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Empresas de polpa de
frutas são destaque
no cenário nacional e
internacional
O Ceará tem, atualmente,
148 empresas do ramo de
conservas, fabricação de sucos concentrados e de polpa
de frutas, segundo dados do
Observatório de Pesquisa da
FIEC. Apesar da venda de polpas de frutas ser concentrada
no Nordeste pela maioria das
empresas, o mercado tem
conquistado demandas internacionais. O Ceará já iniciou
contratos para exportar mercadorias para, pelo menos,
quatro países da Europa e três
da América do Norte. A associada Frutã exporta atualmente para Portugal, Bélgica, Austrália, França, Estados Unidos,
Caribe e Porto Rico.

Internacionalização de empresas é pauta
da primeira reunião do SindiAlimentos

O

SindiAlimentos reuniu, dia 7 de fevereiro, associados no primeiro encontro do
ano. A pauta principal foi internacionalização de empresas. Durante a reunião,
o presidente André Siqueira fez retrospectiva das ações do sindicato em prol da
internacionalização dos associados e listou as prioridades para 2019, como cursos, consultorias, eventos e missões nacionais e internacionais.
Empresária da Frutã, Ana Patricia Diógenes, contou a experiência e evolução
da empresa no acesso ao mercado internacional, e a analista de Comércio Exterior do Centro Internacional de Negócios da FIEC, Lais Bertozo, apresentou as
oportunidades de internacionalização para o segmento em 2019 e os serviços
que o Centro oferece para apoiar os empresários interessados em alçar vôos
maiores e se inserir no mercado internacional.

Evidência no mercado
- A Nossa Fruta, há 10 anos
no mercado, processa em
média 8 milhões de quilos de
frutas por ano e atua em 130
municípios distribuídos em
seis estados, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Bahia.
- A Pomar, empresa que
atua há 25 anos no Ceará, tem
produção e fabricação de polpas de frutas em três unidades no Nordeste: Ceará, Bahia
e Paraíba.

Masterplan de Biotecnologia inicia visita às empresas

I

dentificar as necessidades e promover estratégias
para o desenvolvimento industrial é um dos objetivos
do Masterplan de Biotecnologia, desenvolvido pelo Observatório da Indústria da FIEC.
Como parte desse objetivo, começaram no dia 21
de janeiro as visitas nas empresas participantes do
projeto “Interação Academia-Empresas” do Masterplan Biotecnologia, liderado pelo presidente do SindiAlimentos, André Siqueira, em parceria com a Universidade Federal do Ceará - UFC e a Fundação ASTEF
– Fundação de Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e
Fomento a Pesquisas (Fastef).

SindiAlimentos e Simec reunem-se
com superintendente do DER

Associada Avine
Alimentos é destaque
no GPTW
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O

s presidentes do SindiAlimentos e Simec, André Siqueira e Sampaio Filho, respectivamente, foram recebidos,
na última semana, por Sérgio Azevedo, superintendente do
Departamento Estadual de Rodovias (DER), da Secretaria
de Infraestrutura do Ceará (Seinfra). O objetivo do encontro
foi tratar sobre possíveis soluções para as atuais dificuldades de passagem de automóveis no entorno das obras de
duplicação do Anel Viário, na Grande Fortaleza, que estão
prejudicando o acesso de veículos ao Distrito Industrial.
Empresas associadas relataram entraves no acesso,
impedindo o escoamento de produção e recebimento de
matérias-primas, além de atraso de funcionários, afetando
a produção. A diretoria do DER atendeu às reivindicações
dos empresários levadas pelos presidentes dos sindicatos
e se colocou a disposição de, ainda nesta semana, implementar medidas para a regularização afim de minimizar
impacto da obra.

A

empresa associada Avine Alimentos, fundada em 1992, é
hoje uma das maiores produtoras
de ovos do país, com uma produção
diária que ultrapassa 1,5 milhão de
ovos. Diversos prêmios, troféus e reconhecimentos estão presentes na
trajetória da empresa de 26 anos,
que configura a sua terceira partici-
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pação no prêmio GPTW.
A Avine prega para cada colaborador “a cultura do pertencimento, cuidando de todos para que assim eles
possam qualificar cada vez mais as
suas produções, satisfazendo consequentemente os clientes”, como
afirma o gestor de Marketing da empresa, Daniel Garcia.
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