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lançou mais um incentivo às empresas cearenses ao destinar R$ 10 milhões ao
programa Funcap - Inovafit para o desenvolvimento de produtos e processos
inovadores. O lançamento do edital ocorreu na Federação das Indústrias do Estado
do Ceará (FIEC) e é assunto de matéria de destaque nesta edição da Revista da FIEC.
A publicação traz também uma cobertura do 11º Encontro Nacional da Indústria
(ENAI), em Brasília, que contou com a participação de uma comitiva cearense
interessada em pensar os rumos do país, da economia e da indústria para os
próximos anos. O evento foi uma oportunidade de conhecer as ideias dos précandidatos à Presidência da República e de defender a ampliação da agenda
de reformas – sobretudo com a simplificação do sistema tributário e a reforma
da Previdência Social – nos próximos anos.
Realizada em conjunto com o ENAI, a Olimpíada do Conhecimento revelou
tecnologias que transformarão o dia a dia das pessoas e promoveu o Desafio
de Robótica na Indústria, em que uma equipe cearense da Escola SESI SENAI
de Educação Básica articulada com Educação Profissional (EBEP) se destacou
nos resultados finais.
Ainda nesta edição, mostramos que do ENAI veio também a boa notícia de que
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O SESI Ceará comemorou 70 anos no dia
7/7. Em 1948, o SESI chegou ao Ceará e
transformou muitas vidas por meio da
educação, desenvolvimento de habilidades,
cuidados em saúde, segurança e conteúdo
cultural. Em todo o Ceará, são sete unidades
físicas (Fortaleza - Barra do Ceará, Centro
e Parangaba; Maracanaú; Pecém; Sobral; e
Juazeiro do Norte) e unidades móveis para
atender todo o estado. Para o futuro, o
compromisso do SESI é seguir transformando
a qualidade de vida das pessoas.

O governador Camilo Santana, o prefeito Roberto Cláudio
e o CEO da SC Johnson, Fisk Johnson, inauguraram no
dia 21/6 a nova sede da Escola de Ensino Médio Johnson,
localizada no bairro Guararapes, em Fortaleza. A escola
é resultado de uma parceria entre a iniciativa privada e o
setor público, com apoio da FIEC. A SC Johnson garantiu
um aporte de US$ 250 mil para instalar painéis solares que
gerarão 100% da energia da escola, projeto desenvolvido
pela FIEC por intermédio do seu Núcleo de Energia
e Sindienergia, tornando a Escola Johnson um modelo em
sustentabilidade e utilização de energias renováveis.

O cônsul geral da Argentina em Recife, Alejandro
Funes Lastra, fez uma visita de cortesia à FIEC no
dia 11/6. O diplomata foi recebido pelo presidente
do CIC, André Siqueira, e pela gerente do Centro
Internacional de Negócios da FIEC, Karina Frota.
No dia 25/6, a FIEC recebeu uma delegação da Noruega,
capitaneada pela cônsul-geral do país no Brasil,
Sissel Steen. O objetivo do encontro era conhecer as
potencialidades do Ceará e estreitar relações com
o Governo do Estado e a indústria cearense para
a prospecção de parcerias estratégicas no futuro.

3.
Nova sede da
Escola Johnson
é inaugurada
em Fortaleza
09

4.

Beto Studart
é homenageado
no Festpan
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SENAI Ceará
e Sebrae
desenvolvem
Programa de
Incentivo à Inovação
em Sobral

6.

No dia 6/7, o Sindpan promoveu
o Festpan 2018. Nesta edição, o
Festpan contou com uma proposta
diferente, que foi apresentar ao
público a história do pão, desde
a época de Cristo, e expor um
minimuseu do pão. O presidente da
FIEC, Beto Studart, foi homenageado
como “Amigo da Panificação”.

O SESI Ceará e o SENAI Ceará divulgaram
no dia 22/6 o resultado da 1ª fase do Prêmio
SESI SENAI de Educação. Foram habilitadas
para participar da próxima etapa do certame
18 indústrias: Apuana, CSP, Eletra, Endicon,
Esmaltec, Filati, Grendene, IBK, Mallory,
Marisol, MRV, Naturágua, Nutrinor, Resibras,
Sabão Juá, TBM, Vicunha e Ypioca. A segunda
etapa do Prêmio consiste no envio de um
projeto a ser desenvolvido pela indústria.

5.
Em Sobral, o SENAI Ceará está
desenvolvendo juntamente com
o SEBRAE, desde o início de maio,
o Programa de Incentivo à Inovação,
um projeto de desenvolvimento de
novos negócios junto a estudantes do
ensino médio, técnico e universitário,
em parceria com a Prefeitura de Sobral.
O programa segue até dezembro.
O objetivo é desenvolver um ecossistema
local de inovação e empreendedorismo
e formar, por meio de metodologias
definidas pelo SENAI e Sebrae, 10 startups
de impacto para a região de Sobral.

Divulgado
resultado da
1ª fase do Prêmio
SESI SENAI de
Educação
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9.

7.
Fiocruz
inaugura
unidade no
Ceará

8.

O Centro Industrial do Ceará (CIC) reuniu
empresários no dia 28/6, na FIEC, para traçar
a atuação da entidade para os próximos
dois anos. A reunião foi liderada pelo novo
presidente do CIC, André Siqueira. O CIC
priorizará a desburocratização dos negócios
como forma de alavancar a competitividade
das indústrias. De acordo com André Siqueira,
esse tema foi escolhido por ser demanda
recorrente dos empresários industriais.
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O Polo Industrial e Tecnológico da Saúde
(PITS), no Eusébio, iniciou suas atividades com
a inauguração da sede cearense da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz) no dia 26/6. O espaço
de 73 hectares, cedidos pelo Governo do Ceará,
será o palco de instituições do Brasil e exterior,
abrindo caminhos para que o Ceará se torne
referência em pesquisa e desenvolvimento
tecnológico e industrial na área da saúde.

CIC define a
desburocratização
como tema
principal da
próxima gestão

Concluída
primeira etapa
das obras do
Polo Industrial
Químico de
Guaiúba

As 27 empresas que integrarão o Polo Industrial
Químico de Guaiúba, na Região Metropolitana de
Fortaleza (RMF) já podem se instalar nos 42 hectares
destinados ao empreendimento. No dia 26/6,
a primeira etapa das obras, que inclui construção
de rodovias, pavimentação e drenagem, foi
inaugurada pelo Governo do Ceará. A população
do município e representantes de diversas instâncias
do setor econômico cearense estiveram presentes
na solenidade, nas imediações da CE-060.
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Nova diretoria
do Sindgráfica
toma posse

10.

A nova diretoria do Sindgráfica tomou
posse no dia 4/7 para o período 20182020. O novo presidente é Felipe Esteves.
Proprietário da Gráfica Prints, especializada
no mercado gráfico digital com 12 anos
no mercado, Felipe foi diretor financeiro
do sindicato na gestão anterior e da
quarta geração de gráficos na família.

12.

