
Saiba o que aconteceu na
Amipão no mês de Setembro

Fique ligado!

31/08 Evento online: 
“Transformação Digital nas Padarias”

A Avanço, em parceria com a Amipão, preparou um debate online 

sobre a transformação digital nas padarias. O encontro foi uma prévia 

do 1° Encontro de Gestores da Panificação, que acontecerá em 

novembro, no Hotel Ouro Minas.

22/09Circuito Mineiro de 
Oportunidades e Negócios
No dia 22 de Setembro, aconteceu na sede da Amipão o “Circuito 

Mineiro de Oportunidades e Negócios”, o evento da Secretaria do 

Estado de Desenvolvimento Econômico em parceria com a AMIPÃO 

e ABRASEL, onde representantes de padarias, bares e restaurantes 

que tiveram a oportunidade de conhecer vários produtores e 

fornecedores de diversas regiões do estado.

1° Encontro Presencial
de RH - 2021

Olimpíada do
Conhecimento

Dia 16 realizamos nosso 1° Encontro 

Presencial de RH. O evento contou 

com a presença de especialistas do 

ramo jurídico e de recursos 

humanos para debater pautas 

importantes para o ramo da 

Panificação e Confeitaria e tirar 

dúvidas de nossos associados. 

Apresentamos também nossa 

plataforma de cursos à distância, 

nosso banco de talentos, 

informações sobre a retomada de 

cursos presenciais no SENAI e 

contratação de menores 

aprendizes.

16/09

17/09

*Nosso evento seguiu todos os cuidados 

em relação à disseminação do COVID-19.

A Olimpíada do Conhecimento é a maior competição de educação 

profissional das Américas. Acontece a cada dois anos e participam os 

alunos e ex-alunos de cursos profissionalizantes do SENAI de todo o 

Brasil. Cinco competidores de diferentes estados disputaram o pódio 

da área da Panificação do dia 13 a 17 de setembro, os produtos 

elaborados para a competição foram brioches variados, pães 

saudáveis, baguetes e pães de fermentação natural, além de massas 

folhadas e peças de coração seguindo o tema Egito, que foram 

avaliados pelos fiscais dos estados competidores.

No dia 17 de setembro, foi realizada a grande final das Olimpíadas, 

com a participação do presidente da Amipão Vinícius Dantas que 

acompanhou a premiação do 3° lugar - Aluno Gilvan de Alagoas, 2° 

lugar - Larissa de São Paulo e o 1° Lugar Mariana de Minas Gerais. Os 

1° e 2° lugares disputarão a vaga para representar o Brasil na maior 

competição técnica mundial em Shangai na China em outubro de 

2022.

No dia 20 deste mês foi eleita a nova 

diretoria da Associação Mineira da 

Indústria de Panificação com 

exercício de 2021 a 2025, na 

sequência foi realizada a 1ª Reunião 

presencial da diretoria. O evento 

contou com a presença de alguns 

parceiros como Bunge, Gellak, Forno 

de Minas, Embrapan, Itambé e Ireks.

20/09

Assembleia 
de eleição

Curso presencial - 
Desperte seu 
potencial em vendas

Com as vagas esgotadas, o 

curso presencial Desperte seu 

potencial em vendas, da 

instrutora Leila Barbosa, foi 

um sucesso. O curso trouxe 

conhecimentos como 

descobrir o novo perfil de 

cliente e suas exigências, 

como surpreender o cliente 

criando uma experiência 

encantadora, inteligência 

emocional no atendimento, 

estratégias para vendas de 

sucesso e muitos outros 

conteúdos interessantes. Se 

você perdeu esse curso fique 

ligado, acompanhe as nossas 

redes sociais logo outras 

turmas serão abertas.

28/09
Workshop - 
Nova Safra

O workshop de “Ações de Fim 

de Ano”, que aconteceu na 

Academia Nova Safra em 

parceria com a Amipão, 

trouxe inúmeras novidades e 

oportunidades de como 

empreender com as festas de 

fim de ano e aumentar a 

margem de lucro das 

padarias e confeitarias.

28/09
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#vempraamipao #amipaofaz

30/09 Bate papo sobre gestão de
clientes na padaria.

O 1º Encontro de Gestores da Panificação acontecerá em Belo 

Horizonte no dia 23 de novembro. Até lá, a Amipão e Avanço 

Informática discutirão, em bate-papos online, assuntos relevantes 

que serão abordados no Evento. O objetivo é trocar conhecimentos 

por meio de experiências vivenciadas pelos panificadores mineiros. 

Nesse segundo bate-papo online, o assunto debatido foi a “Gestão de 

Clientes na Padaria, o que é e como fazer?”.

No bate-papo, Gabriel Junqueira e Fábio Holmes apresentaram 

sobre como funciona a gestão de clientes e como implementar 

técnicas e conceitos para aumento da fidelidade e vendas, além da 

aplicação do CRM como ferramenta de apoio para o panificador.


