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EDITORIAL

HÁ O TEMPO DE LUTAR E HÁ,
TAMBÉM, O DE CELEBRAR
A nossa união é o bem mais precioso que temos. Saibamos, pois, cultivá-la tanto nos
momentos de reivindicar, quanto naqueles de nos atualizar e de festejar.
ertas situações se prolongam por

C

Esperamos que ela surta o efeito deseja-

de nosso setor na defesa da cidadania e

anos a fio, minando nossa resis-

do e contribua para sensibilizar milhões

do desenvolvimento econômico de São

tência, gerando prejuízos e da-

de pessoas sobre o risco que correm ao

Paulo e de todo o Brasil.

nos de imagem para toda uma categoria.

consumir um produto de procedência

Isso tudo, sem falar que no dia 8

Nos dias de hoje, em que a informação é

duvidosa, elaborado de maneira total-

de julho também estaremos comemo-

praticamente uma commodity, parece um

mente inadequada. E pedimos aos nos-

rando mais um Dia do Panificador, por

anacronismo absurdo e inaceitável ain-

sos associados que intensifiquem esse

meio da realização de um maravilhoso

da ter que conviver, com a venda do pão

alerta junto a seus clientes, a fim de dar

jantar, no Club Juventus, mais uma vez

clandestino por pessoas inescrupulosas

um severo golpe na informalidade.

organizado para prestar uma mereci-

que circulam em nossas cidades em ve-

A campanha de rádio, que vai até 12

da homenagem à família panificadora

ículos em péssimo estado de conserva-

de julho, também servirá de preâmbulo

paulista. Afinal, nem só de trabalho e

ção e até mesmo em bicicletas.

para um acontecimento muito especial

de lutas vive a nossa categoria: há que

Essa prática pode ser resumida como

que realizaremos naquele mês. Estamos

existir sempre um tempo para nos di-

uma “unanimidade” em termos de pre-

falando sobre a FIPAN 2011, que aconte-

vertirmos e celebrarmos com muita ale-

juízos. Não dá para entender, por exem-

ce entre os dias 19 e 22 de julho e pro-

gria a nossa união.

plo, a vista grossa feita pelas autoridades

mete ser a maior e mais bem realizada

sanitárias, que não fiscalizam o proble-

FIPAN de todos os tempos, com muitas

ma, que é de saúde pública. Estranha,

novidades, palestras e até a montagem

também, é a postura passiva dos órgãos

da “Padaria Brasileira”, uma maquete

administrativos e fazendários do gover-

em tamanho real de uma panificadora-

no que, ao não coibi-la, deixam escapar

modelo, resultante de um trabalho con-

por entre os dedos do Estado milhões e

junto entre o Sindipan/Aipan/IDPC-SP

milhões de reais em arrecadação todos

e o Sebrae. Vale muito a pena visitar a

os anos. Isso tudo, é claro, sem falar no

feira para se atualizar e ficar por dentro

prejuízo que causa ao setor de panifi-

das últimas tendências

cação, que paga seus impostos, fabrica

Temos a certeza de que, com o apoio

com qualidade, mas, ao sofrer a concor-

e a participação dos associados de nos-

rência desleal do pão pirata, deixa de

sas entidades tanto na campanha contra

vender os seus produtos.

o pão clandestino, quanto na promoção

E é exatamente para alertar mais

da FIPAN 2011 cobrirá ambas de sucesso

uma vez o governo e a população so-

e viabilizará a conquista de resultados

bre a questão, que o Sindipan/Aipan-SP

muito positivos no sentido de amplifi-

se prepara para colocar no ar, no dia 20

car a visibilidade, promover a imagem e

de junho, uma campanha na Rádio CBN

expandir ainda mais a força, a represen-

contra a clandestinidade na panificação.

tatividade e o protagonismo do trabalho

Um grande abraço!

Antero José Pereira
é Presidente do
Sindicato da Indústria
de Panificação e
Confeitaria de São
Paulo – Sindipan
e da
Associação dos
Industriais de
Panificação e
Confeitaria de São
Paulo – Aipan

Jun/Jul 2011
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PAINEL DE NOTÍCIAS
Luís Oliveira/Ascom/Ministério da Saúde

MENOS
M
EN SÓDIO NOS
PÃES E NAS MASSAS

Representando a ABIP, Antero José Pereira, presidente
do Sindipan/Aipan-SP esteve reunido em Brasília, no
dia 7 de abril, com o ministro da Saúde, Alexandre
Padilha, e executivos de diversas associações
ligadas à indústria alimentícia para firmar um acordo
entre o Ministério da Saúde e essas entidades para
a diminuição da quantidade de sal em diversos
produtos. A iniciativa segue as recomendações da
Organização Mundial da Saúde, a OMS, que coloca
o sódio entre as substâncias que precisam ser
reduzidas à mesa. O excesso do mineral está por trás
de danos ao coração, já que colabora para o aumento
da pressão arterial e leva a uma sobrecarga do músculo cardíaco.
Também existem estudos que associam seu exagero com maior risco
de câncer. “Compreendemos a importância da questão e podemos
garantir que a panificação brasileira fará a sua parte”, afirma Antero
Pereira. Vale destacar que, graças a um acordo, firmado em 2007,
entre o Ministério da Saúde e a Abia, já foram retiradas cerca de 230
mil toneladas de gordura trans de alimentos processados. No dia 16

Da esq. para a dir.: Nelson Mozart Morro, da Abitrigo, Edmundo Klotz,
da Abia, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, Antero José Pereira,
representando a ABIP, e Cláudio Zanão, da Abima, durante a solenidade que
marcou a assinatura do acordo entre o governo e a indústria alimentícia, dia
7 de abril, em Brasília.
de maio, foi realizada em São Paulo uma nova reunião da ABIP na
sede do Sindipan/Aipan-SP para dar andamento ao processo.

FIPAN PARTICIPA DA
FENNOPAN, EM RECIFE
O Sindipan/Aipan-SP e a FIPAN estiveram presentes à realização
da 14ª edição da Feira Norte-Nordeste de Panificação e Food
Service (FENNOPAN), promovida entre os dias 28 e 30 de abril,
no Centro de Convenções de Pernambuco, em Recife. O estande
da FIPAN recebeu um grande número de visitantes, interessados
nas novidades que o evento irá apresentar em julho. “E um grande
número deles manifestou a intenção de vir de Pernambuco para
São Paulo, a fim de participar da feira também”, comemora Antero
José Pereira, presidente do Sindipan/Aipan-SP. A FENNOPAN reuniu
expositores de todo o Brasil, demonstrando e apresentando as
novidades do mercado em equipamentos, produtos e serviço numa
área de aproximadamente 7.000m2. Por sua visibilidade e relevância,
a FENNOPAN recebeu a visita de diversos segmentos, entre eles a
indústria, o comércio e os serviços de alimentos. A Epão – Entidades
da Panificação de Pernambuco trabalhou ativamente na concepção
da feira. Toda a estrutura da FENNOPAN foi minuciosamente
organizada, reunindo profissionais experientes na realização de mais
uma feira que ultrapasse as expectativas comerciais tanto para o
setor quanto para a economia da região.
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Sindipan/Aipan-SP

Da esq. para a dir.: Elias Gomes Pedrosa Neto, presidente do Sindicato
da Indústria de Panificação do Pará, Rui Manoel Rodrigues Gonçalves,
diretor social do Sindipan-SP, Luciano Santos, executivo de vendas
da Seven, e Antero José Pereira, presidente do Sindipan/Aipan-SP no
estande da FIPAN na FENNOPAN.

PAINEL DE NOTÍCIAS

Nos dias 25 e 26 de março, as quatro Comissões de Trabalho – formadas
por representantes da Alemanha, Áustria, Brasil, CIPAN, Dinamarca,
Eslováquia, Espanha, Finlândia, França, Hungria, Luxemburgo, México,
Polônia, Suécia, Suíça e Uruguai – se reuniram com a Presidência da
UIB, em Madri, na Espanha, para uma animada mesa redonda para
discutir o tema da “Promoção do Consumo do Pão nos Diversos Países
da UIB”, que despertou grande interesse ao mostrar as campanhas
de marketing levadas a cabo em cada um dos países-membros. A
reunião aconteceu em paralelo à feira INTERSICOP de panificação e
confeitaria, que contou com cerca de 200 empresas expositoras, entre
elas, 50 estrangeiras. “O evento reafirmou a preocupante tendência de
diminuição do consumo do pão na maioria dos países-membros. Ficou
decidido que o objetivo das principais campanhas a partir de agora
serão as crianças, e que as atividades de marketing devem centrar-se
na comunicação e se basear em critérios científicos”, explica Antero
José Pereira, presidente do Sindipan/Aipan-SP, que esteve presente
ao encontro e à INTERSICOP.

INTERSICOP

REUNIÃO DA UIB, EM MADRI,
DISCUTE A QUEDA DO
CONSUMO DO PÃO

INTERSICOP: a feira contou com cerca de 200 expositores , 50 dos
quais estrangeiros, entre eles a FIPAN.

COMISSÃO PEDE LINHA DE CRÉDITO ESPECIAL PARA A NR-12
Uma comissão formada por Antero José Pereira, presidente do
Sindipan/Aipan-SP, e representantes do Sindicato da Indústria
de Panificação e Confeitaria do Grande ABC e do Sindicato dos
Padeiros de São Paulo, se reuniu com o governador de São Paulo

Geraldo Alckmin, no dia 4 de abril, para formalizar um pedido de
criação de linha de crédito especial na Nossa Caixa Desenvolvimento
para substituição de máquinas e equipamentos, a fim de que a
panificação paulista possa se adequar às exigências da NR-12. Como
resultado do encontro, a comissão ficou de encaminhar num curto
período de tempo um projeto nesse sentido ao presidente da Nossa
Caixa Desenvolvimento, Milton Santos. Se a iniciativa surgir efeito, a
nova linha de crédito na Caixa vai se somar àquela que o Sindipan/
Aipan-SP já mantém em função de uma parceria com o Bradesco,
com o cartão BNDES para financiamento de aquisição e troca de
equipamentos em condições bastante especiais de pagamento.

Cláudio Lira

Antero José Pereira, do Sindipan/Aipan-SP, Chiquinho Pereira, do Sindicato dos
Padeiros de São Paulo, e representantes do Sindicato da Panificação do ABC,
reunidos com o governador Geraldo Alckmin e com Milton Santos, diretor da
Agência de Fomento da Nossa Caixa (primeiro à esq. de Alckmin).

JANTAR DO PANIFICADOR TRAZ SHOW DE 30 ANOS DO ROUPA NOVA
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Divulgação

Seguem a todo vapor os preparativos para a realização do Jantar
do Panificador, marcado para o dia 8 de julho, no Clube Atlético
Juventus. Este ano, a atração especial da festa será o show do grupo
musical Roupa Nova, que completa 30 anos de carreira. O tradicional
evento, que já se consolidou como a maior confraternização da
panificação paulista ao longo do ano também trará, a exemplo das
edições anteriores, a premiação das “Panificadoras do Ano” para as
padarias que mais se destacaram em 2010. O Jantar do Panificador
terá o patrocínio da Anaconda, CCL, Kibon, P&G, Sara Lee, Souza
Cruz e Ticket. Os convites podem ser adquiridos pelas panificadoras
associadas a preços especiais. Reserve já os seus no Sindipan/
Aipan-SP: ligue para (11) 3291-3700.
A banda Roupa Nova vai animar a festa no
Juventus, cantando seus inesquecíveis sucessos.
Abr/Mai 2011 | IP&C 775
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JURÍDICO CÍVEL
StockFree

PRÊMIO JORNALISMO RECEBE
INSCRIÇÕES ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO
Continuam abertas até o dia 31 de outubro as inscrições para o 5º Prêmio Sindipan/AipanSP de Jornalismo, criado para estimular e aprimorar a divulgação do setor de panificação
nas categorias de mídia impressa, mídia eletrônica e rádio. As matérias inscritas serão
avaliadas por um júri misto, composto por três diretores e um membro da Assessoria de
Imprensa das entidades organizadoras, além de cinco jornalistas especializados em
gastronomia. Os resultados do concurso serão divulgados em dezembro, em cerimônia
solene, quando serão entregues os prêmios aos vencedores: o primeiro colocado em
DBEBVNB EFM
BT SFDFCFS¸VNB QBTTBHFN QBSB1BSJ
T NBJT
QBSBIPTQFEBHFN F
gastos pessoais; os segundos colocados serão premiados com uma passagem para
-JTCPBNBJTFPTUFS
DFJSPTT FSºPBHSBDJ
BEPTDPNBFOUSFHBEFV NJ 1BE

Opinião da mulher: a proposta do
comitê é oxigenar e trazer novas
ideias para a panificação.