Uma nova etapa na carreira profissional
de 28 alunos do IEL Ceará teve início
no dia 4/7. Eles concluíram o MBA em
Gestão de Suprimentos, certificado
pela Faculdade da Indústria do IEL,
e podem adicionar ao currículo uma
especialização de perfil dinâmico e
inovador. Uma nova turma do MBA em
Gestão de Suprimentos terá início em
agosto. Mais informações: (85) 4009-6300.

11.
O diretor regional do SENAI
Ceará participou entre 18 e
22/6 de missão imersiva nos
ecossistemas de inovação da
Holanda e Alemanha, com visitas
a instituições nas cidades de Delft
(Holanda), Munique, Stuttgart
e Frankfurt (Alemanha).

014

Diretor do SENAI
realiza missão imersiva
nos ecossistemas de
inovação da Holanda
e Alemanha

Estudo da FIEC
revela que 58%
das empresas
cearenses adotam
tecnologias digitais

IEL Ceará
conclui mais
uma turma do
MBA em Gestão
de Suprimentos

13.

A quarta revolução industrial já é uma
realidade e requer que as empresas
incorporem um conjunto de tecnologias
digitais para manterem-se competitivas.
Estudo realizado pelo Núcleo de Economia
e Estratégia da FIEC mostra que no Ceará,
ainda que em estágio inicial, tecnologias
digitais são adotadas em mais da metade
das empresas, de acordo com sondagem
feita com empresários do estado.
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14.

IEL Ceará
ganha blog
corporativo

O Sistema FIEC Educação Internacional
está com matrículas abertas para curso
de inglês. Os interessados em fazer parte
das próximas turmas têm até agosto para
efetuarem suas inscrições nos níveis básico,
intermediário ou avançado. As aulas
acontecem nos turnos manhã, tarde e noite
e poderão ser ministradas individualmente
(VIP) ou para grupos de até 10 alunos. O curso
acontece na sede da FIEC, em Fortaleza.
Informações e matrículas: (85) 3421.5811 /
5870 / edu.internacional@sfiec.org.br.
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16.
O IEL Ceará lançou um blog corporativo.
Com a proposta de apresentar ao público
conhecimentos sobre desenvolvimento
empresarial e carreiras, a plataforma é
mais um instrumento de ligação com a
sociedade. O conteúdo do blog do IEL
Ceará está dividido em seções de Educação
Executiva, Finanças e Contabilidade, Gestão
& Inovação, Liderança, Marketing e Vendas,
Recursos Humanos, Gestão Industrial e
Logística. Acesse: www.iel-ce.org.br/blog.

15.

Sistema FIEC
Educação
Internacional
abre matrículas
para curso de
inglês

Setor de
Mineração
cearense terá
Plano Diretor e
Comitê Gestor

Empresários, acadêmicos, representantes
do poder público e órgãos reguladores
estiveram reunidos no dia 28/6, em seminário
na FIEC, para discutir a concretização do
Plano Diretor de Mineração para a Região
Metropolitana de Fortaleza e a criação de
um Comitê Gestor para pôr em prática suas
diretrizes e proposições. Os presidentes dos
sindicatos ligados à mineração - Simagran,
Sindcerâmica e Sindbrita – compuseram
uma das mesas do evento, fortalecendo
a importância do Plano para o setor.
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POR BÁRBARA HOLANDA
FOTOS J. SOBRINHO

Responsável por 21% do PIB industrial cearense, a
quantidade de empresas do segmento de alimentação associadas ao Sindicato das Indústrias da Alimentação e Rações Balanceadas do Estado do Ceará
(Sindialimentos), ligado à Federação das Indústrias
do Estado do Ceará (FIEC), era ínfimo diante da sua
representatividade para o Ceará. Ao final de 2014,
contavam-se somente 29 associados. Mas essa realidade
começou a mudar em 2015. A partir de uma série de ações
delineadas no projeto "Ampliação de Associados com
Foco na Sustentabilidade Sindical", o Sindialimentos se
aproximou de indústrias de sua base sindical e cresceu,
tornando-se mais preparado para a nova realidade que
adveio com o fim da contribuição sindical obrigatória
instituído pela reforma trabalhista.
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Sindialimentos
conquista segundo
lugar no Prêmio
Nacional de Boas
Práticas Sindicais
PRESIDENTES DO SINDCERÂMICA, MARCELO TAVARES;
SINDIALIMENTOS, ANDRÉ SIQUEIRA; E SIMEC, SAMPAIO FILHO,
RECEBEM PREMIAÇÃO DA ETAPA ESTADUAL

Hoje, são 123 indústrias filiadas – crescimento superior
a 300%. O volume total de receitas, por sua vez, saltou
330% entre 2014 e 2017 com esse aumento da base
sindicalizada. A estratégia para conquistar essa evolução,
segundo o presidente André de Freitas Siqueira, começou pelo mapeamento e estudo das indústrias do Ceará.
Paralelamente, o Sindialimentos elaborou um portfólio
agregado ao do Sistema FIEC, ampliando os serviços
disponíveis aos filiados, e contratou equipe para realização de visitas às indústrias. Também costurou parcerias
estratégicas que garantiram a aprovação de projetos para
beneficiar os filiados, além da reestruturação do modelo
de arrecadação do sindicato, após a reforma trabalhista.
“Quando assumimos o sindicato, nos vimos diante de um
grande desafio que se transformou em oportunidade para
fortalecê-lo. Por essa razão, fomos em busca de parcerias
para entender e conhecer as empresas não filiadas. Com
o apoio da FIEC e de suas casas de serviços, planejamos
um trabalho que se mostrou bastante efetivo e favoreceu
tanto a sustentabilidade do sindicato quanto a promoção
do associativismo e o desenvolvimento do setor no Ceará”,
ressalta André Siqueira.

Todos esses resultados fizeram o projeto conquistar
o segundo lugar no Prêmio Nacional de Boas Práticas
Sindicais, criado pela Confederação Nacional da Indústria
(CNI) para valorizar e divulgar ações dos sindicatos que
contribuem para sua sustentabilidade e que gerem valor
para as indústrias representadas. O resultado foi divulgado no dia 3 de julho, durante o Encontro Nacional da
Indústria (ENAI), em Brasília. “Foi uma satisfação grande
receber esse prêmio. Estarmos entre os seis finalistas e
ficar no segundo lugar é muito importante para respaldar
e valorizar todo o trabalho que o sindicato realizou”,
disse André Siqueira.
Os finalistas foram definidos em reunião da banca examinadora da etapa nacional do prêmio e a escolha dos
vencedores foi feita por votação on-line pelo aplicativo
da Rede Sindical. Iniciativa de reciclagem de plástico no
Rio Grande do Sul ficou em primeiro lugar e a terceira
posição foi dada para o Mato Grosso, com alternativas
para resíduos da indústria moveleira.

