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Palavra do
Presidente
O ano se inicia com novos desafios,
otimismo e a expectativa da retomada do crescimento da atividade
industrial nos cercam e motivam planos para 2017. A indústria de alimentos no Ceará foi a que menos sofreu
os impactos da crise durante 2016,
se comparada aos principais segmentos da indústria cearense. Apresentou menor queda na produção
física e no impacto do desemprego;
teve aumento nas exportações de
frutas, castanhas e produtos hortícolas; e é destaque como o maior PIB
industrial do Ceará. Temos motivos
para acreditar na superação da crise
e estamos atentos aos movimentos
políticos e econômicos do país.
Celebramos os 40 anos do Sindialimentos com uma bela comemoração, onde os atores principais foram
as empresas vinculadas ao sindicato
e parceiros, homenageamos duas
personalidades que muito contribuíram para a criação e crescimento
do Sindicato, foram eles: Roberto
Pessoa e José Flávio Costa Lima (in
Memoriam).
Reconhecemos que a constante
relação com o Sistema FIEC e parceiros importantes como o SEBRAE
têm permitido aos filiados participar
de capacitações e feiras internacionais. Hoje, nossa estrutura permite
a construção de ações estratégicas
e trabalhamos para que nosso conhecimento possa se multiplicar, nos
fortalecer e ajudar a superar os obstáculos. Convocamos todos os associados a estarem mais próximos do
sindicato neste ano.
André de Freitas Siqueira
Presidente

Edição comemorativa de 40 anos de atividades do Sindicatos das Indústrias da
Alimentação e Rações Balanceadas do
Estado do Ceará - Sindialimentos. Homenageados receberam a comenda do
Sindicato pelas memoráveis participações

na história da economia cearense. Veja
como foi a solenidade de aniversário, que
aconteceu em novembro último, na sede
da FIEC, na página 3. (Na foto: Presidente da FIEC, Beto Studart, e Presidente do
Sindialimentos, André Siqueira).

Sindialimentos participa de reunião da
Frente Parlamentar do São Francisco com
o setor produtivo
O diretor financeiro do Sindialimentos e presidente do Conselho Temático do
Agronegócio da FIEC, Bessa Júnior, participou de reunião de trabalho da Frente
Parlamentar do São Francisco na Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado estadual Carlos Matos (PSDB), com o setor produtivo.
O encontro teve como objetivo discutir propostas e soluções para mitigar os
efeitos da seca e evitar o colapso hídrico no Ceará. “O agronegócio tem investido em novas tecnologias para reduzir o consumo de água. A indústria, por sua
vez, investe no reuso de água. Para se ter uma ideia, 30% das indústrias do
Distrito Industrial de Maracanaú trabalham o reuso. No entanto, ainda é preciso
avançar mais porque a situação é urgente. Quando a FIEC se junta a esse grupo é porque entendemos que o Governo do Estado não pode ficar só diante da
gravidade do problema”, declarou Bessa Júnior.
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Da esquerda para a direita: Erasmo Martins dos Santos, Maria Betânia Rabelo, Cláudio Ferreira Fontenele, André de Freitas Siqueira, Álvaro Teixeira,
Adriana Andrade Teixeira, José Alberto Costa Bessa Júnior, Wlamir de Oliveira.

Sindialimentos completa

40 anos de história
A festa de comemoração dos 40 anos de
atividades do Sindicato fez brilhar o auditório Waldyr Diogo, na Casa da Indústria.
Realizada em 30 de novembro, a solenidade teve início ao som das músicas Vaca
Estrela e Boi Fubá, do poeta Patativa do
Assaré, e interpretadas pelo músico Adelson Viana no acordeon.
Com a presença de convidados que foram prestigiar o quadragésimo ano do
Sindicato, o presidente do Sindialimentos, André Siqueira, conduziu a entrega
de comendas a duas personalidades
que fazem parte da memória da entidade classista: José Flávio Costa Lima
(in memoriam), ex-presidente da FIEC
e empresário atuante na avicultura e
setor de rações; e Roberto Pessoa, empresário, ex-prefeito e atual vice-prefeito de Maracanaú;
O presidente do Sindialimentos, André
Siqueira, abriu o evento convocando os