Falando bem alto: a
premiação foi criada
para estimular a
divulgação do setor de
panificação na mídia.

ENTIDADES
ENTIDA
ADES CRIAM O SEU COMITÊ FEMININO

StockFree

As mulheres, hoje em dia, estão se destacando em todos os setores: na economia, na política,
no futebol e, é claro, no setor de panificação também. Sempre à frente do seu tempo, o
Sindipan/Aipan-SP formou um Comitê Feminino com o objetivo de engajar as esposas dos
diretores e dos associados e divulgar as ações socioambientais promovidas pelas entidades,
como é o caso dos projetos da Reciclagem de Óleo de Cozinha e o da Sacola Vai e Volta. “A
proposta de criar o comitê surgiu para aproximar as mulheres do Sindicato, a fim de oxigenar
e trazer novas ideias para o tratamento de temas relacionados à panificação, para que, no
futuro, elas também venha a fazer parte das diretorias das entidades, assim como seus
filhos”, explica Vera Ruthofer, diretora executiva do Sindipan-SP. “Como queremos que esse
comitê cresça bastante, fica o convite para que todas as esposas dos diretores e associados
dele participem. Para saber como, basta entrar em contato conosco pelo site ou ligar para a
gente aqui no Sindicato”, finaliza.

SINDICATO FECHA MAIS UMA PARCERIA COM O SENAI

Márcio Távora

O Sindipan/Aipan-SP acaba de fechar um acordo de cooperação com o
Senai para promoção do Projeto de Qualificação de Padeiros. Com verba do
Senai, a iniciativa tem por objetivo a melhoria da qualidade do pão francês,
por meio de treinamentos de 20 horas/aula para requalificação de 12 mil
padeiros no estado de São Paulo. O projeto-piloto foi realizado com muito
sucesso entre os dias 30 de maio e 3 de junho na unidade do Senai Barra
Funda, com a participação de dez profissionais de panificadoras de São
Paulo, associadas ao Sindipan/Aipan-SP, e mais seis de padarias do ABC,
filiadas ao Sipan. A programação conta, ainda, com o apoio do Sindustrigo.
Treinamento: a iniciativa tem
por objetivo a melhoria da
qualidade do pão francês.

PORTUGAL QUER MAIOR INTERCÂMBIO COMERCIAL COM O BRASIL
Walldesk

Intercâmbio:
empresários
portugueses estão
em busca de sinergias
com o mercado de
panificação brasileiro.

No dia 26 de maio a Diretoria do Sindipan/Aipan-SP recebeu em sua sede o Sr.
Bernardo Ivo Cruz, diretor coordenador da AICEP Portugal Global, órgão da
Embaixada de Portugal, para lançar as bases de um programa de estreitamento de
relações com vistas a facilitar o intercâmbio de exportações de máquinas e matériasprimas para panificação e confeitaria entre aquele país e o Brasil. O primeiro passo
será o agendamento de uma reunião com representantes de empresas portuguesas
que estão prospectando o Brasil para identificação de sinergias.

Jun/Jul 2011
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PRODUÇÃO
P
RO
E EMPREGO SÃO TEMAS DE DISCUSSÃO EM SÃO PAULO

Jangadeiro Online

Representado pelo seu presidente, Antero Pereira, o Sindipan/Aipan-SP participou do Seminário “Brasil do
Diálogo, da Produção e do Emprego”, realizado no dia 26 de maio, no Moinho Santo Antonio, em São Paulo. O
encontro buscou o fortalecimento da indústria e do emprego a partir do diálogo entre trabalhadores, empresas
e governo federal. Para isso, contou com representantes desses três segmentos da sociedade como forma de
ampliar o debate e encontrar possíveis caminhos para o fortalecimento da indústria brasileira. O evento contou,
ainda, com a participação de personalidades da economia e da política como ex-ministro da Fazenda Luiz Carlos
Gonçalves Bresser-Pereira, Guido Mantega, atual responsável pela pasta, Aloizio Mercadante, ministro da Ciência
e Tecnologia, além do vice- presidente da República Michel Temer, Paulo Skaf, presidente da Fiesp/Ciesp, Arthur
Henrique, presidente da CUT, e Paulo Pereira da Silva, presidente da Força Sindical. “O resultado do encontro foi
bastante positivo, porque essa discussão é de interesse de toda a sociedade, uma vez que enfocou diretamente
a questão do desenvolvimento da indústria do País pelo viés da geração de empregos”, salienta Antero Pereira.
Objetivo é ampliar o debate e encontrar possíveis caminhos para o
fortalecimento do emprego e da indústria brasileira.

CAPACITAÇÃO GERENCIAL VALORIZA PROFISSIONAIS
Uma comemoração com muita alegria marcou a entrega dos certificados aos
31 formandos do curso de Formação e Capacitação de Gerente de Padarias
e Confeitarias (GEPAD), realizada no dia 22 de março. O treinamento,
que é promovido pelo IDPC, foi idealizado para desenvolver e qualificar
profissionais nas competências de percepção gerencial do negócio, exigidas
e valorizadas pelo mercado de trabalho, em qualquer segmento alimentício,
por meio de uma série de exercícios e atividades que abordam os objetivos
básicos da função e possibilitam uma compreensão dos processos existentes
e as suas diversas vertentes, a fim de dominar suas técnicas. Entre outras
coisas, essa expertise permite, também, aos participantes diagnosticar
problemas, bem como tomar decisões que o levem à suas soluções,
sempre com muita criatividade e foco na busca de novas oportunidades.

Cláudio Lira

MAIS UMA TURMA DE TÉCNICOS
EM PANIFICAÇÃO

Dezoito alunos receberam o certificado de aprovação no curso que teve a
duração de 18 meses, com cargo horária total de 1.200 horas.
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No dia 26 de abril foi realizada a formatura de mais uma turma do Curso
de Técnico de Alimentos em Panificação e Confeitaria do IDPC. Dezoito
alunos receberam o certificado de aprovação no curso que teve a
duração de 18 meses, com carga horária total de 1.200 horas. Cada
um deles é, agora, um profissional com capacidade para coordenar,
supervisionar, planejar e conduzir os processos de produção de
alimentos. Cabe a eles avaliar os insumos e a sanidade dos produtos
acabados, implementado, para isso, normas que mantêm adequadas
as condições higiênico-sanitárias do ambiente e garantindo alimentos
seguros. “O técnico de alimentação em panificação e confeitaria
precisa saber trabalhar em equipe, ter boa comunicação e poder de
liderança e de decisão. E deve entender a necessidade de seu contínuo
aperfeiçoamento profissional”, afirmou em sua preleção aos formandos
o diretor executivo da Fundipan, Paulo Sciamarelli. “No âmbito da
produção de alimentos, o ritmo de mudanças é muito acelerado. Por
isso, é muito importante que todos vocês voltem regularmente aqui
para o IDPC, a fim de aprenderem novas técnicas e conhecer novos
produtos”, afirmou, por sua vez, Edson Leite, diretor da escola do IDPC.

Cláudio Lira

Promovido pelo IDPC, o treinamento desenvolve e qualifica profissionais nas
competências de percepção gerencial do negócio.

MÍDIA

Sindipan/Aipan-SP

Do cartaz na parede
às ondas do rádio: a
campanha contra o
“pão pirata” ganhará
um substancial apoio
com a nova iniciativa
do Sindipan/Aipan-SP.

Sindipan/Aipan-SP promove campanha de
rádio para alertar a população e as autoridades sobre o consumo do pão clandestino.

NAS ONDAS DO RÁDIO
dado é alarmante: na cidade de São Paulo, a venda de

O

e alertar as autoridades sobre os riscos e prejuízos que a comer-

pães clandestinos já atinge preocupantes 20% do total

cialização do pão clandestino acarreta, que ambas as entidades

dos produtos fabricados pelas padarias paulistanas,

resolveram lançam a campanha de rádio “Recuse a Pirataria! –

causando um enorme prejuízo aos panificadores (que deixa de

Pão Saudável só na Padaria.” Para ela, foram criados dois spots

vendê-los), ao governo (que não recolhe os impostos devidos) e

de 30 segundos, que serão veiculados durante a programação

um dano ainda maior, sem dúvida, à saúde da população, que

da rádio CBN, entre os dias 20 de junho e 12 de julho.

consome esses itens sem conhecer sua procedência, a forma

“Com essa ação, esperamos difundir a consciência entre

como são confeccionados e muito menos as matérias-primas

as pessoas de que pagar mais barato por um produto de ori-

utilizadas em sua produção.

gem totalmente duvidosa não compensa. Aliás, a razão de es-

“Na maciça maioria das vezes, eles vêm de oficinas monta-

ses pães custarem menos é o fato de que são produzidos com

das em fundos de quintal, que usam ‘gatos’ de energia e água

matérias-primas de péssima qualidade, de forma inadequada

de poços na fabricação, que é feita em equipamentos sucate-

e sem recolher impostos, o que representa uma combinação

ados e sem nenhum cuidado com a higiene. Depois, são ven-

inadmissível”, reforça Antero.

didos nas ruas em bicicletas ou veículos inapropriados para o

A campanha de valorização do pão vendido na padaria e

seu transporte. Em suma, uma verdadeira afronta à legislação

de combate ao pão clandestino foi lançada oficialmente pelo

sanitária e à saúde dos consumidores”, sintetiza Antero José

Sindipan/Aipan-SP no ano passado e, desde então, vem ge-

Pereira, presidente do Sindipan/Aipan-SP.

rando bons frutos com o apoio dos panificadores e da mídia.