"Quando assumimos o sindicato,
nos vimos diante de um grande
desafio que se transformou em
oportunidade para fortalecê-lo.
Por essa razão, fomos em busca de
parcerias para entender e conhecer
as empresas não filiadas. Com o
apoio da FIEC e de suas casas de
serviços, planejamos um trabalho
que se mostrou bastante efetivo e
favoreceu tanto a sustentabilidade
do sindicato quanto a promoção do
associativismo e o desenvolvimento
do setor no Ceará." André Siqueira
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EM DISCURSO,
ANDRÉ SIQUEIRA
AGRADECE APOIO DA
FIEC AO RECEBER O
PRÊMIO EM BRASÍLIA
J. SOBRINHO / SISTEMA FIEC

BETO STUDART
CERTIFICA SINDICATOS
PARTICIPANTES DA
ETAPA ESTADUAL

SOBRE O PRÊMIO
O Prêmio Nacional de Boas Práticas Sindicais é uma parceria entre a CNI e as federações estaduais das indústrias.
O tema escolhido para esta primeira edição da premiação
é Sustentabilidade Sindical, tendo em vista que, com o
fim da obrigatoriedade do imposto sindical, assegurar a
sustentabilidade é hoje o maior desafio dos sindicatos
empresariais da indústria.
Em todo o país, foram inscritas 362 boas práticas, que
passaram pela etapa estadual em 22 federações. As
vencedoras em cada federação foram classificadas para a
etapa nacional, dividida em duas fases. Na fase 1, a banca
examinadora analisou as 22 boas práticas concorrentes
e, dessas, selecionou as seis finalistas. A fase 2 consistiu
em uma votação online que contou com mais de 3 mil
participantes de todos os sindicatos da indústria.

JOSÉ PAULO LACERDA/CNI

A etapa estadual foi coordenada no Ceará pela FIEC, em
conjunto com o Núcleo de Convênios e Parcerias (Nucop).
Essa etapa contou com a participação de 12 sindicatos:
Sindialimentos, Simec, Sindcerâmica, Sindquímica, Simagran, Sinditêxtil, Sindiverde, Sindgráfica, Sindroupas
e Sinconpe. O Sindialimentos foi o vencedor da etapa
estadual classificando-se automaticamente para a disputa
nacional. Os outros sindicatos mais bem pontuados do
Ceará foram o Simec e o Sindcerâmica, que ficaram em
segundo e terceiro lugares, respectivamente. A premiação
da etapa estadual foi entregue pelo presidente da FIEC,
Beto Studart, no dia 28 de junho, durante a reunião de
diretoria da entidade.
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A FORÇA DA PARCERIA
O presidente do Sindialimentos, André Siqueira, afirmou
que o mérito do projeto que conquistou o prêmio se deve
também à FIEC que “apoiou sobremaneira o sindicato, com
infraestrutura e equipe dedicada a atender às necessidades do sindicato”. “O presidente Beto Studart, em sua
gestão, tem dado um apoio muito importante a todos os
sindicatos. Destaco ainda o papel do Sebrae que caminha
de mãos dadas conosco. O Sebrae, que possui grande
capilaridade no estado, possibilitou que chegássemos
ao interior e a mais empresas”, declarou.
Na opinião de André Siqueira, o projeto do Sindialimentos
está em total sintonia com o propósito do prêmio porque,
desde o início, o que se buscava era a sustentabilidade
do sindicato. “Todo trabalho realizado nos últimos anos
colocou o sindicato numa situação de menor dependência
da contribuição sindical patronal, que é exatamente um
dos grandes gargalos e o ponto central da premiação”,
esclareceu. De acordo com ele, o trabalho de ampliação
da base continuará, com o Sebrae, focando na busca de
novos associados nas regiões norte e do Cariri.
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Uma comitiva do Ceará – formada por líderes empresariais, empresários, dirigentes e gestores do
Sistema FIEC – participou nos dias 3 e 4 de julho do
11º Encontro Nacional da Indústria (ENAI) e do Diálogo da Indústria com os Candidatos à Presidência
da República, realizados no Centro Internacional
de Convenções do Brasil, em Brasília/DF. O evento,
organizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI)
desde 2006, é a convenção anual do setor industrial
brasileiro e promove o debate de questões estratégicas
para o desenvolvimento do país. Neste ano, teve como
tema "Brasil 2019-2022: A indústria e o novo governo" e
contou com a participação de mais de duas mil pessoas.
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ENAI 2018
debate questões
estratégicas para
o desenvolvimento
do país

COMITIVA CEARENSE
REUNIU LIDERANÇAS
EMPRESARIAIS E CORPO
TÉCNICO DA FIEC
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Luiz Guilherme Schymura

No dia 3/7, o ENAI abordou assuntos como quarta revolução industrial, competitividade, inovação tecnológica,
educação e produtividade. A prioridade foi promover o
debate e reflexão sobre o cenário que será enfrentado pelo
próximo governo e pela indústria e, consequentemente,
pela economia brasileira. Em mensagem na abertura do
Encontro, que teve a presença do presidente da República, Michel Temer, o presidente da CNI, Robson Braga
de Andrade, falou dos desafios para a consolidação de
um ambiente de negócios que contribua para aproximar
o Brasil do grupo de países desenvolvidos.
“O setor produtivo necessita de sinais claros e firmes de
que a política econômica se movimentará na direção de
maior estabilidade, de melhoras institucionais e de criação
de condições para que o Brasil fortaleça, de fato, a sua
indústria”, cobrou. O presidente da CNI reafirmou o apoio
da indústria à inadiável reforma da Previdência Social,
sem a qual o Brasil arrisca entrar em perigoso processo
de insustentabilidade das contas públicas. Segundo ele,
a reforma do sistema tributário também deve ser outra
agenda prioritária do próximo governo.
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PRESIDENTE
DA CNI, ROBSON DE
ANDRADE, DISCURSA
NA ABERTURA DO
ENAI 2018

FOTOS: JOSÉ PAULO LACERDA/CNI

"O ajuste fiscal fará com
que o futuro presidente
tenha de encarar pautas
explosivas, como novas
regras para reajuste do
salário-mínimo e dos
salários dos servidores
públicos e para
estabelecimento do teto
de gastos públicos."

CENTRO INTERNACIONAL
DE CONVENÇÕES DO BRASIL, EM
BRASÍLIA, RECEBEU O EVENTO

CONTAS PÚBLICAS
A recuperação econômica e a atração de investimentos
para o Brasil dependem significativamente do ajuste nas
contas públicas. Inclusive, essa deve ser a prioridade do
próximo governo na avaliação do diretor do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV),
Luiz Guilherme Schymura, e do diretor-executivo do Banco
Mundial, Otaviano Canuto. Eles participaram do painel
“Os desafios para o cenário econômico” durante o ENAI.
Conforme Schymura, a situação fiscal brasileira se agravou
devido à distribuição de renda desigual e patrimonialismo
arraigados nos “donos do poder”. “O ajuste fiscal fará
com que o futuro presidente tenha de encarar pautas
explosivas, como novas regras para reajuste do salário-mínimo e dos salários dos servidores públicos e para
estabelecimento do teto de gastos públicos”, disse. Para
Canuto, a situação fiscal é agravada pelo baixo nível de
produtividade do país, por meio da criação de diversos
programas em que se gastam muitos recursos, além de
isenções tributárias, sem ter resultados efetivos. “O ambiente de negócios no Brasil é horroroso, pois pagamos
por ativos que não adicionam valor algum às empresas
e à sociedade”, afirmou Canuto.