empresários a se unir na busca de alternativas de superar a seca e escassez
de água no Ceará. André agradeceu aos
filiados do Sindialimentos pela confiança
e parceria na construção de um sindicato
representativo e atuante, e ao sistema
FIEC que apoia as ações da entidade.
“Há dois anos, quando assumi o Sindicato, tínhamos 29 filiados e hoje beiramos
aos 100 associados. O Sindicato agora
atende a mais segmentos do ramo de
alimentos e planeja ações para 2017
dentro da parceria FIEC e SEBRAE para
atrair mais inovação e tecnologia em defesa do fortalecimento do mercado do
setor de alimentos no Ceará”, comentou.
Ao final, o presidente do Sindialimentos, André Siqueira, ao lado de diretores da FIEC, do Sindicato, e de familiares dos homenageados, inaugurou
a placa comemorativa pelos 40 anos,
estabelecida da sede da FIEC.

André de Freitas Siqueira.

Adelson Viana.
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Da esquerda para a direita: Edgar Gadelha Pereira Filho, Alexandre Costa Lima, José Ricardo Montenegro Cavalcante, Fernanda Pessoa, André de Freitas
Siqueira, José Alberto Costa Bessa Júnior, Maria Luiza Rufino.

Sindialimentos

40 Anos:
Homenageados

Alexandre Costa Lima, filho do empresário José Flávio Costa Lima, recebeu
a comenda do Sindialimentos pelo pai
ao lado de outros familiares. Alexandre
lembrou da história do seu pai como
empresário levando tecnologia e inovação ao campo e às granjas e pela
articulação política em prol de grandes
projetos para o Nordeste, como a sonhada obra de transposição das águas
do Rio São Francisco. “Sem dúvidas um
exemplo para se guardar nas nossas
memórias. Um cidadão notável na sua
vida empresarial e na sua vida política
em prol do desenvolvimento do Estado.
Agradeço por nossa família a homenagem de um sindicato atuante e que tem
deixado reflexos de bons resultados na
economia do Ceará”, discursou.
José Flávio Costa Lima é descendente de tradicional família de industriais
e comerciantes exportadores, atuou

Alexandre Costa Lima, André de Freitas Siqueira e Fernanda Pessoa.
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Maria Luiza Rufino e Fernanda Pessoa.

no setor de rações, foi Secretário da Indústria e Comércio, foi eleito deputado
federal e também duas vezes presidente da Federação das Indústrias do Ceará (FIEC). Ele foi homenageado com a
comenda Sindialimentos pela grandiosa
participação no desenvolvimento da economia cearense.
A outra personalidade homenageada,
Roberto Pessoa, é empresário, ex-prefeito e atual vice-prefeito eleito em Maracanaú. Na ocasião, ele foi representado
pela sua filha, a deputada estadual Fernanda Pessoa (PR). Impossibilitado de ir
à solenidade por motivo de viagem, o homenageado Roberto Pessoa gravou uma
mensagem exibida por meio de vídeo.
“Parabenizo ao Sindicato pela passagem
dos seus 40 anos e lembro que a entidade surgiu dos anseios por demandas
do setor da avicultura. Hoje evoluiu e ganhou mais status”, comentou.

Alexandre Costa Lima, Valéria Flávia Costa Lima
Pereira Gomes e Arthur Costa Lima.

Sindialimentos obtém recomendação
para receber o selo 9001

André de Freitas Siqueira e Marcos Barbosa.

O Sindicato das Indústrias da Alimentação e Rações Balanceadas no Estado do Ceará completou 40 anos de atividades em novembro último. Como parte das ações
comemorativas, o Sindicato recebeu o certificado de recomendação ao selo ISO
9001. O certificado atesta que o Sistema de Gestão da Qualidade implementado
pela instituição está aderente às normas exigidas pela Organização Internacional
de Padronização (ISO). Com a diretriz de foco no cliente permeando todos os processos, a expectativa é que as entregas aos filiados se tornem ainda mais eficazes.
Na prática, a ISO 9001 é a norma que certifica o Sistema de Gestão da Qualidade
(SGQ) edefine os requisitos para a implantação do Sistema, concebido para desenvolver e manter um portfólio de serviços que permitem às empresas melhorar seu
desempenho e se beneficiar com a implementação.
“A certificação será algo que nos diferencia em termos de qualidade. Fizemos uma
organização de todos os processos e registros do Sindicato. As próximas gestões encontrarão tudo em pleno funcionamento, apenas para dar continuidade”, comemora
André Siqueira, presidente do Sindialimentos.
O Sindialimentos adota a ISO 9001:2015 para aprimorar a gestão da entidade, atingindo a qualidade total. Essa certificação tem como objetivo aumentar a satisfação
do cliente por meio da inclusão de processos para melhoria do sistema e para a
garantia da conformidade com as diretrizes organizacionais do sindicato.
Com a ISO 9001:2015, o Sindialimentos exerce uma política de qualidade mais
eficaz, constituída por quatro pilares: a busca constante em ser referência como
instituição representativa de classe; investir na melhoria contínua de seus processos
para atender aos requisitos estabelecidos com foco na satisfação de seus associados; nortear e dinamizar as empresas associadas em prol do seu desenvolvimento;
e o desenvolvimento de ações voltadas para o fortalecimento do sindicato.

