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Agência UDOP     

UDOP parabeniza Sindaçúcar/PE pelos 77 anos de fundação  

20/11/2018 - A diretoria e as associadas UDOP parabenizam neste
dia 20 de novembro o Sindaçúcar/PE - Sindicato da Indústria do
Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco pela comemoração de
seus 77 anos de fundação.

  
"Sem dúvida alguma o Sindaçúcar/PE é uma referência dentro de
nosso segmento em um dos estados mais tradicionais na produção
de cana do Brasil. Parabenizamos todos os associados do
Sindaçúcar, em especial sua diretoria tão bem capitaneada pelo
grande líder Renato Cunha, no desejo que possam perpetuar esta
história de mais de sete décadas", destacou o presidente da UDOP,
Amaury Pekelman.

 
Fonte: Agência UDOP de Notícias
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