DIÁLOGO COM OS CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA
No dia 4/7, o Diálogo da Indústria com os candidatos à
Presidência da República marcou a entrega oficial aos
pré-candidatos do documento Propostas da Indústria
para as Eleições 2018. O documento reúne diagnósticos
e soluções a serem adotadas com o objetivo de criar
um ambiente institucional e de negócios que fomente o
empreendedorismo e o crescimento. No evento, Geraldo
Alckmin, Marina Silva, Jair Bolsonaro, Henrique Meirelles,
Ciro Gomes e Álvaro Dias puderam apresentar individualmente sua agenda de governo para empresários industriais.
Para o presidente da CNI, Robson de Andrade, o conjunto
de desafios que o próximo governo terá de enfrentar para
assegurar um ciclo duradouro de crescimento econômico
exigirá do próximo presidente da República liderança
política, ação e capacidade de negociação. “Essa tarefa
precisa ser atrelada a um diálogo construtivo com os
partidos políticos e à formação de uma base de apoio no
Congresso Nacional, que permita a aprovação de reformas
estruturais para fazer o país avançar”, disse.
Nesse sentido, o próximo governo terá de avançar na
agenda de segurança jurídica e na melhora da qualidade
da governança do poder público. Sobre o primeiro tema,

o presidente da CNI relembrou que a instabilidade de
regras, a falta de clareza nas leis originadas do Congresso
Nacional, as mudanças constantes na interpretação de
leis e conflitos entre Poderes têm criado um ambiente
de elevado custo para o investimento, que serve como
freio ao crescimento da economia. Sobre a governança,
Andrade destacou a urgência da disseminação no poder
público de uma cultura de boa gestão e de eficiência, que
resulte em políticas públicas que entreguem benefícios
efetivos aos cidadãos e que estimulem as atividades
produtivas – em vez de desestimulá-las ou onerá-las.
Desde 1998, a CNI promove encontros com os candidatos
à Presidência da República para conhecer suas ideias para
governar o país. Para os próximos quatro anos, a CNI reforçará a necessidade de ampliação da agenda de reformas
– sobretudo com a simplificação do sistema tributário e
a reforma da Previdência Social –, além de defender os
avanços já conquistados, como a modernização das leis
do trabalho e a regulamentação da terceirização.
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A Olimpíada contou com dois ambientes: a Cidade Inteligente, que demonstrou tecnologias que promovem o uso
eficiente de recursos, a redução dos impactos ambientais
e a melhoria da qualidade de vida das pessoas; e a Escola
do Futuro, com o objetivo de desenvolver nos alunos
competências e habilidades para lidar com a Indústria 4.0.

"A Olimpíada serviu para
mostrar à população
que as novas tecnologias
transformarão o mundo.
A inovação é, e será cada vez
mais, a base da geração de
empregos e riqueza em todos
os países." Robson Braga de Andrade

Na Escola do Futuro, foi realizado o Desafio de Robótica
na Indústria. A equipe The Gears, formada por estudantes
da EBEP de Fortaleza, representaram o Ceará. O torneio
dividiu-se em dois momentos: o desafio inicial por equipe
e o desafio surpresa.

Mais de 46 mil pessoas visitaram o evento, organizado
pelo Serviço Social da Indústria (SESI) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Os visitantes
interagiram com sistemas inteligentes, eletrodomésticos,
máquinas que já são realidade na indústria e logo farão
parte do cotidiano da população.
“A Olimpíada serviu para mostrar à população que as
novas tecnologias transformarão o mundo. A inovação é,
e será cada vez mais, a base da geração de empregos e
riqueza em todos os países. O Brasil pode ser protagonista
dessa agenda, desde que as autoridades, os empresários
e os demais integrantes da sociedade estejam atentos e
dispostos a fazer as mudanças necessárias para o que
país acompanhe a quarta revolução industrial”, disse o
presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI),
Robson Braga de Andrade.
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Do primeiro momento, participaram 48 equipes de estudantes de 14 a 17 anos do SESI e do SENAI e eles
desenvolveram robôs para executar missões de forma
autônoma em uma arena compartilhada, simulando
processos de oito segmentos industriais. Os estudantes
tiveram de lidar com situações-problema que fazem parte
do cotidiano das empresas tais como gestão de estoques,
controle de produção, economia de materiais e inovação
tecnológica. Nessa etapa, a The Gears conquistou a 3ª
colocação, com 452 pontos.

EQUIPE CEARENSE
DA ESCOLA EBEP FOI
DESTAQUE NO DESAFIO DA
ROBÓTICA NA INDÚSTRIA

Já o desafio surpresa contou com alianças entre dois times,
que precisavam realizar quatro das oito missões executadas
no primeiro momento. A equipe cearense aliou-se à equipe
Mastermind, da Escola SESI de Sergipe, e o resultado foi um
grande sucesso: a conquista do 1º lugar, com 722 pontos.
Na divisão das tarefas entre as duas equipes, a The Gears
conseguiu um marco na competição, que foi alcançar a
pontuação máxima possível (200 pontos).
De acordo com Therezinha Fonseca, integrante da equipe
de coordenação da Robótica, o desafio mostrou que os
alunos do SESI e do SENAI estão sendo preparados para a
realidade da Indústria 4.0. Ela explicou que a mostra não
foi uma competição, mas uma demonstração. “Tivemos
todos os dias uma equipe que pontuou mais, mas não há
um vencedor do desafio. Todos os participantes receberam
medalhas de participação. A ideia é prepararmos futuros
profissionais para a indústria”, detalhou.

JOSÉ PAULO LACERDA/CNI

OLIMPÍADA DO CONHECIMENTO
As mudanças provocadas pelos avanços tecnológicos no
dia a dia das pessoas, nos processos de produção e venda
de bens de consumo, na educação básica e profissional
e na dinâmica das cidades foram a tônica da 10ª edição
da Olimpíada do Conhecimento, realizada em conjunto
com o ENAI. O evento ocorreu de 5 a 8 de julho, no Centro
Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília,
e contou com a participação de estudantes da Escola
SESI SENAI de Educação Básica articulada com Educação
Profissional (EBEP) de Fortaleza.
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Edital Inovafit
2018 investirá
R$ 10 milhões
em ideias
inovadoras
POR POR BÁRBARA HOLANDA
E SARAH COELHO
FOTOS GIOVANNI SANTOS