Reunião do Cointec debate os desafios da indústria
O presidente do Sindialimentos e
membro efetivo do Conselho Temático de Inovação e Tecnologia da FIEC
(Cointec), André Siqueira, participou
de reunião do Comitê, realizada na
Casa da Indústria.
Na ocasião, foram encerradas as atividades de 2016 e o presidente do Cointec, Sampaio Filho, fez uma avaliação

das ações desenvolvidas ao longo do
ano e apresentou o calendário de reuniões para 2017. O encontro foi finalizado com uma palestra sobre a inovação
e os desafios para os líderes do futuro
no contexto da indústria 4.0. O palestrante foi o presidente do Centro Latino
Americano de Inovação, Excelência e
Qualidade (CLAEQ), Ronald Dauscha.

Associada Nutrivil
conquista certificação
do MAPA

A Nutrivil Nutrição Animal foi certificada pelo Ministério da Agricultura com
as Boas Práticas de Fabricação (BPF),
atingindo a pontuação de 91,11. A
certificação foi uma conquista a longo
prazo, como relata o diretor-proprietário Erasmo Martins: “Estávamos trabalhando há dois anos para conseguir
a certificação, fizemos investimento
de R$ 400 mil na fábrica, compramos
novo equipamentos, remodelamos a
estrutura para nos adequarmos aos
padrões que eles exigem. A importância dessa certificação é que ela nos
foi concedida por um órgão federal e
isso dá mais peso para empresa tanto
dentro do Brasil quanto fora, se tivermos o interesse de exportar.”
De acordo com Erasmo, a expectativa
para 2017 é “pelo menos que chova”.
Devido a crise hídrica que vem acontecendo no Estado, muitas indústrias
estão sendo prejudicadas, baixando a
produtividade e elevando os gastos.
“A expectativa é esse pensamento
muito simples, já são seis anos de
seca, o que vier a melhorar nesse cenário da seca para um pequeno crescimento já é satisfatório”.
Nutrivil
Desde 2007 a Nutrivil vem atuando
no segmento de agroindústria, em
parceria com grandes empresas do
Brasil e do exterior. Ela se destaca
pelo compromisso com a qualidade
de seus produtos e pronto atendimento, capacitando profissionais e investindo em logística e estudos mercadológicos. A Nutrivil é uma empresa
cearense que dispõe de filial em Caruaru (PE) e possui laboratório próprio
certificado pela Embrapa.
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Novos associados ao Sindialimentos

Empresa cearense que atua no ramo de
produtos alimentícios diversos. Dentre os
principais produtos estão: amaciante para
carnes, temperos, confeitos coloridos, ervas finas e ervas secas.

Atua no ramo da tilapicultura desde 2006.
Com sede na zona rural de Caucaia, expandiu suas atividades para o Açude Castanhão, chegando a produzir 500 mil peixes
por mês.

Fernando Rações atua no mercado de produtos agropecuários. Está presente em
Caucaia com loja agropecuária.

Atua na produção de tilápia para atender
o mercado do Ceará. Localizada no Açude
Castanhão.
Fundada em 1948, o Grupo atua em oito
segmentos: sementes para pastagem, nutrição animal, equipamentos agrícolas, saúde animal, inoculantes para silagem, rações
para peixes, energia solar e alimentos pet.

A empresa ARX - Atacadão da Ração Xixico
atua no mercado de produtos de alimentos
e artigos para animais. Tem ainda a comercialização de animais vivos. Sua sede fica
localizada no Centro de Caucaia, atendendo
aos consumidores de toda a região.
Empresa localizada em Maracanaú que atua
no ramo de fabricação de massas alimentícias, especiarias, molhos, temperos e pós-alimentícios.