E foi exatamente com o objetivo de sensibilizar a população
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NOVIDADES

QUALIDADE DE VIDA

Nestlé

A Nestlé apresenta ao mercado sua nova linha de chás premium NESTEA, em embalagens Tetra Pak com
1 litro. Os produtos foram desenvolvidos para os consumidores que buscam nutrição, saúde e bem-estar,
com a refrescância e os benefícios trazidos pelo chá. Nos sabores Chá Verde com Limão, Chá Vermelho com Frutas Vermelhas e o exclusivo Chá Branco com Cidreira. Com 0% de calorias, 0% adição de
açúcares, fonte de vitamina C e sem conservantes, os lançamentos da linha premium de NESTEA são a
escolha perfeita para os consumidores que procuram bebidas saudáveis com sabor e leveza. SAC: 0800
770 2459. Site: www.nestle.com.br

TENDÊNCIA LIGHT

Campari

Puratos

A Puratos reforça sua linha TEGRAL DE PÃES LIGHT, com pré-misturas que podem,
inclusive, ser adicionadas às receitas já existentes. Ela, agora, passa a oferecer as
seguintes variações: Tegral Light Centeio (rico em minerais e vitaminas do complexo B); Tegral Light Fibras (fatias que não esfarelam); Tegral Light Integral (feito
c/trigo integral); Tegral Light Multicereais (tem 7 cereais); Tegral Light Pão Preto
(maior absorção de água da categoria – 60%, sem adição de açucares e gordura,
massa lisa, leve e de fácil manuseio, 0% gordura trans); Tegral Light Soja e Girassol
(pão de miolo branco e macio, elevado índice de proteínas, vitaminas e ferro). SAC:
0800 771 7872. Site: www.puratos.com.br

DREHER PARA MULHERES
Durante mais de um ano, o departamento de pesquisas e desenvolvimento da
Campari do Brasil trabalhou na elaboração de uma nova bebida, o DREHER CREMOSO. A inovação surgiu de pesquisas feitas com os consumidores, que mostraram que as mulheres da nova classe média se identificam muito com a marca
Dreher e buscam no mercado uma bebida encorpada, mas com o sabor suave da
mistura de chocolate e creme irlandês. Atendendo aos pedidos dos consumidores
também, a Campari do Brasil disponibiliza no mercado brasileiro as novas embalagens com 200ml de Campari e Old Eight, conhecidas no mercado de bebidas
como “PETACAS”. SAC: 0800 993 9599. Site: www.campari.com.br

CERVEJA ROBUSTA

Bierland

A família Bierland cresce mais uma vez neste ano e recebe uma nova integrante. A cervejaria traz ao mercado a recém-criada IMPERIAL STOUT, um produto rico, complexo e com sabor acentuado. O estilo é marcado
pela presença de malte escuro, que pode variar entre o chocolate e notas de torrefação. A novidade tem
coloração escura, um perfil levemente frutado e, com o álcool quase desapercebido, traz um breve aquecimento ao paladar. O estilo Imperial Stout harmoniza bem como carnes vermelhas e de aves e acompanha
perfeitamente sobremesas à base de chocolate. Um dos diferenciais das cervejas da Bierland é que elas
não contêm componentes químicos como estabilizantes, antioxidantes ou corantes. SAC: (47) 3337.3100.
Site: www.bierland.com.br
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A linha de pratos prontos da Sadia está de “cara nova”.
As NOVAS EMBALAGENS têm design mais moderno, que
valoriza o produto e ressalta as opções de sabores das categorias de Hambúrgueres, Empanados, Pratos Prontos,
Lasanhas, Pizzas, Tortas, Pães de Queijo e Batatas. Para
facilitar a decisão do consumidor, as novas embalagens
apresentam cores diferentes para cada opção de sabor, e
até o “S” da Sadia ganha aspecto mais moderno. A empresa também comunica o lançamento de sua nova linha CORTES BOVINOS COM OSSO – CHURRASCO E DIA A DIA.
Produzida a partir de gado selecionado e armazenada em embalagens a vácuo, a Linha Churrasco traz os seguintes
cortes: T-Bone, Costela 3, Ripas com Osso, Costela Quadrada, Prime Rib, Assado de Tiras e Grelhado de Tiras. SAC:
0800 702 8800. Site: www.sadia.com.br
Molotov Beers

Sadia

“S” COM NOVO VISUAL

CERVEJAS COM GUARANÁ
A Molotov Beers inicia a comercialização de cervejas brasileiras que levam guaraná
natural da Amazônia em sua composição. Desenvolvida especialmente para atender
ao mercado de cervejas super premium, a GÖTTLICH, DIVINA! PILSEN apresenta
coloração dourada, espuma persistente e duradoura e corpo forte; o aroma é floral
proveniente do lúpulo; na boca é intensa com sabor presente de malte. Já a GÖTTLICH, DIVINA! WEISS é turva, leve e extremamente refrescante. Possui aroma e paladar
característicos dos fermentos de Weihenstephan encontrados nas cervejas de trigo e
o retrogosto com leve amargor do guaraná. É uma cerveja de alta fermentação (ale)
feita com trigo, típica da região sul da Alemanha. SAC: (11) 4301-2876. Site: www.
molotovbeers.com.br

MAIS ALTA
E MAIS FINA
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A empresa californiana Blue Diamond lança um sabor inovador e exclusivo em 2011: HABANERO COM BARBECUE, amêndoas sabor churrasco com a picância da habanero. Além do sabor inigualável, um dos
atributos do produto é a embalagem prática e hermética que mantêm a
qualidade do conteúdo mesmo após aberto. As amêndoas contribuem
na prevenção de doenças como artrite e diabetes, além de serem fonte
de proteínas. Líder mundial na produção e comercialização de amêndoas de alta qualidade, a
Blue Diamond processa
cerca de um terço da
colheita mundial e seus
produtos são exportados
para mais de 90 países.
No Brasil, eles são distribuídos pela Importadora
Aurora. SAC: (11) 36232280. Site: www.aurora.
com.br

Blue Diamond

Bacardi Martini do Brasil

O licor sul-africano Amarula será vendido em uma NOVA EMBALAGEM nos 150
países onde pode ser encontrado. A nova
garrafa do licor é mais alta e fina, e o novo
rótulo destaca os ícones da marca – a
logomarca, o elefante e o fruto marula –,
em um fundo dourado mais acolhedor. As
representações do elefante e da marula
tornaram-se mais proeminentes na nova
garrafa, para destacar a origem do famoso
licor, a África Subsaariana. A nova embalagem objetiva a consolidação da marca
como uma bebida premium extremamente
versátil, perfeita para ser consumida em
casa, no bar, em um momento de lazer entre amigos e para relaxar. SAC: (11) 28333333. Site: www.bacardi.com

TOQUE APIMENTADO

Blue Diamond

NOVIDADES

NOVIDADES

Para completar as opções da linha Gourmet, a La Rioja lança os CHÁS BRADLEY’S.
Vindos do Ceilão, China e Índia entre outras regiões, os diversos sabores de chás que
passam a ser comercializados no Brasil têm variações verde, preto e rooibos, e vêm em
sachês tipo envelope e pirâmide, um formato inédito no Brasil, composto por pedaços
maiores da planta e que proporcionam mais suavidade e aroma à bebida. Eles serão
vendidos em caixas com 15 pirâmides ou 36 envelopes, acondicionados em um belo
estojo de madeira com diversas opções de sabores individuais, além de uma embalagem
grande, composta por 70 sachês individuais, com tipos e sabores diferentes, ideal para o
food service. SAC: (11) 3328-0000. Site: www.larioja.com.br

Bradley’s

É HORA DO CHÁ

ALEGRIA DA GAROTADA

TEMPEROS DIFERENTES
A Borges Alimentos introduz no mercado brasileiro sua linha de CREMES BALSÂMICOS, que serão comercializados em
três versões: Balsâmico de Módena, Balsâmico de Vinho Tinto com Framboesa e Balsâmico Branco com Maçã. São
temperos com textura mais espessa do que os vinagres e os acetos balsâmicos tradicionais – preparados com blend
de diferentes ingredientes e envelhecidos em tonéis de carvalho –, e trazem para o dia a dia o sabor e a finalização de
pratos preparados por chefs de sofisticados restaurantes. São ideais para pratos à base de verduras, carnes, pescados,
sorvetes e frutas. SAC: sac@borgesalimentos.com.br. Site: www.borgesalimentos.com.br

Borges Alimentos

General Brands

Fabricante do suco Camp, campeão de vendas no Brasil e com 13 anos de
sucesso, a General Brands tem agora como principal alvo o consumidor infantil, de 3 a 7 anos de idade, um público cada vez mais exigente e ávido
por novidades. Para eles, a empresa acaba de lançar a linha de suco pronto
CAMP DISNEY, que vem em embalagens pack com 200 ml, perfeito para levar à escola, cabendo em todo tipo de lancheiras. O néctar Camp Disney,
com quatro sabores - pêssego, uva, maracujá e morango - contém polpa de
fruta de primeira qualidade e vitamina C. A embalagem do Camp Disney é
uma atração à parte, trazendo os personagens mais queridos da Disney –
Mickey, Minie, Donald e Pateta – em estampas super-coloridas, sempre em
atividades esportivas. SAC: 0800 727 2267. Site: www.generalbrands.com.br

A Kaiser, cerveja pilsen que faz parte do portfólio da Heineken Brasil
lança as LATAS TEMÁTICAS com os escudos dos quatro principais clubes paulistas: Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians. A iniciativa
é resultado de uma parceria inédita entre a Kaiser e o G4 Paulista, que
une ainda mais a empresas e os torcedores por meio da emoção e da
paixão pelo futebol. O destaque da ação é que parte da renda das latas
será revertida aos clubes. O acordo se estende até a Copa do Mundo
de 2014. Por meio da iniciativa, os consumidores poderão, ainda, participar de promoções exclusivas. Além disso, a marca preparou o hotsite Apaixonados F.C. (www.apaixonadosfc.com.br), no qual serão disponibilizadas notícias sobre o mundo do futebol. SAC: 0800 888 1010.
Site: www.heinekenbrasil.com.br
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APAIXONADOS POR FUTEBOL

NOVIDADES

NOVIDADES

NATURAIS NA CAIXINHA

Globalbev

Fast Fruit é uma marca tradicional de suco de laranja 100% natural na caixinha Tetra Pak. E, agora, a GlobalFruit, unidade de polpas e da Globalbev, inova lançando uma a LINHA COMPLETA DE SUCOS, em diversos sabores. Sem adição açúcar e conservantes, é direcionada para um
público mais exigente que busca suco de verdade e não os néctares tradicionais, compostos por água, açúcar e polpa de fruta. Essa estratégia
é um reflexo da mudança de comportamento dos consumidores,
que procuram produtos saudáveis
e estão preocupados com toda
a cadeia produtiva relacionada
ao alimento que escolhem: a origem, o beneficiamento, a composição final. SAC: (11) 3041-2450.
Site: www.globalbev.com.br

A Balkis buscou inspiração no famoso queijo Serra da Estrela, o mais característico de todos os queijos
de ovelha de Portugal, para desenvolver o SERRA DA BALKIS. Enquanto o Serra da Estrela é fabricado
com leite cru de ovelha da raça bordaleira, a Balkis, depois de longo trabalho de pesquisa, utilizou leite
de vaca de qualidade e desenvolveu artesanalmente um queijo que se assemelha de forma positiva
com sua referência portuguesa. Assim como seu par português, o Serra da Balkis consiste em um queijo curado, de pasta semi-mole, amanteigada, branca ou ligeiramente amarelada. Seu aroma é intenso
e o paladar revela um bouquet suave, ligeiramente acidulado e requintado. O miolo é tão macio que
basta uma colher para ser apreciado. SAC: (11) 5852-5200. Site: www.balkis.com.br

Balkis

COM SOTAQUE PORTUGUÊS

EM NOVA CATEGORIA

Danone

Danoninho, a linha do tradicional petit suisse da Danone, lança mais uma novidade com a
qualidade e confiabilidade da marca: o LEITE FERMENTADO DANONINHO. O objetivo é
oferecer ao consumidor mais uma opção de alimento saudável aliado à oportunidade de
momentos de consumo diferenciados. Ele tem a fórmula adequada aos resultados do Estudo Nutri-Brasil Infância, que mapeou as principais necessidades alimentares das crianças
brasileiras. Diferente de alguns similares, a fórmula é isenta de adoçantes devido à ausência de clareza dos efeitos desse ingrediente na população infantil. SAC: 0800 701 7561.
Site: www.danoninho.com.br

Para valorizar o layout de estabelecimentos comerciais com espaço reduzido e disponibilizar a última tecnologia
em refrigeração e exposição para soft drinks, a Metalfrio acaba de lançar o VB26W, um refrigerador de 288 litros,
que armazena 240 latas de 350 ml. A faixa de temperatura é de 2ºC a 8°C, perfeita para deixar sucos, águas e
refrigerantes na temperatura ideal de consumo. O design e as dimensões do equipamento são diferenciais que
garantem excelente exposição de bebidas mesmo para pequenos estabelecimentos. O refrigerador VB26W conta
com sistema frost free, prateleiras suspensas reguláveis, para variação da altura e melhor aproveitamento do espaço interno, vidro antiembaçante, base removível, porta com fechamento automático e trava de carga. SAC: 000.
Site: www.metalfrio.com.br
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COMPACTO E EFICIENTE

NOVIDADES

PANIFICADORAS DO ANO

EM SINTONIA COM O SUCESSO
Dizem que até fazer o simples bem é complicado. Porém, com autoconfiança, tino comercial e determinação para fazer sempre o melhor e agradar aos clientes, os empreendedores selecionados
para receber o Prêmio Panificadoras do Ano 2011, do Sindipan/Aipan-SP, mostram que é sempre
possível se superar e promover grandes realizações, tanto simples, quanto mais elaboradas.