BETO STUDART
EM SOLENIDADE DE
LANÇAMENTO DO EDITAL
FUNCAP - INOVAFIT NA
SEDE DA FIEC
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A aproximação entre empresas e academia pode ser
decisiva para o surgimento de projetos inovadores.
Foi assim com a empresa cearense Genpharma e
um grupo de pesquisadores do Instituto Superior
de Ciências Biomédicas da Universidade Estadual do Ceará. Unidos, eles estão desenvolvendo novos
analgésicos para curar dores neuropáticas. "São dores
terríveis, que muitas vezes não são amenizadas nem com
o uso de morfina. Neste momento, estamos em fase de
estudos pré-clínicos e, em breve, iniciaremos os testes
em humanos", explica o médico e professor Krishnamurti
Carvalho, responsável pela iniciativa, financiada pelo Edital
da Funcap - Inovafit 2017.
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CAMILO SANTANA, NA CASA DA INDÚSTRIA, APRESENTA INVESTIMENTOS EM PESQUISA E TECNOLOGIA

"Hoje minha palavra é de otimismo.
Diante de um momento de grave
dificuldade econômica que afeta o País,
o Ceará ultrapassa essa crise com duas
coisas fundamentais: parceria e diálogo.
São duas coisas que precisam ser cada
vez mais consolidadas entre iniciativa
privada, poder público e sociedade.
Assim, podemos construir juntos o
estado que queremos." Camilo Santana

"O incentivo do Inovafit foi de extrema importância para que
conseguíssemos atingir resultados tão positivos. É uma quebra de paradigma o que estamos vivendo, com o casamento
entre o empreendedorismo e as ciências. Antigamente,
os alunos de doutorado tinham apenas os laboratórios da
universidade. Hoje, eles já podem desenvolver as pesquisas
nas empresas", comemora Krishnamurti Carvalho.
A exemplo da Genpharma, pequenas e médias empresas cearenses têm agora mais um incentivo para inovar.
O governador Camilo Santana lançou no dia 5 de julho,
em solenidade na sede da Federação das Indústrias do
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Estado do Ceará (FIEC), o edital Funcap – Inovafit Fase
2/2018 com um montante de R$ 10 milhões para projetos
de desenvolvimento de produtos e processos inovadores em áreas prioritárias para o estado. Trata-se de um
volume recorde no âmbito do Inovafit – o último edital
contou com um aporte de R$ 6 milhões – e é fruto de
uma articulação encabeçada pelo setor industrial, por
meio do presidente da FIEC, Beto Studart.
Financiados com recursos do Fundo de Inovação Tecnológica (FIT), os editais Inovafit estão entre as principais
ações do Governo do Ceará para, em parceria com a Funcap
(órgão vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e
Educação Superior - Secitece) financiar o empreendedorismo inovador no estado. Desde o seu lançamento, em
2015, o programa já destinou mais de R$ 10 milhões para
o financiamento de projetos na área. Com o novo edital,
o valor total sobe para mais de R$ 20 milhões.
GIOVANNI SANTOS / SISTEMA FIEC

Até o momento, três teses de doutorado, que devem
resultar em patentes, já foram defendidas no âmbito do
projeto. A empresa realizou a coleta de substâncias naturais
dos venenos de animais tipicamente nordestinos. Um foi
prospectado a partir da telocinobufagina, uma substância
do veneno do anfíbio Rinhella jimi, popularmente conhecido como sapo-cururu; e o outro a partir do veneno da
serpenteCrotalus durissus cascavella, a cobra Cascavel.
Ambos os anestésicos apresentaram potência analgésica
sobre a dor de cerca de 100 a 200% superior à da morfina,
além de boa absorção por via oral.

A indústria de laticínios Queijos Dom Afonso foi uma
das que recebeu o incentivo e, hoje, comemora os
resultados positivos. Localizada estrategicamente em
uma incubadora de empresas instalada na Universidade
Federal do Ceará (UFC), a empresa produz alimentos
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EMPRESÁRIOS,
INVESTIDORES,
PESQUISADORES,
CIENTISTAS E
REPRESENTANTES
DE ÓRGAÕS PÚBLICOS
PARTICIPARAM DO
LANÇAMENTO DO
EDITAL NA FIEC
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SAMPAIO FILHO É PRESIDENTE DO CONSELHO TEMÁTICO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIADA FIEC

funcionais como a manteiga Ghee e alguns tipos de
queijos desidratados. Com o recurso do Inovafit, uma
equipe de bolsistas da empresa está desenvolvendo
um novo produto a ser comercializado. Trata-se da
produção de um concentrado proteico e do isolamento
de suas proteínas a partir do soro do queijo. O objetivo
é chegar à fórmula de um produto altamente nutritivo e
funcional, que possa auxiliar na alimentação de atletas
ou de pessoas que façam uso de sonda. “A empresa
trabalha com inovação tecnológica. Ter esse foco é o
que nos faz continuar produzindo. O incentivo do edital
é fundamental, e nós estamos fazendo a lição de casa
com dedicação”, afirma Juliana Toledo, coordenadora
técnica do projeto.
Na ocasião do lançamento do edital, Camilo Santana
destacou que nenhum estado ou país do mundo consegue se desenvolver sem investir em ciência e tecnologia
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e citou o exemplo da China, que 50 anos atrás era mais
pobre que o Brasil e hoje é uma das maiores potências
mundiais. O governador afirmou que tomou a decisão de
apoiar, estimular e ampliar os recursos para pesquisa,
ciência e tecnologia, comprometendo-se a destinar 2%
da receita líquida do estado à área, por entender que esse
investimento, aliado ao investimento em educação, tem
um papel decisivo na competitividade do Ceará e são o
grande caminho para o desenvolvimento do estado.
“Hoje minha palavra é de otimismo. Diante de um momento
de grave dificuldade econômica que afeta o país, o Ceará
ultrapassa essa crise com duas coisas fundamentais: parceria e diálogo. São duas coisas que precisam ser cada vez
mais consolidadas entre iniciativa privada, poder público
e sociedade. Assim, podemos construir juntos o estado
que queremos”, disse o chefe do Executivo durante a
solenidade de lançamento do edital.

"Pois, em nenhuma nação
desenvolvida do mundo,
academia, Estado e setor
produtivo atuam de forma
separada e os grandes
desafios e soluções da
humanidade só foram
superados com a ciência,
os governos e o setor
produtivo atuando com o
mesmo foco." Beto Studart
EDITAL INOVAFIT
O edital Inovafit é destinado a empresas com receita
bruta anual até R$ 10,5 milhões. Será administrado pela
Funcap com recursos do Fundo de Inovação Tecnológica
(FIT). O repasse será feito pela modalidade da subvenção
econômica, não reembolsável e mediante a contrapartida
das empresas apoiadas. O principal objetivo é estimular
a colaboração entre o setor empresarial e a pesquisa
científica para aumentar a produtividade das empresas
do estado, beneficiando a economia local.
Na formulação dos seus projetos, as empresas interessadas devem buscar parcerias com grupos de pesquisa,
envolvendo os cientistas e, eventualmente, seus alunos,
sobretudo na pós-graduação. Cada proposta, deve incluir
a descrição de um produto, serviço ou solução que possa
ter viabilidade econômica para lançamento no mercado.
As empresas também deverão apresentar um Plano de
Negócios demonstrando a estratégia de comercialização.