Produz quase 100 mil quilos de paçoca salgada por mês. São ingredientes: farinha de
mandioca, carne bovina, cebola, alho, óleo
de soja, colorau, sal e pimenta. A Paçoca
MM não contém glúten.

Empresa produtora de sucos clarificados e
polposos de frutas. Os produtos proporcionam alto padrão de qualidade, homogeneização de lotes e longa vida de prateleira.

Atua no segmento de horticultura, produção de mudas e sementes certificadas. Sua
função primordial é o fornecimento de verduras de primorosa qualidade para as grandes redes de supermercados em Fortaleza.

Líder de mercado no segmento de vinagres
e condimentos no estado do Ceará. Dentre seus principais produtos estão os condimentos e especiarias, molhos, azeites de
dendê e vinagres.

Atua na fabricação e comercialização de
nutrição animal. Fundada em 1992, entrou
ramo industrial fabricando sua própria linha
de rações, que hoje conta com alimentação
para equinos, bovinos, suínos, ovinos, caprinos e aves.

A Granja São José é uma empresa de destaque no segmento de produção de proteína
animal como frango e ovos, além de estar
na dianteira do processo de pasteurização
de ovos no Ceará, atuando no mercado de
granel, atacadista e Supermercadista.
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Atua no mercado de fabricação de polpa
de frutas desde 1995 diretamente junto ao
consumidor final e restaurantes em Fortaleza e adjacências.

Empresa fabricante de suco de laranja
100% natural, sem nenhum tipo de aditivos químicos. Atende em toda Fortaleza e
região Metropolitana.

Fundada no município de Itarema, cidade
que é uma das maiores produtoras de coco
do estado e por isso detém o produto fresco
e de qualidade.

Empresa Piscis apresenta Unidade Móvel de
Pescado no Tecnova-CE

Sindialimentos aprova
projeto no Procompi
O Núcleo de Convênios e Parcerias (Nucop) teve sete propostas
pré-aprovadas para realização de
projetos junto às indústrias cearenses, no Procompi – Programa
de Apoio à Competitividade das
Micro e Pequenas Indústrias para
os próximos dois anos. A iniciativa
é uma parceria entre a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e
o SEBRAE nacional.

A empresa Piscis, associada ao Sindialimentos, apresentou sua unidade móvel
para o abate e beneficiamento da tilápia na mostra tecnológica dos produtos
Tecnova-CE, ocorrida no mês de dezembro, no auditório da Vice-Governadoria Palácio Iracema.
Realizado pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), o programa foi criado
para apoiar a inovação de empresas de micro e pequeno porte cearenses de base
tecnológica em setores estratégicos para o Estado: Agronegócio, Eletrometalmecânica e Materiais, Petróleo e Gás, Têxtil e Confecção, Couro e Calçado, Tecnologia
da Informação e Comunicação (TIC) e Biotecnologia.
O equipamento da Piscis, o primeiro do tipo no Nordeste, é um “abatedouro móvel” que permite realizar todo o processo de abate do pescado, desde a limpeza
do peixe na esteira, retirada de vísceras, pele e corte.
O Tecnova-CE disponibilizou recursos de subvenção econômica da ordem de R$
20 milhões, oriundos da Finep e do Governo do Estado, por meio da Secretaria da
Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece).

Encontro incentiva aproximação entre
sindicatos e Sistema FIEC
Com o pensamento voltado para a
aproximação entre os novos associados com o Sistema FIEC, foi realizada
a palestra “Liderança e Gestão na Era
da Hiperconectividade”, como parte do Modelo de Atuação Articulada,
programa da Confederação Nacional
da Indústria em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do
Ceará (FIEC).
A palestra foi conduzida por Edson
Ferreira, que abordou sobre liderança, gestão e hiperconectividade. Edson enfatizou que “é fundamental as
empresas acompanharem os processos evolutivos”.

Mais sobre o Modelo
de Atuação Articulada
O modelo está sendo implementado
inicialmente por Sindialimentos, Sindquímica, Simec e Sindsorvetes, e estabelece parâmetros para a relação
entre sindicatos e áreas de mercado
na oferta de soluções às indústrias, no
intuito de ampliar a oferta de soluções
do Sistema às indústrias e estimular o
associativismo. O modelo representa
uma experiência inovadora de integração entre áreas e a adesão ao novo
modelo é uma decisão voluntária dos
estados. Posteriormente, os demais
sindicatos poderão aderir à iniciativa.

