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Comitiva da
Suíça participa
de reunião com
diretoria do
SindiAlimentos

N

Executivos e gestores participam do curso “Gestão de Negócios na Era Digital” em Nova Iorque

André Siqueira participa de curso do IEL Ceará
em parceria com a Cornell University (NY)

O

presidente do SindiAlimentos, André Siqueira, participou junto
a outros líderes empresariais, executivos e gestores, do curso
“Gestão de Negócios na Era Digital”, fruto da parceria do IEL Ceará
com a Cornell University. Na ocasião, houve aprendizado e debate
sobre modelos de negócios inovadores tendo o cliente como foco,
além de lições de empreendedorismo, inovação, experiência do
cliente, fatores estratégicos de sucesso na economia digital, tendências globais, inteligência de dados, internet das coisas, tomada
de decisão e análise de fatores de risco. Como parte do conteúdo
do curso também aconteceram atividades práticas, como a construção de um modelo de negócio.

o último mês, a comitiva da Suíça visitou o
Ceará e participou de encontro com o presidente
do SindiAlimentos, André
Siqueira, com objetivo de
promover a internacionalização das indústrias cearenses que integram os
segmentos contemplados
pelo sindicato.
O Centro Industrial do
Ceará (CIC) realizou o
evento “Conexão Ceará
– Suíça” para identificar
oportunidades de negócios e parcerias entre
empresas cearenses e
a Suíça. Para o país europeu o Ceará exporta,
principalmente, polpa de
acerola, calçados, mica e
redes e importa máquinas
e equipamentos, produtos
químicos, defensivos agrícolas, entre outros.

SindiAlimentos apoia campanha para a ONG Operação Sorriso

O

presidente do SindiAlimentos,
André Siqueira, esteve em reunião com o diretor executivo da ONG
Operação Sorriso no Brasil, Charles
Rosenburst, e colocou o sindicato
à disposição, prestando total apoio
para arrecadação de doações para
a missão cirúrgica que acontecerá
no município de Juazeiro do Norte,

região do Cariri, ainda neste ano. O
trabalho da ONG é focado no tratamento e na realização de cirurgias
corretivas gratuitas em crianças
nascidas com fissura labiopalatina, também conhecida como lábio
leporino ou fenda palatina. Desde
o início do projeto, mais de 5 mil
pessoas foram operadas e mais de

Associadas são selecionadas para
participar do Nupex da Unifor

André Siqueira e Professora Mônica Luz da Unifor acompanham alunos
do projeto do curso de Comércio Exterior
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aprovados no País
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100 mil consultas foram realizadas
em crianças provenientes famílias
de baixa renda. Para doar, basta
entrar no site www.operacaosorriso.org.br, selecionar a opção “Doe
Agora” e escolher o valor com que
deseja colaborar, ou entrar em contato com o SindiAlimentos pelo telefone (85) 3261-7159.

Q

uatro associadas ao SindiAlimentos são selecionadas para participar do Núcleo de Práticas em
Comércio Exterior da Universidade de Fortaleza. As
empresas são: Agromix Rações, Natvita, Celeiro Alimentos e Nossa Goma. O programa visa intensificar
a formação prático-profissional dos alunos do curso
de Comércio Exterior ao mesmo tempo que contribui com empresas cearenses na realização de seus
projetos de internacionalização. “Os alunos do Nupex elaboram projetos de exportação e importação
de acordo com o perfil e demanda de cada empresa
participante, identificando seu potencial para entrada nos mercados externos”, explica a mentora do
projeto, professora da Unifor, Mônica Luz. Já participaram do programa Nupex as associadas: Bioclone,
Alimempro Produtos Processados, Frutã e Ali Polpa.

D

os 63 projetos aprovados em
todo o Brasil na nova edição do
Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias (Procompi), 14 são do Ceará,
o que corresponde ao primeiro
lugar no ranking em quantidade e
em valores aprovados.
São 24 associados ao SindiAlimentos participando do Programa:
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