Para Beto Studart, presidente da FIEC, o lançamento do
edital na FIEC simboliza um marco para a ciência e para
o setor produtivo cearense e revela que a aspiração de
muitos empresários e pesquisadores, que acreditam
como sonho na aproximação da universidade com o setor
privado, já é realidade e dá os frutos almejados.
As áreas prioritárias definidas para os projetos são: água,
energia, segurança pública, saúde/biotecnologia/fármacos,
“Os que têm acompanhado as ações da FIEC nesta gestão educação, Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC),
sabem do empenho que temos devotado à aproximação agronegócio/indústria alimentar, eletrometalmecânico/
do poder público, academia e setor produtivo, por enten- materiais/nanotecnologia, indústria da construção civil
dermos ser indissociáveis as missões de cada uma dessas e pesada, economia criativa e inovação social. Dentro
partes no sentido de se promover os avanços requeridos dessas áreas, serão privilegiados projetos que proponham
pela sociedade. Pois, em nenhuma nação desenvolvida abordagens de temas considerados estratégicos para
do mundo, academia, Estado e setor produtivo atuam de a área de inovação, atualmente: São eles: inteligência
forma separada e os grandes desafios e soluções da hu- artificial, indústria 4.0, coleta e análise de dados (Big
manidade só foram superados com a ciência, os governos data), internet das coisas (IOT, internet of things) e cidades
e o setor produtivo atuando com o mesmo foco”, ressaltou. inteligentes (Smart Cities).
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Espaço dos
Conselhos
Temáticos
MAIS INFORMAÇÕES SOBRE OS CONSELHOS
TEMÁTICOS PODEM SER OBTIDAS NO
ENDEREÇO WWW1.SFIEC.ORG.BR/SITES/
CONSELHOS-TEMATICOS

COFIN REALIZA ENCONTRO SOBRE
OS PREÇOS MÍNIMOS NOS FRETES
O Conselho Temático de Economia, Finanças e Tributação (Cofin) da FIEC realizou encontro que teve como pautas,
entre outros temas: apresentação dos
novos conselheiros; descontinuidade
do Reintegra; PC 134/2018 – Regime de
Substituição Tributária; e MP 832/2018 e
Resolução ANTT nº 5820/2018: preços
mínimos transportes rodoviários de carga.
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COTEMA DEBATE URBFOR
E O AMBIENTE NATURAL
DE FORTALEZA
O Conselho Temático de Meio Ambiente (Cotema) da FIEC, recebeu, na Casa
da Indústria, o superintendente da Autarquia de Paisagismo e Urbanismo de
Fortaleza (URBFor), Régis Rafael Tavares.
Na ocasião, o gestor municipal fez uma
explanação sobre o órgão, que tem como
finalidade executar as políticas públicas
relacionadas à conservação e manutenção
do ambiente natural de Fortaleza, com
foco na arborização, paisagismo e manutenção da rede de drenagem natural da
cidade, nos limites de sua competência.

IMPACTO DA GREVE DOS
CAMINHONEIROS É TEMA
DE REUNIÃO DO CORIN
O Conselho Temático de Relações Internacionais (Corin) da FIEC promoveu
reunião no dia 28/6, na cobertura da
Casa da Indústria, na qual foi apresentado o relatório elaborado pelo Núcleo
de Economia e Estratégia da FIEC, sobre
os impactos da greve dos caminhoneiros
no Ceará. Dentre os números revelados
no relatório, 46,4% das empresas pesquisadas apresentaram uma redução da
produção acima de 25%. Destas, 11,5%
tiveram interrupção total das suas atividades. A reunião do Corin teve ainda como
pauta a apresentação da gerência jurídica da FIEC sobre a mudança no Código
Tributário Municipal que alterou o valor
das taxas de alvará de funcionamento,
licenciamento sanitário, dentre outras.

COSIN CONHECE MODELOS DE
LEGISLAÇÕES INTERNACIONAIS
O Conselho de Relações Trabalhistas
e Sindicais (Cosin) da FIEC conheceu
em sua última reunião, realizada no dia
28/6, na cobertura da Casa da Indústria, modelos de legislações trabalhistas
adotados em alguns países. O trabalho,
apresentado pela Gerência Jurídica da
FIEC, teve como objetivo oferecer subsídios para o entendimento de como se
dão essas relações pelo mundo. O estudo
serviu ainda para comparação com as
mudanças que estão sendo adotadas
no Brasil após a entrada em vigor da
reforma trabalhista.

FIEC RECEBE
REPRESENTANTES DA CÂMARA
ÍTALO-BRASILEIRA DE COMÉRCIO
A presidente do Conselho de Relações
Internacionais (Corin) da FIEC, Roseane
Medeiros, e a gerente do Centro Internacional de Negócios da FIEC, Karina
Frota, receberam no dia 15/6, na Casa da
Indústria, o diretor executivo da Câmara
de Comércio Ítalo-Brasileira Nordeste,
Rodrigo Damasceno. A pauta da reunião foi a nova estratégia de atuação
da câmara e o desenvolvimento de um
projeto focado na segurança jurídica para
empresários e investidores brasileiros
que desejem realizar negócios no mercado italiano e de italianos que planejam
investir no Ceará e no Nordeste.

CONSELHOS TEMÁTICOS SÃO ÓRGÃOS
CONSULTIVOS E DE ASSESSORAMENTO
À PRESIDÊNCIA E DIRETORIA DA FIEC,
CONSTITUÍDOS POR REPRESENTANTES
DE SINDICATOS, DIRETORIA DA FIEC,
EMPRESÁRIOS E ENTIDADES PARCEIRAS.
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SINDICATOS
FILIADOS
À FIEC
SIFAVEC - SINDICATO DOS FABRICANTES DE
VEÍCULOS ESPECIAIS DO ESTADO DO CEARÁ
Presidente: Vanildo Lima Marcelo
Endereço: Rua Estevão de Campos, 1200 - Barra
do Ceará - CEP: 60331-240 - Fortaleza-CE.
Telefone: (85) 3237.0730
SIMAGRAN - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS
DE MÁRMORES E GRANITOS DO ESTADO
DO CEARÁ
Presidente: Carlos Rubens Araújo Alencar
Endereço: Ed. Casa da Indústria / FIEC
Telefone: (85) 3421.1001
E-mail: simagran@sfiec.org.br
SIMEC - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS
METALÚRGICAS, MECÂNICA E DE MATERIAL
ELÉTRICO NO ESTADO DO CEARÁ
Presidente: José Sampaio de Souza Filho
Endereço: Ed. Casa da Indústria / FIEC
Telefone: 3421.5455
E-mail: simec@simec.org.br
SINCAL - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS
DE CALÇADOS, BOLSAS, CINTOS, LUVAS
E MATERIAL DE SEGURANÇA E MEDICINA
DO TRABALHO DE SOBRAL
Presidente: Gilceu Luiz Ribeiro
Endereço: Av. Pimentel Gomes, 214 - Alto da
Expectativa - CEP: 62040-050 - Sobral-CE.
Telefones: (88) 3613.1001 / 3613.1089
E-mail: sincalsob@gmail.com
SINCONPE - SINDICATO DA INDÚSTRIA
DA CONSTRUÇÃO PESADA DO CEARÁ
Presidente: Dinalvo Diniz
Endereço: Rua Tomas Acioly, 840 - 3º andar, sala
304 - Aldeota - Fortaleza - CE - CEP: 60135-180
Telefone: (85) 3246.7797
E-mail: contato@sinconpece.com.br
SINDBEBIDAS - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS
DE ÁGUAS, CERVEJAS E BEBIDAS EM GERAL NO
ESTADO DO CEARÁ
Presidente: Cláudio Sidrim Targino
Endereço: Ed. Casa da Indústria / FIEC
Telefones: (85) 3268.1027 / 3421.5400
Ramal: 1005
SINDCAFÉ - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS
DE TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ NO
ESTADO DO CEARÁ
Presidente: Jocely Dantas de Andrade Filho
Endereço: Ed. Casa da Indústria / FIEC
Telefone: (85) 3421.1015
SINDCALC - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS
DE CALÇADOS DE CRATO
Presidente: Anna Gabriela Holanda De Morais
Endereço: Rua Bárbara de Alencar, 789 - Sala 03 Centro - CEP: 63100-000 - Crato -CE
Telefone: (88) 3523.2900 - Fax: (88) 3523.2610
SINDCALF - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE
CALÇADOS DE FORTALEZA
Presidente: Jaime Bellicanta
Endereço: Ed. Casa da Indústria / FIEC
Telefones: (85) 3261.2050 / 3421.5463
E-mail: sindcalf@sfiec.org.br
SINDCARNAÚBA - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS
REFINADORAS DE CERA DE CARNAÚBA NO
ESTADO DO CEARÁ
Presidente: Edgar Gadelha Pereira Filho
Endereço: Ed. Casa da Indústria / FIEC
Telefone: (85) 3421.1004
E-mail: sindicarnauba@sfiec.org.br