Os projetos são das áreas metalmecânica na Região Metropolitana
de Fortaleza (Simec), cosméticos e
saneantes (Sindquímica), polpa de
fruta e alimentos naturais (Sindialimentos), calçados e acessórios na
Região Metropolitana de Fortaleza
(Sindcalf) e reciclagem (Sindiverde).
Procompi
O programa, que será lançado dia
25 de janeiro, na sede da FIEC,
tem o objetivo de elevar a competitividade das empresas industriais
de menor porte, por meio do estímulo à cooperação entre as empresas, à organização do setor e
ao desenvolvimento empresarial e
territorial. Na oportunidade, cinco setores serão atendidos: metal
mecânico, químico (cosméticos e
saneantes), alimentos (polpa de
frutas e alimentos naturais), reciclagem e calçados.

Sustentabilidade e
competitividade em foco
Criado com o objetivo de melhorar
o desempenho de micro e pequenas empresas, o Projeto Gestão
Sustentável para a Competitividade, em que participará o Sindialimentos, é uma parceria do SESI
com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID). O projeto
presta um serviço de consultoria
que contempla os aspectos econômico, social e ambiental, levando
as MPEs a alcançarem a competitividade. O projeto do SESI com o
BID deve beneficiar mais mil micros e pequenas empresas até o
final de 2017.
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Grupo Matsuda inaugura unidade em
São Gonçalo do Amarante

Da esquerda para a direita: José Sampaio de Souza Filho, Jorge Matsuda, José Ricardo M. Cavalcante, André de Freitas Siqueira.

José Ricardo Montenegro Cavalcante.

O Grupo Matsuda, associado ao Sindialimentos, inaugurou a mais nova unidade do
grupo, localizada em São Gonçalo do Amarante (CE). A indústria é destinada à produção de alimentos para cães, gatos, camarão e rações para peixes, devendo atender
principalmente a demanda por suplementos em toda a região Nordeste. Para cães
e gatos, os produtos fabricados são das marcas Thor, Nhac!, Vittamax e M-Line, enquanto para peixes onívoros e carnívoros, as linhas Acquapesca e Vittafish.
A fábrica de São Gonçalo do Amarante é responsável por gerar cerca de 70 empregos
diretos e quase 200 empregos indiretos e está localizada em uma área de 60.000 m2,
dos quais, 6.613 m² de área construída.

Ceará sedia 2º
intercâmbio nacional de
lideranças setoriais da
indústria de alimentos

Presidentes de 13 sindicatos de vários
estados do País participaram do 2º Intercâmbio de Lideranças Setoriais da Indústria de Alimentos. O encontro é uma
ação do Programa de Desenvolvimento
Associativo (PDA) e busca fortalecer a
rede sindical da indústria da alimentação.
Na ocasião, o presidente do Sindialimentos, André Siqueira, mostrou as boas
práticas desenvolvidas pelo sindicato.
“O nosso objetivo é trocar experiências
e informações para discutir problemas e
soluções para que possamos melhorar,
ser mais fortes e nos modernizar. Esse
encontro é importantíssimo uma vez
que temos industriais de todas as partes
do Brasil aqui”, declarou.
Participaram do intercâmbio presidentes
de sindicatos do Amazonas, Acre, Minas
Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso.
O diretor regional do SENAI/CE, Paulo
André Holanda, e o superintendente regional do SESI/CE, César Ribeiro, também compareceram ao evento.

Sobre o Grupo Matsuda
O Grupo Matsuda é uma empresa brasileira que está presente no agronegócio de
diversos países. Fundada em 1948 o Grupo tem como missão fornecer a seus clientes produtos de alta qualidade, utilizando tecnologia de última geração, buscando
sempre o que há de mais moderno no mercado, respeitando o meio ambiente e
produzindo com sustentabilidade.

Seja também um associado:
Contatos: (85) 3261.7159
sindialimentos@sfiec.org.br
facebook.com/Sindialimentos
www.sindialimentos.org.br
Filiado ao

Expediente Informativo Sindialimentos
Presidente: André de Freitas Siqueira
Dir. Financeiro: José Alberto Costa Bessa Júnior
Dir. Administrativo: Décio Alves Barreto Júnior
Jornalista responsável: Érika Neves 3317 JP/CE
Diagramação: Amanda Alboino
Imagens: Arquivos do Sindicato e
Banco de Imagens do SFIEC
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