C

riatividade e talento nem sempre andam
de mãos dadas. Há empreendedores que
até são criativos, mas não conseguem fixar

ideias e propostas inovadoras de forma adequada
no dia a dia de seus negócios. Isso, porque a centelha do talento – uma espécie de dom para se conseguir o que se deseja, com brilhantismo e intensidade ímpares – ainda não despertou totalmente neles.
Há quem acredite que esse seja um dom inato e,
também, há aqueles que creem que ele pode ser
aprendido e desenvolvido. Seja como for, é da busca
constante da combinação perfeita entre esses dois
atributos que parece surgir a equação do sucesso
de uma padaria, que, se de um lado, se traduz em
lucratividade e expansão de negócios, de outro se
espelha na total satisfação de seus clientes.
Nessa proposta, tino comercial tem que “rimar”
obrigatoriamente com sensibilidade, atualização
constante. E foi para homenagear os empreendedo-

Jorge, d’A Poesia: conquista do Prêmio dá novos ânimos para a “Família Poesia”
fazer o que sabe de melhor: ser panificadores.

res que, de sobejo, acertam a mão em cada um desses quesitos, que o Sindipan/Aipan-SP criou, já há algum tempo, o Prêmio Panificadoras do Ano, entregue sempre – e com
grande destaque – durante o jantar que comemora o Dia do
Panificador, que, este ano, será realizado na noite de 8 de julho,
no Clube Atlético Juventus, com show da banda Roupa Nova e
patrocínio da Anaconda, CCL, Kibon, P&G, Sara Lee, Souza Cruz
e Ticket.

Jorge Guedes de Sousa, proprietário da padaria A Poesia – Pizzeria, Pães & Doces, da Rua São Jorge, 373, no Parque São Jorge, sabe muito bem o que é trabalhar duro para construir essa
equação de sucesso. E o exemplo veio de seu pai, Manoel Gomes, que era empresário em Portugal, mas via seus esforços
minguarem em termos de resultados. Tanto que, na década de
1970, aos 45 anos, resolveu vir para o Brasil com a mulher e
seus filhos em busca de uma nova vida.
A chegada da família ao País foi festejada por um irmão de
Manoel, que já tinha uma padaria por aqui. E, de imediato, ele
começou a trabalhar nela. A identificação da oportunidade e
a paixão pelo negócio também foram instantâneas. Tanto foi
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trabalhar no negócio. “Começamos a aprender tudo que tinha a
ver com confeitaria, panificação e administração de padarias”,
conta Jorge.
Todo esse empenho se materializou, em 1974, com a abertura
de seu primeiro negócio próprio, a Padaria Flora, instalada em
São Caetano do Sul. Anos depois, em 1982, ele inaugurou a Poesia, na mesma Rua São Jorge onde está hoje, só que no nº 300,

NASCIDOS PARA SER PANIFICADORES
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assim que, logo, Manoel começou a preparar seus filhos para
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bem próximo à entrada do Sport Club Corinthians Paulista, no
Parque São Jorge.
Ali, eles permaneceram fazendo amigos e atendendo a clientela com muita atenção e carinho até 2006, quando, cientes de
que o modelo de padaria evoluiu muito ao longo dos últimos
anos, a família de Jorge Guedes de Souza resolveu dar um passo
de amplitude gigantesca: mudou a padaria para o novo endereço, onde ocupa uma enorme área de mais de 2.000m2, transformando-a numa das mais belas, modernas e bem conceituadas
mega-padarias de São Paulo.
“Inovando o conceito de padaria, nossa preocupação é sempre
trazer muito sabor e qualidade aos nossos clientes, num ambiente sofisticado e jovial, no qual fazemos questão de oferecer
produtos diferenciados e proporcionamos momentos agradá-

Cláudio Lira

com trabalho duro e evolução com investimento

PANIFICADORAS DO ANO

vendas, rendimentos
resultados.

alta performance

praticidade

padronização

surpreendente

Soluções completas em todos os momentos.
A Rich’s® é uma empresa global, reconhecida e
premiada mundialmente em soluções para o
Food Service. Sua história é marcada pelo
pioneirismo na criação do creme chantilly vegetal
em 1945 nos Estados Unidos.
Presente no Brasil há mais de 15 anos, a Rich’s® é
referencial de qualidade, com produtos de excelente
performance, fornecendo soluções completas para
seus clientes.
Sempre pensando em inovação, possui uma
extensa linha de produtos: cremes tipo chantilly,
caldas, recheios forneáveis e não forneáveis,

ganaches, geleias de brilho, decorações e
panificados congelados. Produtos com sabores
que conquistarão rendimentos e resultados.
Além de excelentes produtos, a Rich’s® possui
uma equipe de profissionais altamente capacitada
e treinada internacionalmente, oferecendo a melhor
combinação de serviços em atendimento e
desenvolvimento da confeitaria aos seus clientes.
Você também se encantará com os
produtos e serviços da Rich’s®.
Solicite uma visita.

PANIFICADORAS DO ANO

Mas, poucos meses depois, conheceu o panificador Osvaldo Rodrigues, que o convidou para trabalhar em sua
padaria, a São Damião, na Estrada de Itapecerica, na
Vila das Belezas. Mesmo sem ter nenhuma prática, Rui
aceitou o desafio, e lá ficou por sete anos, como empregado, conhecendo todos os macetes da profissão e
adquirindo um enorme know-how no ramo.
Confiante, em 1979, comprou com dois sócios sua primeira padaria, a Solar dos Amigos, em Taboão da Serra.
Apaixonado pelo comércio, uma após outra, foi se tornando sócio de várias padarias, até chegar ao impressionante número de 12 sociedades. “Certo dia, porém,
Cláudio Lira

Rui, da Portugália, com os filhos Ivo (esq.) e Thiago: panificação é religião, e exige
dedicação total, atualização e investimentos constantes.

decidi deixar todas de lado e concentrar meus esforços
em uma só panificadora. E, assim, escolhi a Portugália,

veis para amigos e famílias. Os clientes pediram essa mudança,

da qual eu já era sócio, para ser a ‘minha’ padaria”, conta Rui.

e nós atendemos”, pontua Jorge, com a sabedoria de quem sabe

No total, o envolvimento de Rui com a Panificadora Portugá-

que, afinal das contas, o freguês tem sempre razão.

lia, localizada na Rua Campo Novo Sul, 20, na Vila Andrade, já

No novo espaço, funcionando das 6h00 à 00h00, a Poesia con-

dura 26 longos anos. Tempo suficiente para ele ser um dos co-

ta, agora, com de café da manhã, bufê, lanches, panificação,

merciantes mais conhecidos e respeitados da região. Desde que

confeitaria, restaurante, sopas, grill e pizza. Ou seja, se enqua-

começou seu trabalho com a panificação, ele faz questão de

drou perfeitamente ao conceito de estabelecimento full service.

desempenhar pessoalmente o papel de maior relações públicas

Sem dúvida, a nova Poesia representa a sublimação do esforço

de seu próprio negócio: “Adoro conhecer e conversar com as

e uma alegria e orgulho muito grandes para o “Seu” Manoel,

pessoas, saber o que elas pensam e o que elas esperam que a

hoje com 84 anos de idade, e ainda diariamente na ativa na

gente faça para melhorar a nossa padaria. Ser panificador é,

nova padaria, trabalhando ao lado de seus filhos Jorge, Manoel

às vezes, ser também meio advogado, meio médico, meio pai,

Filho, José Antônio e Carlos, bem como do neto Rodrigo, filho

meio psicólogo e meio conselheiro”, brinca, revelando um dos

de José Antônio.

“segredos” de seu sucesso.

Por tudo isso, a “Família Poesia”, como são carinhosamente

Mas há muitos outros ingredientes nessa bem-sucedida recei-

conhecidos pelos clientes, se sentiu muito honrada com a indi-

ta. Entre eles, cercar-se de bons profissionais e depositar nessa

cação para o Prêmio Panificadoras do Ano 2011, conferido pelo

equipe total e absoluta confiança. “Veja bem, eu não tenho só-

Sindipan/Aipan-SP. “Trata-se de um reconhecimento muito

cios, e muitas vezes faço questão de viajar com toda a minha

importante de todo o trabalho executado por nós, que nos dá

família, minha mulher e meus três filhos, e tenho que deixar

novos ânimos para continuarmos a fazer o que sabemos fazer

a padaria nas mãos deles, dos meus mais de 60 colaborado-

de melhor, que é sermos panificadores. Aliás, não sabemos

res. Assim, aprendi a confiar 100% neles. Muito mais do que

fazer outra coisa e temos muito orgulho disso”, finaliza Jorge,

funcionários, eles são amigos pelos quais tenho muito respeito

com um grande e sincero sorriso.

mesmo. E a recíproca é verdadeira”, pontua o proprietário da
Portugália, que também participa da direção do Sindipan-SP

COM O COMÉRCIO NO SANGUE

desde 1983, sendo hoje, seu diretor social.

Quando, desembarcou no Brasil, em 1972, vindo de Funchal, na

Rui é enfático em dizer que, para ele, ser empresário da panifi-

Ilha da Madeira, Rui Manoel Gonçalves Rodrigues tinha 13 anos

cação não é profissão: é religião. E, dentro dessa proposta, exi-

de idade e um universo de sonhos em sua mente. Logo que

ge dedicação total e, ainda, atualização e investimentos cons-

chegou foi trabalhar num bar de propriedade de seu tio José.

tantes. Visualizando as oportunidades, acaba de realizar uma
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reforma na Portugália, com ampliação da área para
600m2. Graças a ela, pôde agregar um completo serviço de alimentação, com bufê de almoço e pizzaria,
hoje coordenado por sua esposa, Magna Gonçalves.
Sem dúvida, o envolvimento da família nos negócios
é outro ingrediente da receita de sucesso de Rui e da
Portugália, também escolhida para receber o Prêmio
Panificadoras do Ano 2011: dois de seus filhos, Thiago e Ivo, ambos formados em Administração de Empresas, já o ajudam na administração da padaria, enquanto o menor, Hugo, de 16 anos, já faz “plantões”
na casa aos sábados e domingos. E eles não pensam
dizer, “o comércio está no sangue” dessa família que

Sônia e Said, da Maria Cereja: o “segredo” é o equilíbrio, quando se consegue
vender bem todos os serviços e produtos da padaria.

vive e trabalha unida.

e Lanches”, conta Sônia, com orgulho.
Com todo esse histórico, a padaria atende, hoje, a um público

DE PEQUENA DOCERIA A GRANDE PADARIA

efetivamente misto. Há gente que conhece a Maria Cereja des-

Em 1992, a Maria Cereja iniciou suas atividades como uma pe-

de o seu tempo de doceria e vai até lá para saborear os itens de

quena doceria na Av. Paulo Faccini, em Guarulhos. A ideia sur-

confeitaria. Há aqueles que vão até lá para saborear um deli-

giu quando os proprietários – Said Aurabi e sua esposa Sônia

cioso café da manhã ou um almoço, ambos à la carte. Muitos

Colantuono Aurabi – perceberam a carência de um ambiente

chegam ao lugar em busca de um lanche especial, uma pizza

agradável na região para se degustar doces e salgados. Embora

ou uma omelete, que é uma especialidade da copa muito pro-

com uma estrutura pequena e apenas oito funcionários, o casal

curada. E há, ainda, aqueles que, no inverno, não voltam para

investiu na montagem de um espaço com estrutura moderna,

casa antes de saborear uma das diversas variedades de sopa

o que fez com que a loja fosse muito bem aceita e alcançasse

da casa. Isso, sem falar naqueles que chegam à padaria apenas

sucesso imediato entre os moradores locais.

para comprar o pão de cada dia.

