
Realizado com Sucesso o 1º Seminário Estadual “ Força Âncora”     

Edição Pernambuco – Recife 

 

Entre os dias 25 e 26/7, aconteceu a Edição Pernambuco–Recife, do 1º Seminário 
Estadual “Força Âncora”, o local escolhido para o evento foi o Park Hotel, 
localizado no bairro de Boa Viagem.  

O seminário reuniu um público de 244 participantes, entre empresários e 
funcionários de 35 lojas associadas, o clima foi de descontração, troca de 
conhecimento e ideias. 

 
A abertura do evento foi feita pelo diretor financeiro, Dr. Jurandir Ferreira de 
Moraes, o diretor administrativo, Carlos Rosenberg e o presidente estadual, 

Geraldo Carvalho Villarim Júnior. 
No primeiro dia, o presidente executivo, Ogeny Pedro Maia Neto, apresentou a 
ideologia, ações e estrutura da Rede Âncora, bem como ressaltou a importância 

de valores como o associativismo e parceria.  
A peça “ A Incrível Arte de Vender” fechou a noite com sucesso, foi encenado o 
dia-a-dia do comércio de forma bem descontraída, tratando sobre atendimento, 

relacionamento e vendas. 
 
O segundo dia foi reservado para treinamentos com representantes de diferentes 

indústrias do setor, entre elas a Belzer, Magneti Marelli, TRW e FRAS-LE. Na 
ocasião, o palestrante Paulo Roberto Kroich, conduziu um treinamento acerca de 
vendas e atendimento, com muita energia, inciativa e atividade. 

Ao final da tarde, foi servido o segundo coffe break, logo após houve a entrega 
de brindes por sorteio.  
O encerramento da programação se deu com a palavra do presidente, Ogeny 

Pedro Maia Neto, e os diretores Dr. Jurandir Ferreira de Moraes e Sr. Carlos 
Rosenberg. 
   

Para o Sincopeças – PE, é motivo de imenso orgulho e satisfação, ter sido um 

dos precursores, junto ao visionário e saudoso Antônio Maciel, a trazer esse 
sucesso que é a Rede Âncora para o nosso estado. Uma trajetória baseada em 
união, credibilidade e Sucesso! 
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