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Informativo APUESP   
Associação Pizzarias 
Unidas do Estado de 
São Paulo

Sob Nova Direção

APUESP SOB NOVA DIREÇÃO
No dia 17 de fevereiro de 2016, foi 

oficializada a nova direção de gestão 
da Associação Pizzarias Unidas. A diretoria, 
composta de cinco membros, se juntou com 
os demais associados na Churrascaria Angé-
lica Grill, em São Paulo, para comemorar a 
troca e divulgar suas metas.

A mesa diretória da Associação foi com-
posta por Luiz Antônio da Fonseca, diretor 
secretário; Eliseu Semião, diretor adminis-
trativo; Ricardo Vilibor, vice-presidente; 
Cedric Manzini, presidente, e Maurício de 
Paulo, diretor financeiro.

Entre as metas mais importantes apre-
sentadas pela nova diretoria, está a mudança 
para uma nova sede, com uma cozinha 
industrial com equipamentos modernos, 
espaço adequado para treinamentos e troca 
de informações entre associados. Com isso, 
pretende-se oferecer cursos e especializações 
para os associados e o mercado em geral 

dentro da sede da APUESP. 
Firmar acordos e parcerias com novos 

fornecedores está também entre os objetivos 
da nova gestão, sem deixar de fortalecer as 
parcerias já existentes, por exemplo, a  parceria 
com o SEBRAE, oferecendo ainda mais cursos 
específicos para o desenvolvimento do setor. 

Uma das ideias de parceria é colocar uma 
nutricionista na Associação à disposição dos 
associados, assim como chefs de cozinha. 

 “Nós iremos também disponibilizar 
material de feiras e eventos nacionais e inter-
nacionais para os associados e promover maior 
interação entre eles e o mercado, com eventos e 
palestras do setor”, explica Cedric Manzini, 
presidente da APUESP. “Inclusive, vamos 
atualizar canais de informações, como redes 
sociais, para podermos disponibilizar todo o 
conteúdo de aulas e palestras a todos os asso-
ciados”, completa.

Além de todos os benefícios, a nova 

gestão pretende levar a Associação Pizzarias 
Unidas para feiras, congressos e eventos 
nacionais e organizar, ao menos uma vez ao 
ano, uma Missão Internacional. 

 “Pretendemos, com todas essas melhorias e 
mudanças trazer novos associados e consolidar 
ainda mais a parceria com nossos associados”, 
finaliza Cedric.

A Associação Pizzarias Unidas do Estado 
de São Paulo reúne centenas de empresários 
de pizzarias de todo o Estado e promove o 
desenvolvimento profissional do setor. Sem 
fins lucrativos e mantida pelos próprios 
associados, a APUESP realiza workshops re-
gionais, premiações, missões internacionais 
para visitas a feiras nos EUA e Europa e 
oferece apoio jurídico. Além disso, a Asso-
ciação oferece compras coletivas de insumos, 
graças a parcerias com as maiores indústrias 
alimentícias do país, como Sadia, Catupiry 
e Coca-Cola.
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