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Singapura e Austrália:
resultados da missão
empresarial
No início de julho, representantes do
Sindialimentos, Sindquímica, Sindimest e Simec, com apoio do Sebrae
e articulação do Centro Internacional de Negócio da FIEC, embarcaram em uma missão internacional
à Singapura e Austrália. A viagem
proporcionou aos empresários conhecer a aplicabilidade da inovação
na indústria dos países, no intuito de
contribuir para o desenvolvimento
de ações integradas entre estado,
escola e empresas no Ceará.

Rodada de negócios do CIN contou com
participação de empresas filiadas
Sete empresas associadas ao Sindialimentos participaram da rodada de negócios
com países da América Latina, organizada pelo Centro Internacional de Negócios
(CIN), acontecido em junho. Foram elas Frutã, Itaueira Agropecuária, Ali Polpas,
São Pedro (Petruz Fruity), Floema Ind., Jandaia e Fort Coco.
O evento é uma oportunidade para empresário negociar diretamente com compradores estrangeiros interessados em seu produto. A FIEC, através do CIN,
juntamente com a Confederação Nacional de Indústrias (CNI) e em parceria com
a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil),
promoveram este encontro.

Embora Singapura seja uma potência industrial, o país depende
da importação de alimentos de
diversos países, e esse fator se
configura como uma grande oportunidade de negócios para as indústrias de alimentos do Estado,
destaca o presidente do Sindialimentos, André Siqueira.
Os participantes também tiveram
a oportunidade de visitar parques
industriais e ampliar as relações
comerciais com Singapura e da
Austrália. Durante as visitas, foi
formada uma agenda que visa receber no Ceará representantes das
instituições e empresas visitadas em
ambos os países.

Sebrae promove programa com soluções em 7 áreas de conhecimento
As empresas associadas ao Sindialimentos que possuem faturamento anual de
até R$ 3,6 mi podem se beneficiar com
o Sebraetec, programa do Sebrae que
propõe inovação às micro e pequenas
empresas nas áreas de design, produtividade, propriedade intelectual, qualidade,
inovação, sustentabilidade e serviços digitais. As participantes poderão receber um

subsídio de até 50% do valor do serviço
da consultoria tecnológica a ser contratado e de até 70% para atendimento gerencial. Aquelas empresas que estiverem
acima deste patamar poderão contratar
os serviços do SESI, SENAI e IEL e se beneficiar com o desconto de até 20% por
ser associada e contribuinte. As principais demandas das empresas associadas

são no setor de finanças (planejamento
e controle financeiro, formação de preço,
controle de estoque e levantamento e
análise dos custos), processos produtivos
(logística, processos de produção e PCP)
e design (projetos de desenvolvimento de
produtos e embalagens). Mais de 6 mil
empresas cearenses foram atendidas pelo
Sebraetec, em 2015.
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Com apoio do Sebrae, Sindialimentos apresenta 12
expositores no Pecnordeste 2016

Snackout e Polpas Max
Frut: novos associados
ao Sindialimentos

O presidente do Sindialimentos, André Siqueira, dá boas-vindas às novas
empresas filiadas ao sindicato: Polpas
Max Frut e a Snackout. Buscando gerar
o hábito de alimentação saudável de
maneira prazerosa, a Snackout possui
como produto de destaque brigadeiro
preparados com Whey Protein Isolado,
sem glúten, sem lactose, sem adição
de açúcar e rico em fibras. A Polpas
Max Frut é comandada pelo empresário Gutemberg Costa, também proprietário da Frutbiss.

Rotas Estratégicas:
especialistas elegem
oportunidades para
Indústria Agroalimentar
Cerca de 30 especialistas da indústria,
academia e governo que participaram
do Painel Rotas Estratégicas da Indústria Alimentar elegeram três visões de
futuro para o setor. As temáticas propostas são cadeias produtivas; produtos e mercados; tecnologia e inovação.
As visões são os desejos que os especialistas acreditam alcançar para o

Durante o último encontro do Pecnordeste, ocorrido entre os dias 21 e 23 de
junho, o estande do Sindialimentos deu espaço a 12 expositores divulgarem seus
produtos: Frutã, Polpas Frute, Polpas Brasil, Ali Polpas, Fortal Coco, Paçoca & Cia,
Bioclone, Fosfatec, Gallus (Agromix), CM Rações, Piscis e Marfat. A participação
do Sindialimentos no evento contou apoio do Sebrae e da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec).
Também foi destaque o Entreposto Móvel de Pescado da empresa Piscis, associada ao Sindialimentos. O entreposto foi desenvolvido através do Programa de
Apoio à Inovação Tecnológica em micro e pequenas empresas (Tecnova) e vai
operar no processamento de tilápias produzidas em tanques-rede em açudes
no Ceará. A Embrapa Aquicultura e Pesca e o Sebrae também são parceiros do
Projeto. No evento, ainda foram discutidos temas e assuntos relevantes para os
segmentos da Apicultura, Aquicultura e Pesca, Artesanato, Avicultura, Bovinocultura, Caprinocultura, Equinocultura, Suinocultura e Turismo Rural.
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segmento até 2025. Estavam presentes na reunião empresários dos ramos
de alimentos, além de representantes
de universidades, institutos de pesquisa, bancos e supermercadistas. A
construção das Rotas Estratégicas se
inicia com a elaboração de estudos
com empresários e especialistas de
cada setor. A partir da identificação das
ações necessárias ao desenvolvimento
dos setores industriais, o projeto prevê
uma série de atividades visando a promoção da indústria. As iniciativas recebem apoio da Confederação Nacional
da Indústria (CNI) e do Sebrae.