Como resultado disso, o casal se sentiu motivado a procurar

“Creio que o segredo de um empreendimento reside exatamen-

um ponto maior, no qual pudessem proporcionar mais confor-

te nisso, quando há um equilíbrio e você consegue vender bem

to aos clientes e, ao mesmo tempo, aumentar a variedade de

não apenas um, mas todos os serviços e produtos da padaria.

produtos a eles oferecida. Assim, em 1998, Said e Sônia inau-

Para isso também é muito importante aprimorar e motivar seu

guraram uma nova loja no nº 1287 da mesma avenida, porém,

pessoal com cursos e treinamentos constantes e ficar ‘ligado’

num trecho mais nobre e charmoso da cidade, bem em frente

nas inovações e nas oportunidades. Por exemplo, recentemen-

ao Bosque Maia. E o sucesso se repetiu.

te criamos uma receita de batata rosti, colocamos no Peixe Ur-

Alguns anos se passaram e Said e Sônia perceberam que os

bano (NE: Site de compras coletivas), e vendemos 700 cupons

clientes ainda queriam mais. “Sabe quando um comércio chega

em apenas 12 horas. Foi uma loucura!”, relembra Said, anima-

ao limite e precisa mudar alguma coisa? Foi isso. Surgiu, então,

díssimo.

a ideia de fazermos uma reestruturação total em nossa loja, e

Por tudo isso – e, naturalmente graças aos esforços de seus só-

como as padarias já estavam em evidência em São Paulo, optar

cios-proprietários –, a Maria Cereja conta com uma variedade

por montarmos uma foi muito fácil. O que demorou foi a refor-

enorme de produtos de qualidade, com um atendimento perso-

ma que fizemos no imóvel, que foi feita por etapas, para não

nalizado e, ainda, é considerada um dos lugares mais agradá-

precisarmos parar, e mais do que duplicou o espaço original.

veis da cidade de Guarulhos.

Foi assim que, em 2005, nasceu a Maria Cereja Confeitaria, Pães

Projetos para o futuro? Said e Sônia têm muitos, deixando cla-

Jun/Jul 2011
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em trabalhar em outra área, pois, como costumam

PANIFICADORAS DO ANO

e muito boa, no qual os moradores vivem muito bem.
E temos orgulho de oferecer a eles, e às pessoas que
trabalham na região sempre qualidade e diversidade
de produtos e, é claro, o melhor atendimento”, pontua
Ricardo, sócio que cuida especificamente daquela unidade.
Segundo Ricardo, o grande artífice do sucesso que a
Favos de Mel conquistou já em sua curta trajetória comercial é o seu sogro, que ensinou tudo em termos de
panificação a ele e aos outros sócios. Uma das lições
que eles aprenderam desse professor exigente é a importância das receitas próprias nas padarias, produzidas artesanalmente e de maneira tradicional sem a
Cláudio Lira

Ricardo (esq.), com os gerentes Saulo Fonseca (centro) e Alex do Nascimento, da
Favos de Mel: ouvir sempre os clientes é essencial.

utilização das pré-misturas.
“Outro diferencial que impulsiona bastante os nossos
negócios é a preocupação que temos de ouvir cons-

ro que a bonita história da Maria Cereja ainda não chegou ao

tantemente os nossos clientes, principalmente para entender

seu capítulo final. Já existe, por exemplo, um projeto para am-

o que eles querem e esperam de nós, a fim de atendê-los com

pliar ainda mais suas instalações e agregar novos produtos e

rapidez e atenção”, afirma Ricardo Costa. “Para tanto, é preciso

serviços ao business, consolidando assim, ainda mais, sua já

também contar com o apoio total de nossos colaboradores, cui-

bastante expressiva presença no município de Guarulhos. “Mas

dando para que eles passem regularmente por cursos de reci-

tudo a seu tempo”, enfatiza Said.

clagem e treinamentos especializados, como aqueles promovidos pelo IDPC, dos quais muitos deles já tiveram oportunidade

COMBINAÇÃO PRECIOSA DE FATORES

de participar.

A experiência conta muito no negócio de panificação. Que o

Para garantir a total satisfação dos clientes, as duas unidades

digam os clientes das duas unidades da Padaria Favos de Mel,

da Favos de Mel, oferecem a eles uma ampla oferta de produtos

uma situada na Rua Reims, 594, na Casa Verde, e outra na Av.

e serviços. Entre eles café da manhã por quilo, almoço à la carte

Dr. Timóteo Penteado, 3.640, na Vila Rosália, em Guarulhos.

e por quilo, pizzas, sopas e delivery. Este último serviço, aliás, é

Ambas nasceram do sonho de Manual Evangelista da Costa

bastante conhecido e apreciado pelas empresas no entorno da

Mendes, um empreendedor que soma mais de 30 anos de vi-

padaria: “Todos os dias atendemos a mais de 30 delas, entre-

vência em padarias, tendo sido, nesse tempo, proprietário de

gando pães, doces, salgados e outros produtos para o café da

muitas delas em bairros de São Paulo como Morumbi e Jardins.

manhã e para coffee-breaks”, salienta Ricardo.

Junto com ele nessas duas padarias, estão seu filho, Alexandre

Como era de se esperar, os cinco sócios têm muitos planos

Mendes, seu sobrinho, Anderson Camoleis, seu genro Ricardo

para a expansão da sua rede de padarias. E o primeiro deles vai

de Oliveira Costa, e Fábio Roberto Ferreira, um amigo de muitos

se concretizar já em setembro deste ano, quando eles devem

anos da família.

inaugurar a terceira unidade da Favos de Mel, na Av. Transgua-

Ambas as casas são relativamente novas. A da Casa Verde foi

rulhense, também na cidade de Guarulhos. “Será a maior de

inaugurada em 2006, e a de Guarulhos, em 2008. “Como tínha-

todas”, garante Ricardo.

mos tradição em padarias situadas em bairros mais nobres da

Quanto à escolha da padaria para o destaque do Prêmio Pada-

cidade, as pessoas estranharam quando optamos por montar

rias do Ano 2011, ele diz que todos ficaram muito contentes: “É

a primeira unidade da Favos de Mel na Casa Verde. Contudo,

muito bom ver que o nosso trabalho está sendo reconhecido. E

trata-se de um ótimo bairro, com uma infraestrutura completa

o fato de esse reconhecimento vir de nossos pares, nossos par-
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ceiros na panificação, nos enobrece muito. Essa é
mais uma prova de que o esforço, carinho e dedicação naquilo que se faz, quando andam juntos,
sempre se traduzem em valorosas conquistas”,
sublinha, com muita convicção.

TRILOGIA VIRTUOSA. E MUITO MAIS
A Delícia de Perdizes, localizada na Rua Piracuama, 197, no bairro que lhe dá nome, foi inaugurada há cerca de quatro anos pelos simpaticíssimos irmãos Luís e José Maria de Freitas Reis,
num lugar estrategicamente escolhido a dedo no
lidade, impossível. Para edificá-la, a dupla partiu

José Maria (esq.) e Luís, da Delícia de Perdizes: os panificadores precisam ficar 24 horas
ligados na trilogia Atendimento/Qualidade/Higiene.

do zero: comprou e demoliu alguns imóveis no
local, contratou um escritório de arquitetura e engenharia,

riamente um enorme número de pessoas que trabalham em

deu seus palpites e, literalmente, tocou a obra.

escritórios da redondeza e os moradores do local e até alguns

A história desse empreendimento de sucesso, que acaba de

famosos, como artistas da Globo, jogadores de futebol, âncoras

conquistar o Prêmio Panificadoras do Ano 2011, teve início há

de TV, como o jornalista Hermano Henning, do SBT, e a modelo

exatos 50 anos, completados neste dia 19 de junho, quando

e apresentadora Ana Hickmann, da TV Record.

Luís chegou ao Brasil, vindo da Ilha da Madeira, com 16 anos

Indagado sobre a receita de sucesso de sua trajetória na pa-

de idade e uma vontade enorme de crescer na vida. De saída,

nificação, Luís abre um sorriso e diz que todo empreendedor

logo foi trabalhar numa fábrica de botões e, pouco depois, no

precisa ficar 24 horas ligado na trilogia Atendimento/Qualida-

bar de um primo de seu pai, no bairro do Tucuruvi, na zona

de/Higiene. “Isso é muito importante em tudo que se faz numa

norte de São Paulo. “Foi ali que comecei a tomar gosto pelo

padaria, principalmente na parte de food service, que, hoje,

comércio”, conta.

na Delícia, por exemplo, já responde por 60% do nosso fatu-

Em 1963, disposto a encarar novos desafios, foi trabalhar

ramento. Importantíssimo, também, quando se quer instalar

como empregado na Padaria Canadá, nos Jardins, onde fazia

uma nova casa, é escolher o lugar com muita atenção e fazer

atendimento, preparava lanches na copa e ficava no caixa. Já

pesquisa, para conhecer o perfil do público e o tipo de concor-

em 1969, saiu para trabalhar no restaurante Galeto de Ouro,

rência que se vai enfrentar no entorno, incluindo aqui a análise

na via Dutra, e, depois, na famosa Pão Quente, da Rua Igua-

do impacto no negócio de outras padarias, mercadinhos e su-

temi. Já no início da década de 1970, resolveu ingressar na

permercados”, ensina.

sociedade de sua primeira padaria, a Canto de Ouro, no Ca-

Visão de negócio, é óbvio, também faz parte dessa equação.

nindé. “Foi aí que, verdadeiramente, me apaixonei pela pani-

Luís e José Maria acabam de comprar três casas contíguas

ficação. Mandei buscar meu irmão, meus pais e, depois, dois

à Delícia das Perdizes para construir ali um pequeno mer-

sobrinhos e, juntos, começamos a construir nossa história”,

cado, uma loja de conveniência e dois subsolos para gara-

lembra Luís. Daí para frente, foram sócios da Santa Marcela,

gem. “Para nós, receber o Prêmio Panificadoras do Ano 2011 é

da Cardoso de Almeida, da Arley, de Guarulhos, comprou a

motivo de grande alegria e satisfação, uma homenagem que

Nacional, do Belém, e, há 11 anos, é proprietário da Orquídea

estendemos a toda nossa equipe de colaboradores e amigos

Pérola, na Aclimação.

que tivemos a sorte de encontrar aqui no Brasil, que, sem

Mas a Delícia de Perdizes parece ser mesmo o “xodó” da dupla

dúvida alguma, é o melhor país do mundo”, finaliza, emocio-

de irmãos. Nela eles e seus 110 colaboradores, recebem dia-

nado, Luís de Freitas Reis.
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bairro, que dá para cinco esquinas. Maior visibi-

FIPAN 2011

Nesta edição, a FIPAN contará com
cerca de 300 expositores, muitos
estreando no evento, numa área de
36.000m2. E a expectativa é de que ela
receba perto de 58 mil visitantes.

AGORA, SÓ FALTA VOCÊ!
Com a participação de aproximadamente 450 marcas e uma grande programação de eventos
paralelos, a mais importante feira do setor na América Latina se prepara para abrir suas portas.

