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Palavra do
Presidente
O último trimestre foi marcado pela tramitação e aprovação da reforma trabalhista, um marco para a modernização
das relações entre patrão e empregado.
O Governo Federal tem se destacado
por buscar devolver ao país o equilíbrio
fiscal, condição perdida pelo Brasil nos
últimos anos, conseguindo aprovar a
PEC que limita os gastos públicos por
duas décadas, dentre outras medidas
econômicas que já resultam em controle da inflação e a queda dos juros.

SindiAlimentos participa da 21ª PECNORDESTE
e recebe visita do governador Camilo Santana
O estande do SindiAlimentos no 21º Seminário Nordestino de Pecuária (PECNORDESTE), que aconteceu no Centro de Eventos do Ceará, recebeu a visita do
Governador do Estado, Camilo Santana. O estande foi cedido pelo Sebrae para
reunir expositores associados ao SindiAlimentos, SindiLaticinios e SindSorvetes.
O evento trouxe para Fortaleza 100 caravanas de produtores de diversas regiões
e municípios do Estado, com a participação de mais de 4 mil produtores e mais
de 35 mil visitantes. Leia mais na página 3.

As demais reformas em andamento
são necessárias para proporcionar as
condições de crescimento sustentável
do país. As medidas serão benéficas,
visto que inflação controlada, juros menores, redução do déficit fiscal e segurança jurídica para as relações de trabalho, formam a ambiência ideal para
a retomada do crescimento econômico
que almejamos.
O SindiAlimentos destaca a importância
da retomada das obras da transposição
do Rio São Francisco, que permitirá segurança hídrica para a população cearense e para o setor produtivo. A crise
hídrica tem afetado as atividades produtivas do Agronegócio do Ceará, impactando na perda de postos de trabalho,
queda na produção e nas exportações.
Temos buscado interagir com os associados e com os seus negócios e reagindo de forma proativa na oferta de
soluções, busca de parcerias, acesso a
novos mercados para as nossas indústrias de alimentos e rações balanceadas. É importante que cada um faça sua
parte, nossa união permite que lutemos
por mudanças, que sozinhos tornam-se
quase impossíveis.
André de Freitas Siqueira
Presidente

Da esquerda para a direita: Euvaldo Bringel, titular da SEAPA; Governador Camilo Santana; André
Siqueira, presidente do SindiAlimentos; Bessa Júnior, diretor financeiro do SindiAlimentos;e Flávio
Saboya, presidente da FAEC.

André Siqueira participa de palestra com o
procurador do MPF, Deltan Dallagnol
O presidente do SindiAlimentos, André
Siqueira, participou no último dia 20 de
julho, do debate Fórum Industrial Ideias,
o qual recebeu o procurador do Ministério Público Federal, Deltan Dallagnol.
Deltan ganhou notoriedade por integrar
e coordenar a força-tarefa da Operação Lava-Jato que investiga crimes de
corrupção na Petrobras. Graduado em
Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e mestre em Direito pela

Harvard, ele é especialista em crimes
contra o sistema financeiro nacional e
lavagem de dinheiro.
O Fórum Ideias em Debate é uma iniciativa do Sistema Fiec que contou com
o apoio, nesta edição, do Centro Industrial do Ceará (CIC) e tem o objetivo
de fomentar reflexões relacionadas a
temas relevante, além de ampliar o conhecimento e mobilização de industriais
de todos os setores da economia.
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Seis empresas associadas ao SindiAlimentos expõem
produtos na 21ª PECNORDESTE

Produtores de tilápia e
camarão participam de
curso sobre cultivo em
Sistema de Bioflocos
O SindiAlimentos realizou, em parceria
com a Aquatropic Aquacultura e Meio
Ambiente, o curso de Produção de Tilápia e Camarão Marinho em Sistema
de Bioflocos para produtores de tilápia
e camarão. Os técnicos Fernando Malamud e Fabrício Galdino conduziram
a parte teórica na sede da Federação
das Indústrias do Estado do Ceará
(FIEC), para cerca de 40 participantes
entre produtores de tilápia e camarão
do Litoral e do Sertão cearense.

De 6 a 8 de julho, aconteceu mais uma edição do Seminário Nordestino de Pecuária - PECNORDESTE. Nesta edição, o presidente do SindiAlimentos, André Siqueira,
esteve na coordenação do segmento Avicultura e o sindicato participou, mais uma
vez, com estande para a exposição de produtos de seis empresas associadas: Fosfatec, Bioclone, Agromix, Frutã, Jone Wayne Rações e Paçoca & Cia.
O evento aconteceu no Centro de Eventos do Ceará com o tema “A Água e o Semiárido: uma nova postura”, realizando uma série de palestras que apresentaram alternativas de produção e debateram temas relevantes para o Agronegócio Nordestino.
No campo da Avicultura, as palestras foram “Consumo de ovos e a saúde humana”, “Produção de frangos e ovos em sistemas diferenciados - Orgânicos e Caipiras”, “Produção de Codorna no Semiárido”, “Geração de energias renováveis para o
Agronegócio”, dentre outras.
O PECNORDESTE é um importante evento do agronegócio promovido pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará – FAEC, pelo Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural do Ceará – SENAR/CE, pela Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil – CNA, pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do
Estado do Ceará – SEBRAE e pelos Sindicatos dos Produtores Rurais, que durante
todos esses anos de realização do evento buscam a melhoria das condições de
trabalho e o acesso ao conhecimento pelos produtores rurais e micro e pequenos
empresários do meio rural.