Empresa recebe registro para produção de aditivos
probióticos

“Uma pitada que faz
toda a diferença na
Economia”

A Biotrends Soluções Biotecnológicas, empresa associada ao Sindialimentos,
teve o registro concedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para produção de aditivos probióticos para alimentação de camarões
e peixes.
O produto BM-PRO é um consórcio microbiano usado nas rações e na água
durante a alimentação dos animais, que contribui para um melhor equilíbrio
da microbiota intestinal. Ele também auxilia na digestão através da produção
de enzimas extracelulares, combate agentes patógenos, melhora o desempenho do sistema produtivo, auxilia na depuração de dejetos e resíduos orgânicos, gerando mais desempenho e lucratividade ao setor.
A Biotrends Soluções Biotecnológicas é a primeira do Estado com esse registro. A empresa pretende ser referência na comercialização e no desenvolvimento de novos produtos e processos biotecnológicos aplicados aos setores
de alimentação funcional para animais.

Comitiva da Bielorússia visita o Ceará e explora
possibilidades de negócios

Em reunião que antecedeu o evento “Gastronomia: uma pitada que
faz toda a diferença na Economia”, o
presidente do Sindialimentos, André
Siqueira, participou representando o
presidente da FIEC, Beto Studart, para
falar sobre como o setor de alimentação tem movimentado a economia no
Estado e o potencial do crescimento
gastronômico cearense. O evento reuniu diversos setores da cadeia produtiva de gastronomia do Ceará.
Na oportunidade, a diretora de Fomento à Indústria Criativa da Companhia do Desenvolvimento de Minas
Gerais (Codemig), Fernanda Medeiros, abordou sobre a experiência de
Minas Gerais, que fez da gastronomia
uma pauta estratégica para o desenvolvimento da economia no estado. O
evento foi realizado pelo Sistema Jangadeiro, Fartura Fortaleza e Pitada em
parceria com a FIEC.

Empresários da República da Bielorússia, que vieram ao Ceará para conhecer o Complexo Industrial Portuário do
Pecém (CIPP) e a Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE),
visitaram a FIEC e avaliam possibilidades de negócios no Estado. A comitiva
foi formada por integrantes dos segmentos de carne, peças e construção
de tratores, laticínios, doces, frutas,

bebidas, entre outros. O presidente
André Siqueira explica que há grande
interesse do setor alimentício nas negociações, com oportunidades principalmente para o segmento de fertilizantes.
O acordo assinado entre os estados do
Ceará e da Bielorrússia deve favorecer a
entrada de produtos cearenses nos países do Leste Europeu em que o Brasil
ainda não tem mercado.

Seja também um associado:
Contatos: (85) 3261.7159
sindialimentos@sfiec.org.br
facebook.com/Sindialimentos
www.sindialimentos.org.br
Filiado ao
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Sial Paris reúne
representantes do setor
de alimentos de 194
países
Com foco nas inovações dos diversos
segmentos alimentícios, a SIAL Paris
representa uma grande oportunidade
para descobrir as atuais tendências de
alimentos e explorar as novidades do
setor para o futuro. A feira, que acontece há mais de 50 anos, é uma das
maiores exposições de alimentos do
mundo.
O evento
Reunindo representantes de 194 países, a próxima edição da bienal acontecerá de 16 a 20 de outubro próximo
e terá, pela primeira vez, uma seção
“Gluten Free”. A ação demonstra como
os mercados de alimentos estão se
adaptando às novas necessidades e
consumidores cada vez mais exigentes. Outros destaques são a área de
produtos orgânicos e a seção “tech”,
onde microempresários poderão apresentar seus equipamentos com tecnologia de ponta.
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O 4º Arraiá dus Sindicatus foi realizado com muita alegria e confraternização
dos sindicatos Sindiquimica, Simec e Sindialimentos, junto ao Centro Industrial
do Ceará (CIC). A festa arrecadou 78 pacotes de leite de 1kg, 122 latas de leite
de 500g e 209 litros de leite que foram doados à Casa do Menor São Miguel
Arcanjo, abrigo de crianças e adolescentes em situação de abandono.

Programa de
Excelência em Gestão
com Qualidade
estuda mudanças
positivas

Sindicato apoia
participação
de empresários
cearenses na feira
Pet South America

O presidente do Sindialimentos,
André Siqueira, apresentou, em
maio último, o Programa de Excelência em Gestão com Qualidade
que prevê duas grandes ações. A
primeira é a implantação da ISO
9001:2015 no Sindicato, que proporcionará uma padronização dos
processos e uma definição das
rotinas do Sindicato, tornando a
gestão mais ágil e transparente.
A segunda é o programa de excelência em gestão da qualidade
e segurança dos alimentos que
visa fornecer às empresas associadas ao sindicato consultoria de
adequação as normas nacionais e
internacionais dos 5s (princípios
da qualidade), Boas Praticas de
Fabricação (BPF), Analise de Perigos e Pontos Críticos de Controle
(APPCC), NBR ISO9001:2015 e
ISO22000:2006 como diferenciais
competitivos.

A 15ª Feira Internacional de Produtos e Serviços para a Linha Pet
e Veterinária - Pet South America, terá a presença de cinco empresas do Ceará na sua próxima
edição, que acontece de 30/08
a 01/09. Participarão do evento: Fosfatec; RBL Comércio de
Rações Ltda; Indústria e Comércio de Rações Prado Ltda; CM
Indústria e Comércio de Rações
Ltda, M&A Indústria e Comércio
de Produtos Alimentícios e Naturais Ltda.
Participam do evento médicos
veterinários, proprietários de
pet shops e clinicas veterinárias, criadores, distribuidores de
alimentos, que podem acompanhar as inovações em produtos,
tratamentos, investimentos além
de novidades das empresas produtoras de rações.