M

ais de 58 mil profissionais do setor de padarias,

Fecomercio e é organizado pela Seven.

bares, restaurantes, pizzarias, autosserviço, distribuidores e representantes comerciais, entre outros,

EVOLUÇÃO CONSTANTE

vindos de todo o Brasil – muitos deles organizados em algo em

Marcada pela sucessiva quebra de recordes e pela dinâmi-

torno de 180 caravanas – são esperados para a FIPAN 2011.

ca de superação constante, a FIPAN, invariavelmente, traduz

E a Feira Internacional da Panificação, Confeitaria e do Va-

a vontade de os profissionais do setor em evoluir sempre na

rejo Independente de Alimentos, que acontece entre os dias 19

busca do desenvolvimento técnico e dos modelos de gestão de

e 22 de julho, com toda a certeza, vai recepcioná-los à altura,

seus estabelecimentos, a fim de que eles possam contemplar o

apresentando, mais uma vez, um show de inovação e desen-

atendimento de seus clientes de forma sempre e cada vez mais

volvimentos, protagonizado por 300 expositores, muitos estre-

aperfeiçoada.

ando no evento, numa área de 36.000m2 nos Pavilhões Azul e

“O bom momento vivido pela economia brasileira encon-

Branco do Expo Center Norte, em São Paulo. E a expectativa é

tra na qualidade e vitalidade das feiras de negócios um reflexo

de que ela receba perto de 58 mil visitantes.

dos mais emblemáticos. A FIPAN é um exemplo claro disso”,

Ali, será montada uma ampla e completa infraestrutura,

pontua Antero José Pereira, presidente do Sindipan/Aipan-SP.

inspirada nas maiores feiras do mundo, para realização de

“Atualmente, uma das principais feiras destinadas a promover

negócios e aperfeiçoamento de modelos técnicos e de ges-

negócios para todos os segmentos que operam o food service

tão, por meio da oferta de uma série de soluções super-avan-

ela se configura como um importante canal entre a indústria e

çadas. Entre elas, novidades em máquinas e equipamentos,

os segmentos transformadores. E, por essa razão, vem evoluin-

acessórios, embalagens, mobiliários, refrigeração, automa-

do em qualidade e abrangência a cada edição realizada”, avalia,

ção, equipamentos para cozinha industrial, matérias-primas

ainda, o executivo.

e insumos.

A opinião de Antero é compartilhada por Domingos Sávio,

A FIPAN 2011 é uma realização do Sindipan/Aipan-SP, com

sócio da Gran Royalle Casa de Pães, que destaca outra caracte-

patrocínio da AmBev e da Souza Cruz. O evento conta, ainda,

rística importante da feira: “O mercado de panificação vem se

com o apoio da ABIP, da Aipesp, Sincovaga, FIESP, Sindustrigo,

desenvolvendo muito rapidamente. E, se você não se atualiza,
Jun/Jul 2011
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Os expositores prometem trazer
muitas novidades para a feira,
muitas delas destinadas ao
mercado de confeitaria.
acaba ficando para trás. A FIPAN é o lugar certo para você bus-

matérias-primas. Tudo isso é fruto de uma sólida parceria de

car essa atualização, seja na parte de equipamentos, na de ma-

intercâmbio mantida pela Organização da FIPAN com várias

térias-primas e insumos, ou na de serviços em geral”, resume.

feiras internacionais relacionadas ao setor de padarias, res-

“Visitar a FIPAN é como dar um mergulho no futuro. A fei-

tauração e alimentação de uma forma geral, como é o caso

ra traz atualização em todos os sentidos: novas tendências de

da IBA, na Alemanha, da Europain, na França, e da IBIE, nos

balcão e mercado, equipamentos nacionais e importados, ma-

Estados Unidos.

térias-primas e insumos, e muito mais. A feira é, realmente,
uma fonte de boas ideias”, registra, por sua vez, Milton Gue-

2ª COPA DE PANIFICAÇÃO

des, proprietário da Galeria dos Pães.

Complementarmente, a FIPAN 2011 também será palco da promoção de uma série de eventos paralelos. Entre eles, a segunda

PARTICIPAÇÃO INTERNACIONAL

edição da Copa Cultural Paulista de Panificação & Confeitaria,

Reafirmando-se como a “casa” dos panificadores e dos profis-

que acontece nos dias 19 e 20 de julho, na arena do PANCON-

sionais do setor de food service, a FIPAN se configura cada vez

FEST. Este ano, ela está montada numa área com 500 m2 da

mais, também, como uma mostra de referência no panorama

feira, dotada com toda a infraestrutura nos moldes dos grandes

internacional das feiras do setor. Por essa razão, a cada edição

concursos internacionais.

da feira aumenta, também, a participação internacional na fei-

A competição tem como objetivos desenvolver a inovação e

ra. Além dos visitantes que vêm de toda a América Latina e de

a criatividade em receitas de pães, pães especiais, e produtos de

muitos outros países do planeta, aumenta a cada ano o número

confeitaria em geral, além de prestigiar e incentivar os profissio-

de empresas estrangeiras interessadas em mostrar seus produ-

nais que se destacam no segmento estadual, e divulgar tanto o

tos e serviços no evento.

estabelecimento no qual trabalham como a cidade na qual atuam.

Na FIPAN 2011, por exemplo, o visitante vai poder confe-

Da etapa final da competição participarão os finalistas das

rir as últimas novidades de cerca de 25 empresas de fora do

eliminatórias promovidas pela Associação da Indústria de Pa-

Brasil – doze delas dentro do já tradicional Pavilhão Francês

nificação e Confeitaria do Estado de São Paulo (Aipesp), sob a

– e se atualizar sobre o que de mais avançado existe no mun-

coordenação técnica do Instituto do Desenvolvimento da Pa-

do em termos de equipamentos, acessórios, embalagens e

nificação e Confeitaria (IDPC) em diversas regiões do estado
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de São Paulo. Além da capital, já estou confirmadas Araraquara, Bauru,
Campinas, São José do Rio Preto e
Santos. Mas existe a possibilidade de
padeiros e confeiteiros de outras localidades também virem a participar.
Os finalistas competem individualmente ou em equipe em cada
uma das categorias: Pão, Pães Especiais e seus Derivados / Bolo, Tortas
e Torteletas, e Doces em Geral.
O regulamento completo, com
detalhes sobre a premiação, que
será paga em dinheiro, está no site
do Sindipan/Aipan-SP, no endereço
www.sindipan.org.br.

1º FIPAN PIZZA
Foco de atenção da FIPAN este
ano também serão os pizzaiolos
do estado de São Paulo. Para eles,

Na área do PANCONFEST, os finalistas da 2ª
Copa de Panificação & Confeitaria disputarão
os prêmios em duas categorias.

a Organização do evento preparou
a primeira edição do FIPAN PIZZA, também será realizada na

como apresentar alternativas de fabricação bastante saudá-

arena do PANCONFEST, só que nos dias 21 e 22 de julho. Trata-

veis e inovadoras, como, a da pizza 100% orgânica, da farinha

se de um evento que promoverá aulas-show sobre técnicas ino-

à mussarela. Ela será apresentada pela primeira vez no Brasil,

vação na preparação de pizzas, realizadas sob a coordenação

e com exclusividade, no 1º FIPAN FIPAN”, antecipa o Sr. Pizza.

de Ronaldo Ayres, o “Sr. Pizza”, sumidade nessa especialidade

Sem dúvida, uma merecida homenagem à “redonda” e um

gastronômica no País e chef de renome internacional por seu

grande estímulo ao trabalho e à criatividade dos profissionais

conhecimento na área de pizzas, massas e molhos.

que trabalham nesse segmento, bem como à difusão do eleva-

“Nossa intenção é levar conhecimento técnico principalmente aos profissionais que trabalham com pizzas em pada-

do estágio de eficiência, qualidade e de compromisso técnico
dos profissionais paulistas desse ramo da gastronomia.

rias, bem como esclarecer os proprietários desse tipo de estabelecimento sobre as enormes possibilidades de ganho e renta-

CICLO DE PALESTRAS

bilidades envolvidas na produção delas em suas casas”, explica

Diversas palestras promovidas pela FIESP e pelo Sindipan/Ai-

Ronaldo. Segundo ele, o mercado de pizzas é gigantesco e vem

pan/IDPC-SP e pelo Centro Tecnológico de Desenvolvimento

crescendo muito no Brasil. Só em São Paulo, além das 9.580 pi-

de Pizzas e Massas do Brasil (CTP), também prometem agitar

zzarias formalmente registradas na Junta Comercial, há cerca

a programação da FIPAN, uma feira que não para de inovar

de 3.500 padarias, 2.800 restaurantes, 840 supermercados, 700

e de surpreender seus visitantes. A programação vai abordar

lanchonetes e 210 lojas de conveniência que trabalham com

diversos temas de natureza técnica e de gerencial, com o ob-

pizzas no estado.

jetivo de para solucionar dúvidas e explanar, de forma clara e

“Apesar disso, o segmento ainda sofre muito com a falta de
mão de obra. E a proposta é auxiliar na formação desta, bem
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objetiva, as oportunidades abertas ao setor e aos profissionais
que nele atuam.
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Ensejando debates com palestrantes reconhecidos, na-

belecimento contemporâneo, dotado de uma série de inova-

cional e internacionalmente, essa programação possibilita-

ções e sugestões que orientarão os empresários em seus futu-

rá o aprimoramento da rede de contatos dos participantes,

ros empreendimentos.

além de atender às necessidades do mercado industrial e,

A concepção do projeto, a cargo da PS Arquitetura, empresa

principalmente, mostrar novas tendências no setor de food

com inúmeras padarias de alto padrão executadas, traz novi-

service. Entre as empresas e entidades já confirmadas no ci-

dades tanto na parte física, como iluminação especial para pro-

clo estão a Sara Lee e o Senac São Paulo. Destaque na partici-

dutos alimentícios, gesso absorvente de acústica e de odores,

pação deste último será a palestra intitulada “A importância

pisos especiais para a área de produção, refrigeração ambien-

do conhecimento técnico-profissional no mercado da panifi-

tal, como nas áreas de atendimento e produção, com equipa-

cação e da confeitaria”, a cargo de Samara Trevisan Coelho e

mentos de alta produção, sistemas de embalagem, fornos de

Rogerio Shimura. A programação completa ciclo de palestras

última geração para a cozinha, equipamentos dentro das novas

da FIPAN 2011 está disponível no site www.fipan.com.br.

normas (NR12), e mais um conjunto de inovações que devem
ser consideradas no atual estágio da panificação brasileira.

PADARIA BRASIL

Pioneiro no formato de apresentação e de visitação, a Pa-

O Sebrae SP e o Sindipan SP estão realizando na FIPAN a

daria Brasil é mais um projeto de peso que configura a FIPAN

Padaria Brasil. Maquete em tamanho natural, a Padaria Brasil

como a principal feira de panificação e confeitaria da América

estará disponibilizando uma visitação monitorada a um esta-

Latina.

PIZZA
batedeira
5kg

•• • • • • • • • •
mesa
•• •• • • • • • •

forno
combinado

fatiadora
• • •• • • ••••••••

mexeirola

mesa com cuba
microondas

• • •• • • • • • • • • • •

cilindro
p/ pastel

mesa de
entrada

mesa
seladora

chair
broiller

• • • •••••
lava
pratos

embaladora
pvc

batedeira
15kg

COPA
SANIT FEMIN
SANIT. DEFIC.

batedeira
40kg

SANIT MASC.