A capacitação, que contou com apoio
da FIEC e do Sebrae, explanou sobre
os sistemas de cultivo, salinização artificial, análise financeira e econômica
e contou com uma visita técnica à fazenda Santa Teresa, em Caucaia. Uma
nova turma será realizada de 9 e 11
de novembro. Inscrições pelo telefone:
(85) 3261-7159.

SindiAlimentos se reúne
com professores do
curso de Engenharia de
Alimentos da UFC
m reunião da diretoria com os asE
sociados do SindiAlimentos, foi apresentado o resultado da Integração de
Negócios entre Ceará e Portugal e o
andamento de projetos PROCOMPI,
PEIEX, Sustentabilidade Sesi, ALI e
Brasil Mais Produtivo.
Também fez parte da agenda o encontro
com professores do curso de Engenharia de Alimentos da UFC, que levaram
ao Sindicato projetos de pesquisa, produtos e equipamentos desenvolvidos
na Universidade.
A equipe se posicionou aberta a parcerias com o SindiAlimentos para desenvolvimento de novas pesquisas, assim como a interação com a indústria.
“Este foi um momento muito especial
de aproximação do setor produtivo
com a academia”, afirma o presidente
André Siqueira.
Em 22 de agosto, o Sindicato realizará a reunião mensal na Universidade e, na ocasião, fará uma visita
aos laboratórios da UFC e conhecerá
projetos de inovação voltados para o
setor de alimentos.
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SindiAlimentos Além das Fronteiras leva
associados à Missão em Portugal

O Projeto SindiAlimentos Além das Fronteiras, conduzido pelo presidente do
Sindicato, levou associados para participarem de uma Missão Internacional em
Portugal. A comitiva formada por 17 empresários de 12 empresas filiadas visitaram a feira Alimentaria & Horexpo, em Lisboa. Quatro empresas associadas
- Frutã, Bioclone, Natvita e Frutbiss - colocaram produtos à exposição em stand
compartilhado do SindiAlimentos.
Durante a Missão, que contou com apoio do CIN e do SEBRAE, foram realizadas
visitas técnicas a diversos centros de tecnologia do País. Em Peniche, a equipe
foi ao Cetemares, espaço que conta com laboratórios modernos na área da
tecnologia dos alimentos; à Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar
(ESTM); à Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG), em Leiria; e a última
parada da comitiva foi em um encontro de negócios na Associação Empresarial
da Região de Leiria - NERLEI, instituição que presta serviços para fortalecer e
promover o desenvolvimento econômico e social da região de Leiria, localizada
ao norte de Lisboa.
SindiAlimentos Além das Fronteiras tem objetivo de promover ações para incentivar as exportações de indústrias filiadas ao Sindicato, além de estimular parcerias
internacionais e a importação de bens, maquinário e insumos para fortalecer a
indústria de alimentos. O programa é realizado em etapas que incluem a Missão
à Portugal, prospecção tecnológica para o setor, consultoria especializada, visita
de compradores ao Brasil e acompanhamento dos negócios gerados.

André Siqueira representa Beto Studart em
lançamento do núcleo operacional do PEIEX no Ceará
O presidente do SindiAlimentos, André Siqueira participou, em julho, da
reunião de lançamento oficial do Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX) no Ceará. Participaram
do evento industriais cearenses dos
setores de alimentos, bebidas, têxtil
e confecção.
André Siqueira representou o presidente da FIEC, Beto Studart durante o encontro. Ele disse que é
uma prazer a FIEC ter a confiança
da Apex para conduzir um programa
tão importante para o empresariado e lembrou da necessidade de se
ter um Núcleo no Estado. “Um dos
nossos associados do ramo de polpas de frutas, em Jaguaribe, chegou
a ser procurado pelo PEIEX de Pernambuco porque não tínhamos esse
benefício aqui. Agora que temos, te-

nho certeza de que o CIN executará
tão bem o Programa que será modelo
para o país”, reforça.
André Siqueira apresentou o Projeto
“SindiAlimentos Além das Fronteiras”,
conduzido pelo Centro Internacional
de Negócios (CIN), pelo qual um grupo
de empresários associados ao Sindicato participaram de uma missão internacional e expuseram seus produtos
em uma feira em Portugal. Além disso
visitaram universidades, institutos politécnicos e uma associação empresarial. Os contatos feitos resultaram na
futura vinda de empresários portugueses aqui ao Ceará a fim de conhecerem
as empresas cearenses que foram a
Portugal. Esse intercâmbio fortalecerá
o comércio exterior entre cearenses e
portugueses. O SindiAlimentos participa do PEIEX com 14 empresas.

