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Não existe vitória sem luta, nem conquista sem traba-
lho. É com otimismo, transparência e disposição para defender 
os interesses dos empresários da Panificação, Confeitaria , 
Doces e Conservas, que iniciamos esta gestão no dia 10 de 
agosto.
Nossa diretoria inicia sua atuação em um momento de turbu-
lência política e econômica e, por isso mesmo, o desafio e a 
necessidade de estarmos unidos ficam ainda maiores.
O objetivo da nova gestão é manter o bom trabalho que já vinha 
sendo feito e ampliar ainda mais as atividades que promovam 
a nossa classe. Vamos continuar a negociar boas convenções 
coletivas, a oferecer cursos e eventos de qualificação, gestão e 
modernização, a assessorar juridicamente os associados e 
permanecer nas agendas políticas e empresariais de interesse 
comum.
Aproveito para agradecer a presença de tantos amigos, 
parceiros e colaboradores, que prestigiaram nossa posse no 
Jantar dos Panificadores. Queremos a cada ano melhorar 
ainda mais esse importante momento de confraternização.
Coloco-me a disposição para receber os empresários da 
Panificação, Confeitaria , Doces e Conservas,  de nossa base 
de atuação, para ouvi-los, apresentar nosso trabalho a fim de 
que conheçam e participem de nossa Entidade. 
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