BUFFET

fritadeira

moinho
farinha
de rosca

• • •• • • • • • • • • • •
cuba

• •• •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • •
3,85

SALGADOS

COZINHA
2,37

FORNO

2,30

• • • • • •• • • •••••••••••
EMBALAGEM/
3,85
• •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • •

CONFEITARIA
FINA/CHOCOLATE

•• • • • • • •••••••••

• • • • • •• • • •• •• • • •• • ••••••••••••••••••••
• • • • •• • • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • •

2,00

VITRINES

MESA EXPOS.

• • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • •
mesa
trabalho

CAIXA
modeladora
mesa c/
cuba

cilindro
laminadora

ultra-congelador

batedeira

• • • • • •• • • • • • • •

FORNOS
forno modular

• • • • •• • • • • • •
•• •• • • •• • • • • • • • • • • • • • •

masseira

masseira

divisora

resfriador

ATENDIMENTO
FOTOS
REFRIG/ADEGA
dep. farinha

dep. cong.

dep. refrig.

dep. secos

receb. mercad.

• • • ••• ••• • • • • • • • • • • •

entrada

lixo

Padaria Brasil – Um projeto Sebrae – Sindipan/Aipan-SP.
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A Versus aposta em novos
modelos de prateleiras de
aço para atrair os visitantes.

A FIPAN 2011 mais uma vez se
configura como a principal vitrine de lançamentos e novidades
para os setores de panificação,
confeitaria e do varejo independente de alimentos. Visitá-la, significa um verdadeiro exercício de
imersão no futuro.

AQUI, TUDO PARA O SEU NEGÓCIO

O

bom momento vivido pela economia brasileira en-

novos e velhos amigos, ideal para conversas e debates sobre

contra na qualidade e vitalidade das feiras de negó-

as últimas tendências em panificação”, sintetiza, de maneira

cios um reflexo dos mais emblemáticos. A FIPAN é um

muito interessante, Carolina Gomes Rodrigues, gerente da Ma-

exemplo claro disso. Atualmente, uma das principais feiras

ria Louca Casa de Pães.

destinadas a promover negócios para todos os segmentos que

Quem concorda com ela é Jorge Guedes de Souza Filho, só-

operam o food service ela se configura como um importante

cio da Padaria e Pizzaria Poesia Pães e Doces, para quem a feira

canal entre a indústria e os segmentos transformadores. E, por

representa um cenário de grandes novidades: “Nela, sempre

essa razão, vem evoluindo em qualidade e abrangência a cada

podemos encontrar respostas para as mais diversas perguntas

edição realizada.

e necessidades que temos no dia a dia de nossos estabeleci-

Dando continuidade a um trabalho competente de organização e de um compromisso de eficiência assumido por todos

mentos. É ótima para ser visitada tanto pelos proprietários das
casas quanto por seus colaboradores”, enfatiza.

os elos que integram essa cadeia – indústria, varejo e serviços
–, a FIPAN 2011 se prepara para estabelecer um novo marco na

ACESSÓRIOS DE ALTO NÍVEL

bem-sucedida trajetória do evento. E um dos trunfos da mos-

Tanta expectativa por parte dos visitantes se reflete em boas

tra, sem dúvida alguma, será o show de lançamentos e novida-

perspectivas para os expositores. Todos eles, invariavelmente,

des que a feira preparou para os visitantes.

estão ansiosos pela oportunidade de mostrar ao mercado o que

Aliás, a forma como é tratado o conceito de inovação den-

existe de novo em seus bem dimensionados portfólios.

tro da FIPAN sempre foi um de seus prinicpais diferenciais. Por

E a “temperatura” dessa ansiedade, é claro, é maior entre as

meio dele, a tecnologia se une de maneira muito especial às

empresas que estão participando pela primeira vez do evento,

metodologias mais eficientes de trabalho, criando uma amál-

como é o caso da Artcake, que, em parceria com os melhores

gama de soluções de uso imediato para os panificadores e de-

fornecedores do Brasil e do mundo, disponibiliza uma fasci-

mais varejistas que visitam a feira.

nante e sofisticada linha de acessórios para alta gastronomia,

“Além da possibilidade de ficar por dentro dos lançamentos

confeitaria, chocolataria e panificação, como formas e moldes

de novos produtos, tanto de novos fornecedores quanto daque-

metálicos. “Vamos lançar na feira uma gama que, dividida em

les já conhecidos, a FIPAN é o ponto de encontro também de

14 diferentes grupos de produtos, somam 1.200 itens. Como
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a eles a qualidade de suas embalagens para
panificação, como sacos, bobinas e rótulos
fabricados em polietileno, polipropileno,
BOPP e PET. “E o grande diferencial é que todos eles podem ser laminados e impressos
em flexografia com até oito cores”, conta Karine Rodrigues, do Departamento Comercial
da SOLPP.
Adeptos do preceito de que beleza põe,
sim, a mesa, a Móveis Kloss desembarca na
FIPAN 2011 disposta a divulgar sua marca e
seus produtos para o setor de padarias,
restaurantes e hotéis. “Traremos mesas,

Com a expectativa de ingressar no
mercado brasileiro, a Kruger & Salecker
traz suas máquinas da Alemanha.

cadeiras e complementos para áreas de
alimentação construídos em material resistente,
produzidos com design diferenciado e em várias opções de mo-

nossa perspectiva é nos tornarmos conhecidos em nível na-

delos”, antecipa Carlos A. Kloss, diretor da companhia.

cional e não há melhor maneira do que participar de um even-

Muitas novidades também serão apresentadas pelos estre-

to como a FIPAN, que vem crescendo e conquistando grande

antes da feira na área de equipamentos. A Dr. Lavalouças, por

sucesso ao longo dos últimos anos”, explica Flávia Gomes da

exemplo, apresentará no evento as lavadoras de louça H40 e

Conceição, diretora da Artcake.

Ecomax 612. Elas serão nossas grandes estrelas do estande, jun-

Também atuando no segmento de acessórios, a Dayhome

to com outras soluções completas para cozinhas industriais”,

traz para a feira, com exclusividade, o novo molde flexível e

informa Katia Pe-

antiaderente Flexipan, da marca francesa Demarle. Feito de fi-

reira, da Adminis-

bra de vidro e silicone, que pode ser usado em temperaturas

tração Comercial da

que variam de 280°C a -40°C e permite desenformar a massa

empresa, que tam-

sem quebrá-la por mais de 2.500 seguidas. “Esperamos obter

bém

um número em potencial de novos clientes nesta nossa estreia

equipamentos

na FIPAN. Por isso, estaremos praticando um preço diferençado

marca Hobart.

na feira”, informa Vanessa Winter, do Departamento de Impor-

comercializa

Fabricante de
componentes

tação da Dayhome.
Trabalhando com assadeiras descartáveis, reutilizáveis,

da

ele-

trônicos, a SDS, por

bases laminadas para tortas e outros acessórios, a Paniformas

sua vez, mostrará aos vi-

também chega pela primeira vez à mostra com a proposta

sitantes da diversos con-

de fechar grandes negócios: “Nossa perspectiva com relação

troladores

ao evento é ampliar a divulgação dos nossos produtos. Para

para controle batedeiras,

tanto, traremos muitos lançamentos para o nosso estande”,

amassadeira e fornos de

garante Lílian S. Lima, do Departamento de Novos Negócios

convecção, lastro e com-

da empresa.

binados, como também

inteligentes

a sua linha voltada para

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS

refrigeração

Já a SOLPP quer encontrar os visitantes na FIPAN para mostrar

“Complementarmente, eles
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proteção.

FIPAN 2011

com catraca para saída, que podem ser integradas com grande
facilidade ao software de automação comercial. “Esta é nossa
segunda participação na feira. Nossas perspectivas são muito grandes, pois nossos produtos representam realmente soluções inovadoras, e têm tudo para serem muito bem aceitos
nesse setor”, sinaliza.
Já no estande da Filizola, o visitante vai encontrar o computador Touchcomputer All in One F1 POS, desenhado para suportar as mais adversas situações no pdv. com tela widescreen
revestida com Double-glass e sistema de vedação de líquidos.
“Outra novidade que traremos é o liquidificador profissional
Twister, que processa até 2 litros de alimentos em apenas três
segundos. Ele possui um circuito elétrico com dupla proteção,
copo em policarbonato inquebrável e controle de tempo variável”, explica Aline da Silva Pereira, do Departamento de Marketing da Filizola.
Também com excelentes expectativas para sua participação na FIPAN 2011, a Versus aposta que suas prateleiras de
aço farão o maior sucesso entre os visitantes. “Montadas em
As novas catracas da Acesso & Soluções podem ser integradas com
grande facilidade ao software de automação comercial.

sistema modular, que dispensa o uso de ferramentas, elas são
projetadas para suportar cargas de 100 até 1000 kg, e vem em
diversos acabamentos: cromados, zincados, em verniz e anti-

também poderão conhecer em nosso estande nossa segunda geração de relês de segurança e parada de emergência”, re-

corrosivos com garantia até dez anos”, diz Maya Fortis, do Marketing da empresa.

vela Roberto Bilevic, diretor da SDS.
Equipamentos de alta sofisticação também poderão ser
vistas no estande da Vemag do Brasil. É o caso da máquina

PEQUENAS E GRANDES ESCALAS
Quem também promete grandes surpresas em termos de novos

modelo Robot 500B, com dispositivo de corte pneumático de
massas como pães de forma, pães de hambúrguer, cookies e
panetones, entre outros. “Já que temos uma grande experiência
internacional nesse segmento, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Recentemente, começamos a abrir este mercado
para a Vemag do Brasil, com grande sucesso, e já temos varias
máquinas em funcionamento e outros que estão em fase de
instalação”, comemora por antecipação Wagner M. Giacomini,
diretor da empresa.

EXIBITÉCNICA APLICADA
Quem convida os visitantes a darem uma passadinha no estande de sua empresa é Marcelo A. Sampaio, gerente da Acesso
& Soluções, que traz para a feira suas novas expedidora de comandas com catraca para entrada e recolhedora de comandas
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Estreante no evento, a Artcake disponibilizará uma linha de
acessórios para panificação, como formas e moldes metálicos.

FIPAN 2011

no, aproveita a FIPAN para mostrar sua nova fase, com impressão própria nas embalagens em nylon poli e termoencolhíveis,
além da linha de seladoras a vácuo. “E as novidades não param
por aí: queremos mostrar aos visitantes que os projetos de expansão da empresa vão continuar aprimorando, sempre mais,
a excelência em nossos serviços e produtos”, garante Juliana
Carreiro, do Departamento Comercial da Protervac.
Com a expectativa de ingressar no mercado brasileiro, a
Kruger & Salecker desembarca na FIPAN vinda diretamente da
Alemanha para apresentar suas novas modeladoras e extrusoras ARM 0252, MFS 0050 e MFT 0100. “Nossas máquinas têm flexibilidade para realizar desde pequenas até grandes produções
industriais de para com marzipans, fondants, pastas de frutas
e coberturas. Recentemente, desenvolvemos um equipamento
que também molda cereais e nozes, dentro de uma proposta
de alimentos saudáveis, que também será mostrado na FIPAN
Turbinando seu mix, a Emulzint mostrará ao público seus
lançamentos mais recentes, como pré-misturas inéditas, entre outras
deliciosas novidades.

2011”, revela Christopher Bütow, executivo de vendas da em-

equipamento na feira é a Brasforno. Por meio de uma parceria

MATÉRIAS-PRIMAS DIFERENCIADAS

com a marca Combibras, ela trará a linha de fornos combinados

Um verdadeiro espetáculo de lançamentos e novidades tam-

e frangueiras combinadas inteligentes, fabricadas totalmente

bém está “programado” pelas empresas fabricantes de ma-

em aço inoxidável, “Além disso, estaremos lançando o proje-

térias-primas, insumos e produtos acabados na FIPAN 2011.

to ‘Cozinha Ouro’, módulos de cocção para montagem de uma

Exemplos disso não faltam, como atesta a Adimix, que, nesta

cozinha industrial profissional, com equipamentos altamente

participação na feira, trará como destaque os dez anos do

modernos a preços competitivos, bem como também novos

Granmix, produto pioneiro e inovador no mercado. “Quem

equipamentos da linha Ferneto, com uma surpresa para indus-

visitar o nosso estante também vai conhecer de perto os

tria de confeitaria e pastelaria”, faz mistério Renato Tafaro, di-

novos sabores das linhas de recheios e coberturas Granfil,

retor da Brasforno.