SINDCERÂMICA - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE CAL E GESSO, OLARIA, LADRILHOS
HIDRÁULICOS E PRODUTOS DE CIMENTO E
CERÂMICA PARA CONSTRUÇÃO, DA CERÂMICA,
DE LOUÇAS DE PÓ DE PEDRA, DA PORCELANA,
DA LOUÇA DE BARRO, DE VIDROS E CRISTAIS
OCOS NO ESTADO DO CEARÁ
Presidente: Marcelo Guimarães Tavares
Endereço: Ed. Casa da Indústria / FIEC
Telefones: (85) 3261.6589 / 3421.5462
E-mail: sindiceramica-ce@sfiec.org.br
SINDCONFECÇÕES - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS E CHAPÉUS
DE SENHORA NO ESTADO DO CEARÁ
Presidente: Elano Martins Guilherme
Endereço: Ed. Casa da Indústria / FIEC
Telefones: (85) 3421.5457 / 3261.1995
E-mail: sindconf@sfiec.org.br
SINDGRÁFICA - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS
GRÁFICAS NO ESTADO DO CEARÁ
Presidente: Felipe Cardoso Esteves
Endereço: Ed. Casa da Indústria / FIEC
Telefone: (85) 3421.5478
E-mail: sindgrafica@sindgrafica.org.br
SINDIALGODÃO - SINDICATO DA INDÚSTRIA
DA EXTRAÇÃO DE FIBRAS VEGETAIS E DO
DESCAROÇAMENTO DO ALGODÃO NO ESTADO
DO CEARÁ
Presidente: Marcos Silva Montenegro
Endereço: Ed. Casa da Indústria / FIEC
Telefones: (85) 3421.1016 / 3224.6790
E-mail: sindalgodao@sfiec.org.br
SINDIALIMENTOS - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA ALIMENTAÇÃO E RAÇÕES BALANCEADAS DO ESTADO DO CEARÁ
Presidente: André de Freitas Siqueira
Endereço: Ed. Casa da Indústria / FIEC
Telefone: (85) 3421.1015
E-mail: sindialimentos@sfiec.org.br
SINDBRITA - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE
EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE ROCHAS
PARA BRITAGEM NO ESTADO DO CEARÁ
Presidente: Abdias Veras Neto
Endereço: Ed. Casa da Indústria / FIEC
Telefone: (85) 3421.5462
E-mail: sindbrita-ce@sfiec.org.br
SINDICAJU - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DO
AÇÚCAR E DE DOCES E CONSERVAS ALIMENTÍCIAS DO ESTADO DO CEARÁ
Presidente: Antonio José Gomes Teixeira de Carvalho
Endereço: Avenida Barão de Studart, 2360 - Sala
404 - Torre Quixadá - 60120-002
Fortaleza - Ceará
Telefones: (85) 3246.7062 - Fax: 3246.0497
E-mail: sindicaju@sindicaju.org.br
SINDICOUROS - SINDICATO DA INDÚSTRIA
DE CURTIMENTO DE COUROS E PELES DO
ESTADO DO CEARÁ
Presidente: Marcia Oliveira Pinheiro
Endereço: Ed. Casa da Indústria / FIEC
Telefones: (85) 3421.1017 / 3264.3541 / 3307.4177
E-mail: sindicouros@sfiec.org.br
SINDIEMBALAGENS - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE PAPEL, PAPELÃO, CELULOSE E EMBALAGENS EM GERAL NO ESTADO DO CEARÁ
Presidente: Roberto Romero Ramos
Endereço: Ed. Casa da Indústria / FIEC
Telefone: (85) 3421.1012
E-mail: sindiembalagens@sfiec.org.br
SINDIENERGIA - SINDICATO DAS EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇOS DO SETOR ELÉTRICO DO ESTADO DO CEARÁ
Presidente: Benildo Aguiar
Endereço: Ed. Casa da Indústria / FIEC
Telefones: (85) 3261.9182 / 3261. 3711
E-mail: sindienergia@sfiec.org.br

