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MEMÓRIA DA REUNIÃO DIA 19/10/2017
1- Ação Social – Dia mundial do Pão
Senhor Gilberto Bordin, realizou a abertura da reunião explicando sobre o dia mundial do
pão e agradecendo a participação das panificadoras na ação intermediada pelo Sindap. A
representante da entidade Molivi, senhora Sandra, agradeceu a atitude e ressaltou a
importância das ajudas recebidas para o funcionamento da instituição.
2- Panific Show: Dos dias 24/10 a 26/10 – em Londrina
O presidente do Sindap, senhor Gilberto Bordin, destacou a importância da participação dos
panificadores nesse evento.
A agenda de eventos foi comunicada aos presentes e os convites entregues:
3- Aniversário do Sindap – No dia 23/10 o Sindap, comemora seus 19 anos, e a solenidade de
comemoração acontecerá dia 28/10, no hotel Copas Verdes em Cascavel. Todos foram
convidados e confirmaram a presença.
4- Semana Tecnológica com a Bunge – Dos dias 21/11 a 23/11 acontecerá a semana
tecnológica em Cascavel, parceria: Sindap, Bunge e Senai. As vagas são limitadas! Para mais
informações, entre em contato com o sindicato.
5- Evento sobre a modernização trabalhista – programado para dia 06/11 – logo
disponibilizaremos os convites e mais informações para inscrição
6- Unidade Móvel da Panificação – em parceria com o município de Cascavel e com o Senai –
logo enviaremos mais informações. Cursos Disponíveis:





Técnicas de Panificação e Confeitaria: 40 horas
Fabricação de Salgados Assados e Fritos: 32 horas
Técnicas de Panificação Básica: 68 horas
Técnicas em fabricação de Pizza: 28 horas

7- Outros eventos de outubro:
 24/10 - 30 anos de indicadores conjunturais da FIEP – Transmissão por vídeo conferência
 31/10 - Aprimorando a prática em Negociação Coletiva
8- Próxima reunião: dia 09/11 – às 09h – Pauta: O funcionamento da energia fotovoltaica
(energia elétrica produzida a partir de luz solar) com o engenheiro mecânico Kauã
Lorenzetti.