 indiAlimentos atua em
S
prol de instalação de
laboratórios acreditados
no Ceará

 o intuito de motivar a implantação de
N
laboratórios acreditados para análise
de produtos do setor de alimentos no
Ceará, o presidente do SindiAlimentos, André Siqueira, tem participado
de reuniões com a Fundação Núcleo
de Tecnologia Industrial do Ceará (Nutec); junto ao diretor administrativo da
FIEC, Ricardo Cavalcante e ao diretor-regional do SENAI Ceará, Paulo André
Holanda, além de representantes de
outros sindicatos do setor alimentício
(Sindsorvetes, Sindifrio e Sindlacticínio) e professores do curso de Engenharia de Alimentos da UFC.
A oportunidade surgiu quando André
verificou a existência de dois laboratórios acreditados para tintas e cerâmicas em visita ao Centro de Excelência
em Tecnologia e Inovação do SENAI
(CETIS). Sabendo que o setor de alimentos possui grande demanda por
análises e não tem laboratório acreditado no Ceará, fazendo com que as
empresas enviem amostras de seus
produtos para outros estados, André
levou a necessidade ao diretor administrativo da FIEC, Ricardo Cavalcante,
que considerou pertinente o estabelecimento de laboratórios.
“A instalação de laboratórios acreditados de alimentos seria de importante valor para as indústrias, pois as
análises dos produtos seriam simplificadas e otimizadas”, afirma André
Siqueira. O processo de instauração
está sendo estudado pelo Nutec, que
analisa de que forma o SENAI e a
FIEC possam vir a somar para a implantação dos laboratórios, para que
este atenda de forma satisfatória, rápida e com valor justo as demanda
dos industriais cearenses.
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Superintendente do IBAMA recebe comitiva do
SindiAlimentos, ampliando relações institucionais
O presidente do SindiAlimentos, André
Siqueira, e representantes de empresas associadas ao Sindicato participaram de reunião com o Superintendente do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente (IBAMA), Herbert Lobo.
O encontro teve objetivo de estreitar o relacionamento das indústrias
com o Instituto, além de ampliar as
relações com a entidade visando diminuir a burocracia no processo de
regularização das empresas e acolher sugestões e orientações dos
profissionais do Ibama.

O INSA é uma unidade de pesquisa
integrante do Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), com enfoque no Se-

No último trimestre, oito empresas
da alimentação e rações balanceadas filiaram-se se ao SindiAlimentos.
Foram elas:
Doce Flor do Lar; Polpa Frutão; Pet
Distribuidor; Viva Verde, RTL, Casa
Rural Agropecuária, Ouro Doce Casa do Mel, e Gurgel e Leite.

No dia 21 de agosto, o Instituto realizará um treinamento que auxiliará as
empresas a proceder em casos de regularização junto ao IBAMA.

André Siqueira é indicado para compor Conselho
Técnico-Científico do INSA
O presidente do SindiAlimentos,
André Siqueira, foi indicado pela
Confederação Nacional da Indústria (CNI) para compor o Conselho Técnico-Científico do Instituto Nacional do Semiárido (INSA).
A indicação surgiu com apoio de
Beto Studart, presidente da FIEC,
e confere a André o papel de representar todas as Federações de
Indústria do Nordeste.

Novas Associadas

miárido brasileiro, que objetiva promover e divulgar Ciência, Tecnologia
e Inovação como patrimônios para
o bem da sociedade e do Semiárido
brasileiro. O Instituto também tem
inserção internacional como correspondente científico do Brasil junto à
Convenção das Nações Unidas para o
Combate à Desertificação (UNCCD).

A Pet Distribuidor atua no mercado
pet cearense há 19 anos, atendendo
com exclusividade marcas renomadas como Royal Canin, Megazoo, Citrosafe, Pethy Group, Granado, Uricat, Pet Solution, Tetra, Furminator,
Dingo e Browuer.
A Polpa Frutão atua na produção e
distribuição de polpa de frutas natural. A empresa segue um rígido
sistema de controle de qualidade,
que inclui rigorosa seleção de fornecedores de frutas para que o cliente
obtenha o melhor produto.

O Instituto atua na região do Semiárido que se estende por oito estados
do Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio
Grande do Norte e Sergipe) e pelo
norte de Minas Gerais.

Premiada
Associada ao SindiAlimentos, empresa PISCIS recebeu o Prêmio
FIEC por Desempenho Ambiental
na modalidade Reúso da Água. Ao
todo, oito empresas foram agraciadas com a premiação nas modalidades Produção Mais Limpa, Educação Ambiental & Inclusão Social
e Reúso de Água.
O objetivo do prêmio é reconhecer
e valorizar o comprometimento das
empresas com a preservação do
meio ambiente através de iniciativas que minimizem os impactos
ambientais de suas atividades e
contribuam com a conscientização
sobre a questão com colaboradores e a comunidade.
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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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