EVENTO

Panificação brasileira se reúne em Belo Horizonte
y%QPXGPȧȣQ0CEKQPCNFC#DKRCEQPVGEGWPQFKCFGOCKQPCECRKVCNOKPGKTC
e contou com mais de 300 participantes, entre empresários, colaboradores e
RGTUQPCNKFCFGUFGFGUVCSWGPQUGIOGPVQFCRCPKƒECȧȣQ
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 merECFQGECRCEKVCȧȣQRTQƒUUKQPCN#URCNGUVTCUFQFKCHQram proferidas por Rita Mundim; Lilliane Ribeiro, Joaquim 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 Brasil; Ireks; JTI; Pratika; Phillip Morris; Bunge; De Marchi;
Embrapan; Epson; Kibon; Xodó de Minas; Automax; Eu
Amo Pão; Padaria de Sucesso; Saudali; Prats; Tangará; Mapel; Café Três Corações; IZQ Comunicação e o
apoio da Avanço Informática.
A TV Amipão esteve presente, efetuando a cobertura completa do evento. Para
assisti-la, acesse diretamente a partir do
QRCode ao lado.
Fotos: Tatá Mota

$GNQ*QTK\QPVGHQKQRCNEQFCj%QPXGPȧȣQ0CEKQPCNFC#UUQEKCȧȣQ$TCUKNGKTCFC+PFȷUVTKCFG2CPKƒECȧȣQ
G%QPHGKVCTKC #DKR SWGTGWPKWRCPKƒECFQTGUFGVQFQQ
$TCUKN1GXGPVQCEQPVGEGWPQJQVGN/GTEWTGPQDCKTTQ
de Lourdes, no dia 25 de maio.
Planos de trabalho, novos modelos de negócio, tendências 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,
EQNCDQTCFQTGUGRTQƒUUKQPCKUFQUGIOGPVQ
“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
ITCPFG GXGPVQ QPFG Q GORTGUȡTKQ RCPKƒECFQT RȳFG
fortalecer laços, ter acesso a produtos diferenciados,
aprender, se capacitar e trocar experiências”, disse.
O evento, que aconteceu no mesmo dia em que se
EQOGOQTQWQFKCFCKPFȷUVTKCEQPVQWEQOCRTGUGPça do presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, que destacou a importância do segmento no setor industrial.
ũ#KPFWUVTKCFCRCPKƒECȧȣQȩOWKVQTGNGXCPVG2TKOGKTQ
porque está espalhada em todo o território nacional.
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