
32 REVISTA AMIPÃO • 156 • JUNHO/JULHO • 2022

EVENTO

33

Durante todas as palestras, o auditório permaneceu cheio: atenção e interesse aos relevantes conteúdos expostos

O presidente da Amipão, Vinícius Dantas, deu boas-vindas aos convidados

O presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, e o presidente da Abip, 
Paulo Menegueli falaram aos participantes

Belo Horizonte foi o palco da 75ª Convenção Nacio-
nal da Associação Brasileira da Indústria de Panificação 
e Confeitaria (Abip), que reuniu panificadores de todo o 
Brasil. O evento aconteceu no hotel Mercure, no bairro 
de Lourdes, no dia 25 de maio.

Planos de trabalho, novos modelos de negócio, ten-
dências de mercado e os impactos e efeitos causados 
pela pandemia e alta do trigo no setor foram alguns dos 
assuntos abordados nas diversas trocas entre líderes, 
colaboradores e profissionais do segmento. 

“O evento anual estava suspenso durante o período 
de pandemia, mas voltou com toda a força, inovação, 
troca de experiências, criatividade e muitas novidades 
neste ano. O encontro presencial foi incrível”, destacou 
o presidente da Abip, Paulo Menegueli.

O presidente da Amipão, Vinicius Segantini Dantas, 
celebrou os resultados do encontro. “De fato foi um 
grande evento, onde o empresário panificador pôde 
fortalecer laços, ter acesso a produtos diferenciados, 
aprender, se capacitar e trocar experiências”, disse.

O evento, que aconteceu no mesmo dia em que se 
comemorou o dia da indústria, contou com a presen-
ça do presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, que des-
tacou a importância do segmento no setor industrial. 
“A industria da panificação é muito relevante. Primeiro 
porque está espalhada em todo o território nacional. 

E também porque, além de impulsionar o setor para 
os produtos que ela mesma industrializa, é também 
um importante canal de vendas de outros segmentos 
industriais. 

PALESTRAS, PARCERIAS, INTERCÂMBIOS 
E TENDÊNCIAS DE MERCADO
Durante todo o evento, palestras de diversos nomes 

relevantes do segmento abordaram temas amplos, 
como gestão, inovação, marketing, tendências de mer-
cado e capacitação profissional. As palestras do dia fo-
ram proferidas por Rita Mundim; Lilliane Ribeiro, Joa-
quim Vicente e Eliza Silva; Fernanda Dalben e Gabriel 
Junqueira; Maria Izabel Cançado e Bruno Silva; e José 
Felipe Carneiro.

A 75ª Convenção Nacional da Abip contou com o 
apoio institucional da Fiemg, o patrocínico de Bat Bra-
sil; Ireks; JTI; Pratika; Phillip Morris; Bunge; De Marchi; 
Embrapan; Epson; Kibon; Xodó de Minas; Automax; Eu 
Amo Pão; Padaria de Sucesso; Saudali; Prats; Tanga-
rá; Mapel; Café Três Corações; IZQ Comunicação e o  
apoio da Avanço Informática.

A TV Amipão esteve presente, efetuan-
do a cobertura completa do evento. Para 
assisti-la, acesse diretamente a partir do 
QRCode ao lado.

Panificação brasileira se reúne em Belo Horizonte
75º Convenção Nacional da Abip aconteceu no dia 25 de maio, na capital mineira, 

e contou com mais de 300 participantes, entre empresários, colaboradores e 
personalidades de destaque no segmento da panificação.
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Flávio Roscoe, Vinícius Dantas, Paulo Pereira, Paulo Menegueli 
e Everaldo de Lima Castro

Mariana Rodrigues, Natiele Panza, Vinícius Dantas e Gerson Freitas

Representando a AMIS, Antônio Claret falou à TV Amipão Os participantes do evento desfrutaram de um farto coffee break
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LiIliane Ribeiro, Eliza Silva, Fernanda da Mata e Joaquim Vicente Miguel Galdós

Rita Mundim Maria Izabel Cançado

Luana, Rita Gonçalves, Débora Ignachiti e Sue Ellen Fernanda Dalben e Gabriel Junqueira

Bruno Silva José Felipe Carneiro


