formada por empresários
sérios e comprometidos com o desenvolvimento de suas regiões, tanto do ponto
de vista econômico, quanto social. Conseguimos credibilidade, através da
organização e representatividade em espaços de discussão social e políticas
públicas. Temos um catálogo de produtos variados para atender uma diversidade
de mercados. E assumimos, legalmente, o compromisso com a conservação das
orestas e de suas riquezas para as gerações futuras.
Considerando todos esses fatores, podemos armar que o setor de base
orestal está trabalhando para contribuir com o desenvolvimento e prosperidade
do estado de Mato Grosso.
E quanto ao Sindusmad, primamos para que este continue engajado em sua
arrojada missão de minimizar os obstáculos impostos aos seus associados, para
assegurar o crescimento contínuo das indústrias por ele representadas e
consequentemente de toda região Norte de Mato Grosso.
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