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1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

Razão social:

M. DIAS BRANCO
ALIMENTOS LTDA.

CNPJ:

07.206.816/0036-45

Filial:

GRANDE MOINHO TAMBAÚ

Constituição:

Sociedade por cotas limitadas

Inscrição Estadual:

16137776-9

Endereço:

Rua José da Costa Pereira S/N.º - Conj. Ernani Sátiro
João Pessoa – PB
CEP: 58071-680

Endereço da Obra:

LOTE D-2 DA ÁREA PORTUÁRIA DO PORTO DE
CABEDELO
Cidade de Cabedelo – Estado da Paraíba

Representante Legal:

Francisco Ivens de Sá Dias Branco

INDÚSTRIA

E

COMÉRCIO

DE

Diretor
C.P.F. n.º 272.898.853/68
Contato:

Erick Macedo
C.P.F. n.º 760.196.324/15
Rua Rodrigues de Aquino, 358 - CENTRO
João Pessoa – PB CEP: 58013-030
Fone: 222.1136

O Grupo M. Dias Branco, tem tradição no ramo industrial e comercial de alimentos,
notadamente pela marca: Macarrão Fortaleza, possuindo moinhos em cidades como:
Manaus, Belém, São Luís, Fortaleza, Natal, Recife, Macaio, Aracajú, Salvador e Ilhéus; e
que agora busca implantar o GRANDE MOINHO TAMBAÚ junto ao Porto de Cabedelo,
ampliando suas ações no Estado da Paraíba.
O Grupo Dias Branco possui certificação ISO 9001 (OCS 0006) do INMETRO, sendo
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portanto uma empresa bem qualificada em seu funcionamento, que se iniciou em 1939,
por meio de uma simples padaria que produzia bolachas e biscoitos. Em 1962 o processo
industrial passa a predominar na produção com uma fábrica de massas e biscoitos. Em
1978 a empresa dá novo salto ao incorporar a marca: Richester, inaugurando nova
fábrica, ainda mais moderna, onde trabalham 3.000 funcionários, produzindo 37 tipos de
massas e 43 variedades de biscoitos; merecendo destaque a linha de Cream Craker, que
é a maior do mundo, ocupando metade da produção mensal que é de 10.500 toneladas.
As empresas do Grupo adotam as práticas ambientais modernas, como o tratamento de
efluentes e reciclagem de resíduos.
A Revista Exame, publicação especializada em análise econômica, publicou em junho de
2000 o Balanço Anual das Maiores e Melhores empresas do Brasil. A Fábrica Fortaleza
que há três anos ocupava a sexta posição e que em 1999 ocupou a vice-liderança, foi
escolhida como a melhor empresa nacional do Setor de alimentos. No ranking nacional
das maiores empresas brasileiras, a Fábrica Fortaleza ocupa a 283ª posição, numa
análise que inclui gigantes da indústria pesada como metalurgia, energia, química e etc.
Em 1999 foram investidos U$ 36 milhões de dólares na plataforma de modernização da
Fábrica Fortaleza, o que representou um acréscimo nas vendas de 35% em relação ao
balanço de 1998 e a geração de 643 novos empregos. O retorno dos investimentos
realizados atingiu 15,7% garantindo a Fábrica Fortaleza a terceira posição no ranking
nacional de empresa solidamente capitalizada e de liquidez corrente.
A política educacional da Fábrica Fortaleza é composta por dois projetos: PEQ Programa Educacional para a Qualidade e Projeto Educar. Os programas são realizados
no Centro de Treinamento M. Dias Branco que conta com modernas instalações, salas
equipadas com multimídia e profissionais especializados. O Projeto Educar utiliza técnicas
revolucionárias de aprendizagem com os métodos Paulo Freire (compreensão do mundo
através da realidade particular) e Construtivismo, desenvolvido pela psicopedagoga
Emília Ferreira. O Projeto Educar é uma parceria com o Serviço Social da Indústria/SESI
e conta com professores da própria Fábrica Fortaleza. Os cursos têm duração de oito
meses com 24 horas semanais de aula para grupos de até 30 alunos.
O parque industrial da Fábrica Fortaleza conta com um amplo e sofisticado Centro
Cultural que oferece aos funcionários entretenimento, conhecimento e experiências
artísticas. O objetivo é transformar o local de trabalho num ambiente plural, intensificando
as habilidades individuais e fortalecendo as atividades de Grupo, incluindo:
¾ Biblioteca: acervo de jornais, revistas, livros e Cds. O Centro de Pesquisa dispõe de
diversas informações nas áreas de Ciências Humanas, Tecnológicas,
Administrativas e Saúde.
¾ Sala Multimídia: acoplada a Biblioteca, a sala oferece 7 micro computadores de
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última geração, acesso à Internet e acervo de softwares.
¾ Sala de televisão e projeção de filmes.
¾ Salão de jogos interativos: sala com som ambiente e televisão, xadrez, dama,
sinuca, dominó, ping-pong e totó, com realização periódicas de Campeonatos.
¾ Auditório:capacidade para 280 pessoas com apresentações teatrais, musicais e
folclóricas, exibição de filmes e treinamento.
Além disso, a Fábrica Fortaleza desenvolve projetos culturais especiais de acordo com o
interesse dos funcionários, como:
¾ Gravação de um CD com o Coral Fábrica Fortaleza.
¾ Semana de Artes Plásticas.
¾ Festival de Música Fábrica Fortaleza.
A política cultural também é voltada para o resgate da memória e do patrimônio da
empresa, valorizados no Centro Histórico M.Dias Branco. Um museu que conta toda a
trajetória da empresa através de fotografias, réplicas, máquinas restauradas e
documentos que retratam hábitos e costumes daquela época.
Na área da saúde a Fábrica Fortaleza tem dentro do parque industrial um moderno Centro
Médico e Odontológico com atendimento 24 horas para todos os funcionários e
dependentes. O Centro Médico é formado por profissionais qualificados e dispõe das
seguintes especialidades: clínica médica, pequena cirurgia, pediatria, ginecologia e
obstetrícia, medicina do trabalho, fonoaudiologia e ambulatório. Além disso, a Fábrica
Fortaleza tem um amplo programa de medicina preventiva, compreendendo:
¾ Controle Médico e Saúde Ocupacional
¾ Conservação Auditiva
¾ Planejamento Familiar
¾ Prevenção do Câncer Ginecológico e de Mama
¾ Pré-Natal
¾ Saúde Oral
¾ Imunização
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¾ Diabetes e Hipertensão
¾ Prevenção de DST e AIDS
¾ Puericultura
O Grupo também possui empresas no segmento de construção, com a imobiliária IDIBRA;
e na área de hotelaria, com os hotéis Praia Centro e Holliday inn, todos na cidade de
Fortaleza, sua sede. Recentemente foi inaugurada uma fábrica de gorduras e margarinas
especiais, nas proximidades do Porto do Mucuripe, em Fortaleza.
O GRANDE MOINHO TAMBAÚ fará parte de todo este universo.
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