SINDIFRIO - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE
FRIO E PESCA NO ESTADO DO CEARÁ
Presidente: Elisa Maria Gradvolh Bezerra
Endereço: Ed. Casa da Indústria / FIEC
Telefone: (85) 3421.1009
SINDIMEST - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS E
EMPRESAS DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
DE TELECOMUNICAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ
Presidente: Pedro Alfredo Silva Neto
E-mail: pedro.alfredo@ajpconsult.com.br
Telefone: (85) 262.4908
SINDINDÚSTRIA - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS
DE CALÇADOS E VESTUÁRIOS DE JUAZEIRO DO
NORTE E REGIÃO
Presidente:José Abelito Sampaio Júnior
Endereço: Avenida Leão Sampaio, 839 - Km 01 Triângulo - Juazeiro do Norte-CE
CEP: 63040-000
Telefone/Fax: (88) 3571.2003 / (88) 3571.2010
E-mail: diretoria@sindindustria.com.br
SINDIÓLEO - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE
EXTRAÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS E ANIMAIS NO
ESTADO DO CEARÁ
Presidente: Airton Carneiro
Endereço: Ed. Casa da Indústria / FIEC
Telefone: (85) 3421.1016
E-mail: sindoleos@sfiec.org.br
SINDPNEUS - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS
DE RECAUCHUTAGEM E DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS E REFORMA DE PNEUS E SIMILARES
NO ESTADO DO CEARÁ
Presidente: Marcos Veríssimo de Oliveira
Endereço: Ed. Casa da Indústria / FIEC
Telefone: (85) 3421.1017
SINDITÊXTIL - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS
DE FIAÇÃO E TECELAGEM EM GERAL NO
ESTADO DO CEARÁ
Presidente: Kelly Whitehurst
Endereço: Ed. Casa da Indústria / FIEC
Telefone: (85) 3421.5456
E-mail: sinditextil@sinditextilce.org.br
SINDVERDE - SINDICATO DAS EMPRESAS DE
RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIAIS NO ESTADO DO CEARÁ
Presidente: Mark Augusto Lara Pereira
Endereço: Ed. Casa da Indústria / FIEC
Telefones: (85) 3421.1020
E-mail: sindiverde@sfiec.org.br
SINDLACTICÍNIOS - SINDICATO DA INDÚSTRIA
DE LACTICÍNIOS E PRODUTOS DERIVADOS NO
ESTADO DO CEARÁ
Presidente: Henrique Girão Prata
Endereço: Ed. Casa da Indústria / FIEC
Telefone: (85) 3261.6182
E-mail: sindlacticinios@sfiec.org.br
SINDMASSAS - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS
DE MASSAS ALIMENTÍCIAS E BISCOITO NO
ESTADO DO CEARÁ
Presidente: Daniel Mota Gutiérrez
Endereço: Ed. Casa da Indústria / FIEC
Telefone: (85) 3421.1015
E-mail: sindmassas@sfiec.org.br
SINDMINERAIS - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS
DA EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO METÁLICOS
E DE DIAMANTES E PEDRAS PRECIOSAS, DE
AREIAS, BARREIRAS E CALCÁRIOS NO ESTADO
DO CEARÁ
Presidente: Ricardo Montenegro Cavalcante
Endereço: Ed. Casa da Indústria / FIEC
Telefones: (85) 3421.5462 / 3261.6589
E-mail: sindminerais@sfiec.org.br

SINDMÓVEIS - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DO
MOBILIÁRIO NO ESTADO DO CEARÁ
Presidente: Geraldo Bastos Osterno Júnior
Endereço: Ed. Casa da Indústria / FIEC
Telefone: (85) 3421.1008
E-mail: sindmoveis@sfiec.org.br
SINDPAN - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS
DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA NO
ESTADO DO CEARÁ
Presidente: Ângelo Márcio Nunes de Oliveira
Endereço: Ed. Casa da Indústria / FIEC
Telefone: (85) 3421.5477
E-mail: sindpan@sfiec.org.br
SINDQUÍMICA - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS
QUÍMICAS FARMACÊUTICAS E DA DESTILAÇÃO
E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO NO ESTADO
DO CEARÁ
Presidente: Marcos Antônio Ferreira Soares
Endereço: Ed. Casa da Indústria / FIEC
Telefone: (85) 3421.1019
E-mail: quimica@sfiec.org.br
SINDREDES - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE
REDES NO ESTADO DO CEARÁ
Presidente: Aluisio da Silva Ramalho
Endereço: Ed. Casa da Indústria / FIEC
Telefone: (85) 3466.5462
E-mail: sindredes@sfiec.org.br
SINDROUPAS - SINDICATO DA INDÚSTRIA DE
ALFAIATARIA E DE CONFECÇÃO DE ROUPAS
DE HOMEM DE FORTALEZA
Presidente: Lélio Matias
Endereço: Ed. Casa da Indústria / FIEC
Telefone: (85) 3421.5474 - Fax: 3264.0738
E-mail: sindroupas@sfiec.org.br

Abra novas
portas.

Perca o medo de alçar voos internacionais
em sua carreira. O Sistema FIEC Educação
Internacional, em parceria com a Wizard,
conta com Módulos Básico, Intermediário
e Avançado, em turmas de até 10 alunos,
para atender suas necessidades e superar
suas expectativas.

MATRICULE-SE NO CURSO DE INGLÊS DO
SISTEMA FIEC EDUCAÇÃO INTERNACIONAL.

Conheça também nosso Curso VIP, com
aulas individuais, e o curso Duo VIP, com
aulas em dupla.

LOCAL
FIEC - Mezanino
Av. Barão de Studart,1980 - Aldeota

INFORMAÇÕES E MATRÍCULAS

(85) 3421 5811

edu.internacional@sfiec.org.br

SINDSAL - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA
EXTRAÇÃO DO SAL NO ESTADO DO CEARÁ
Presidente: José Agostinho C. de Alcântara
Endereço: Ed. Casa da Indústria / FIEC
Telefone: (85) 3421.5468
SINDSERRARIAS - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS
DE SERRARIAS, CARPINTARIAS, TANOARIAS,
MADEIRAS COMPENSADAS E LAMINADAS DE
FORTALEZA
Presidente: José Agostinho Carneiro de Alcântara
Endereço: Ed. Casa da Indústria / FIEC
Telefone: (85) 3421.5468
E-mail: sindserrarias@sfiec.org.br
SINDSORVETES - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS
DE SORVETES DO ESTADO DO CEARÁ
Presidente: Miriam Silva Pereira
Endereço: Ed. Casa da Indústria / FIEC
Telefone/Fax: (85) 4141.3733 / 3421.5495
SINDTRIGO - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS
DO TRIGO NOS ESTADOS DO PARÁ, PARAÍBA,
CEARÁ E RIO GRANDE DO NORTE
Presidente: Roberto Proença de Macêdo
Endereço: Rua Benedito Macedo, 77/5º andar Cais do Porto - Fortaleza-CE CEP: 60180-415.
Telefone: (85) 3263.1430
E-mail: sindtrigo@sfiec.org.br
SINDUSCON/CE - SINDICATO DA INDÚSTRIA
DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO CEARÁ
Presidente: André Montenegro de Holanda
Endereço: Rua Tomaz Acioly, 840 - 8º andar Aldeota - Fortaleza-Ce - CEP: 60135-180
Telefone: (85) 3456.4050
E-mail: sinduscon@sinduscon.com.br

Consulte
descontos
para empresas
e sindicatos
associados.

PARCERIA

ED. CASA DA INDÚSTRIA - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO CEARÁ
Av. Barão de Studart, 1980 - Aldeota - CEP: 60120-024 - Fortaleza - Ceará

/sistemafiec

/sistemafiec

www.sfiec.org.br

(85) 4009.6300

Consultoria
que transforma
tecnologia
em resultado.
Conheça as soluções em
Tecnologia e Inovação
que o SENAI Ceará pode
oferecer para sua indústria.

CONSULTORIA EM
PROCESSO PRODUTIVO
CONSULTORIA PARA
ATENDIMENTO DE
LEGISLAÇÕES, NORMAS E
REGULAMENTOS TÉCNICOS

* Agende uma
visita com um de
nossos consultores.

(85)

4009.6300

/senaiceara

@senaiceara

www.senai-ce.org.br

(85) 4009.6300

