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MEMÓRIA DA REUNIÃO 27/04/2017

1- Resumo sobre a situação do jantar do panificador
Foi apresentado aos participantes um resumo das receitas e despesas previstas para o jantar
do dia 30/06/2017
2- Cursos para associados programados para o segundo semestre de 2017 em parceria com
fornecedores
 Curso em parceria com a Anaconda
 Curso em parceria com a Vaccarin/Selecta
 Curso Bunge
3- Unidade Móvel Cuide-se + para as panificadoras associadas ao Sindap, para realização de
exames (PSA/Papanicolau/Pele/Mamografia), nos dias 01/06 e 02/06, em breve o convite com
todas as informações será enviado.
4- Foi reforçado o convite aos empresários presentes para o Evento: Sustentabilidade na
Indústria a realizar-se dia 03/05 às 08h30 na Casa da Indústria de Cascavel e ainda comentado
sobre o evento voltado a cadeia do trigo, com o tema: “Panorama setorial do trigo”
programado para 30/06 (em breve mais informações).
5- Os projetos de embalagem de saco de pão e de sacolinhas (compras compartilhadas) foi
ajustado conforme algumas demandas, em breve o Sindap enviará mais informações. E o
projeto de atualização do banco de dados também foi apresentado aos presentes.
6- Comunicamos sobre a Fipan que acontecerá dos dias 25 a 28 de julho – das 13h às 21h –
encerramento dia 28 às 19h em São Paulo e já temos 10 inscritos, em breve os convites.
7- Foi repassada a ideia da realização do Propantec em Cascavel.
8- O senhor Luiz Guaraná sugeriu retomarmos os relatórios de avaliação. A ideia é que façamos
uma reunião itinerante por mês nas panificadoras associadas que se dispuserem, e em
seguida os presentes façam uma avaliação, por intermédio de um formulário. Dessa forma o
Anfitrião poderá avaliar as contribuições dos demais industriais presentes.