Granfrutti e Frutigel, além de lançamentos exclusivos, como

presa alemã.

Há 12 anos no mercado de grelhadores elétricos, a MultGrill Express diz que vai facilitar a vida dos operadores de padarias e restaurantes com o lança na FIPAN 2011 do exclusivo
King Egg, equipamento para o cozimento saudável a vapor
de os ovos/omeletes, sem óleo. “A grande tendência em hábitos alimentares é que sejam voltados, cada vez mais, para
a saudabilidade. E é aí que entra nosso grande lançamento
o King Egg, equipamento com chapa antiaderente e sistema
que produz vapor, disponível em dois modelos com cinco e
nove aros, com produção de até 108 ovos/omeletes por hora”,
explica Cintia Macedo, diretora de Marketing da companhia.
Mantendo a credibilidade conquistada por sempre oferecer
qualidade e respeito aos seus clientes, a Protervac, a seu tur-
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Um dos destaques do estande da Adimix será a comemoração
dos dez anos do Granmix, produto pioneiro e inovador no
mercado.

Produtos Forno de Minas.
Como toda obra-prima mineira, são valiosos. E ainda dão lucro.

Pão de queijo

Tortinha

Croissant

Empanadas

Pão de batata

Empadas

Palito de queijo

Massa folhada

Sabor, qualidade e tradição vêm prontos pra você lucrar.

0800 725 0808

www.fornodeminas.com.br

FIPAN 2011

Especializada em
antepastos a granel,
a Clambert aproveita
a FIPAN 2011 para
mostrar os novos
itens de seu já
extenso portfólio.

a Calda de Chocolate e os produtos de nossa linha Calda de

Nesta edição, teremos uma série de lançamentos que irão au-

Pudim”, convida Juliana Cristina Narciso, diretora de Marke-

mentar o mix de produtos de nossos clientes, com toda a prati-

ting da empresa.

cidade das pré misturas Emulzint”, enfatiza Lia Gago, executiva

Com uma proposta de versatilidade total, outra que prome-

de Diretoria da Emulzint.

te marcar presença em grande estilo na feira é a Arosa, que

Por dentro das tendências, inova na FIPAN com lançamen-

apresentará suas novas massas para croissant, as bases pré-

tos exclusivos dentro da mais completa linha de misturas: “Va-

assadas para doces e salgados, a massa Fillo em diversas em-

mos inovar com novidades exclusivas como a misturas para

balagens, além da tradicional massa folhada, em rolos e placas.

bolo de tapioca com coco, bolinho de chuva, pão australiano,

“Nossas expectativas são as melhores possíveis, pois sabemos

cueca virada, mantecal, brevidade, biscoitos de polvilho e nata,

que iremos encontrar um público bastante qualificado na FI-

além de sequilhos e cuca alemã”, resume Fabricio Martins, ge-

PAN”, registra Cristina Bielecki, da assessoria de comunicação

rente comercial da companhia.

da Arosa.
Turbinando seu mix, a Emulzint aproveita sua participação

PRODUTOS ACABADOS

na feira para mostrar ao público seus lançamentos mais recen-

Sucesso no estande da Harald vai ser, com toda a certeza, o

tes, como o Chanty Mix, o Chanty Creme, a Calda de Caramelo,

lançamento do novo Melken Diet, chocolate ao leite sem sa-

além de pré-misturas inéditas, entre outras deliciosas novi-

bor residual característico de produtos diet, um produto no-

dades. “Participamos da FIPAN desde a sua primeira edição, e

bre, obtido a partir do cacau, sem adição de açúcar. “Trata-se

acreditamos no crescimento desse evento que tem se tornado o

de um produto nobre, cujo diferencial está na composição: a

maior e mais importante do setor de panificação e confeitaria.

substituição do açúcar pela sucralose garante o mesmo sabor e
textura do mais puro chocolate ao leite. Assim,
o produto se torna ideal para moldar e rechear
bombons e trufas, rechear e cobrir bolos e tortas, preparar sobremesas, bebidas e fondues”,
pontua Ernesto Ary Neugebauer, presidente da
Harald.
Já a Forno de Minas traz para a feira novas
massas e folhados, muito mais leves, finos e
crocantes, feitos com o cuidado da família mi-

Sucesso no estande da Harald vai ser, com certeza, o lançamento do
novo Melken Diet, chocolate ao leite sem adição de açúcar.

neira para conquistar o mercado com sua praticidade e sabor inigualáveis. “Os produtos são
feitos com o cuidado da família mineira, e conquistam o mer-
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Na FIPAN desde 2000, a turca Pakmaya volta
à feira, trazendo uma série novidades em
fermentos secos de primeira qualidade.

cado com sua praticidade e sabor inigualável”, destaca Brenda

Lambert, diretor da Clambert, fazendo o convite para que os

Braga, supervisora de Marketing da marca.

profissionais visitem o estande da empresa na feira.

Especializada na venda de antepastos a granel, a Clam-

Participando da FIPAN desde 2000, a turca Pakmaya, por

bert aumentou o seu portfólio e aproveita a FIPAN 2011 para

sua vez, volta nesta edição da mostra trazendo uma série no-

mostrar seus novos itens: Berinjela Italiana, Caviar de Tomate

vidades em fermentos secos de primeira qualidade. “Nossos

Seco,Funghi de Abobrinha e Pinhão. “Os antepastos artesanais
foram desenvolvidos para complementar a linha de pastas oferecidas pelas padarias e, em geral, feitas na própria casa. São
produtos de alta qualidade, de maior valor agregado que geram
uma diversificação e diferenciação para o cliente”, conta Lucio

Leves, finos e crocantes,
os novos folhados da
Forno de Minas prometem
conquistar os visitantes
por sua praticidade e sabor
inigualáveis.

A Arosa apresentará
suas novas massas para doces e
salgados, além da já tradicional
massa folhada, em rolos e placas.
produtos atendem perfeitamente às necessidades dos clientes, tanto no que diz respeito
à performance, quanto à relação de custo x
benefício. E participar mais uma vez da feira
reforça o nosso compromisso de satisfazê-los
integralmente e da forma mais eficiente que
existe”, faz questão de ressaltar Rafael Liyon,
diretor da Pakmaya.
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Ambiente gostoso e
aconchegante: aos 150 anos,
a padaria das “meninas”
ainda mantém o mesmo
espaço físico original.

Cláudio Lira

Aos 150 anos, a Padaria Aurora,
continua a manter vivas as tradições que a transformaram em
ponto de referência em Santana
de Parnaíba.

UMA LINDA E LONGA HISTÓRIA

A

ndar por suas ruas estreitas do Centro Histórico de

NEGÓCIOS EM (GRANDE) FAMÍLIA

Santana de Parnaíba, ladeadas por prédios coloniais

A sesquicentenária Padaria Aurora ainda mantém o mesmo espa-

tombados pelo CONDEPHAAT, é quase como entrar

ço físico original: na fachada pintada de amarelo, na qual sobres-

numa máquina do tempo, e voltar ao passado para refazer os

sai uma placa de madeira entalhada e o nome da padaria, duas

passos dos primeiros bandeirantes, que a escolheram como

portas estreitas se abrem para a entrada da clientela, deixando

ponto de partida para suas expedições rumo ao oeste do es-

ver dois pequenos balcões para serviços de panificação e de bar.

tado e, mais além, para seguir para Mato Grosso. A cidade,

Sua bela história teve início em 1860, pelas mãos de seu pri-

ainda conserva suas tradições, como abrir seu Carnaval com

meiro proprietário, Desidério Crispim de Oliveira, que lhe deu o

a “Noite dos Fantasmas” deixar suas ruas se tornarem via de

nome de Aurora, porque, segundo dizem os locais, de suas por-

passagem para incontáveis blocos de foliões, ou, ainda, se

tas se divisa o mais lindo alvorecer da região. O primeiro proprie-

“acarpetar” toda com flores e serragens coloridas para o dia

tário ficou na padaria até 1912, quando a vendeu para os irmãos

de Corpus Christi.

Francisco de Oliveira Primo e João José de Oliveira. No final da

Não bastassem esses atributos, Santana de Parnaíba tam-

década de 40, a sociedade acabou e o local ficou sob direção ape-

bém é berço da padaria mais antiga de São PauComo descreveu de maneira perfeita a jornalista
Victoria Rapanelli, na reportagem que realizou
em setembro do ano passado para o site ParnaíbaWEB, por ocasião do aniversário de 150 anos
da Aurora (isso mesmo que você leu, 150 anos!),
“sentar-se no estabelecimento comercial mais
tradicional de Santana de Parnaíba, apreciando
o bom e clássico café servido no copo americano, além da hospitalidade dos funcionários, é
um programa recomendado tanto para os moradores mais assíduos, quanto para os inúmeros
visitantes que passam pela cidade.”
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Da esq. para a dir., Nilza,
Ana Lúcia e as filhas
desta, Juliana e Larissa:
na Aurora o expediente
de trabalho começa
cedinho todos
os dias, às 3h00 da
manhã.

Cláudio Lira

lo e, quiçá, de todo o Brasil: a Padaria Aurora.

REGISTRO

Cláudio Lira

Veículo do delivery, com
o logo do sol nascente:
a Aurora fornece o café
da manhã para muitas
empresas da região.

Cláudio Lira

zem questão de dar uma passadinha ali para receber um atendimento atencioso, como se fossem, realmente, alguém da família,
Atendimento carinhoso: os colaboradores da Aurora sabem que isso
faz toda a diferença para fidelizar os clientes da casa.

e saborear um delicioso café e um pão quentinho, que acabou de
ser assado no forno a lenha, que continua funcionando no fundo
da padaria, produzindo fornadas como já fazia há quase um sécu-

nas de Francisco, popularmente conhecido como Chico Padeiro.
Com seu falecimento, quem assumiu o estabelecimento foram
seus filhos, Romeu de Oliveira e Julieta de Oliveira Scarpa.

lo, quando foi instalado em substituição ao anterior.
Mas esse é só um dos segredos do pãozinho macio e saboroso
do lugar: “Assim como o forno, fazemos questão de manter acesas

Segundo conta Dona Julieta, uma simpática e octogenária

as tradições que herdamos das gerações passadas da Aurora. Por

senhora, assumir o comando da Aurora foi uma experiência ma-

exemplo, não usamos pré-misturas. A massa de nosso pão fran-

ravilhosa, porém, marcada por muito trabalho duro, principal-

cês é feita aqui mesmo na padaria, seguindo um ritual que come-

mente no início, quando não havia energia elétrica e a massa do

ça às 3h00 da manhã, para que os clientes já possam comprá-lo

pão tinha que ser sovada literalmente no braço por seu irmão.

às 5h30, horário em que abrimos a casa”, conta Ana Lúcia. Além

Com o falecimento de Romeu, a padaria foi locada por Roque
Barletta, de 1977 a 1987. De 1987 a 1989, o local volta para a família

disso, a Aurora tem serviço de delivery e atende a muitas empresas da região, até com o fornecimento do café da manhã.

proprietária e, desta vez, é administrado por José Francisco Scar-

Outra “atração” imperdível da Aurora são as saborosas

pa e seu irmão Luis Carmino Scarpa (filhos de Julieta de Oliveira

rosquinhas de pinga, produzidas artesanalmente por meio de

Scarpa). E de 1989 aos dias atuais, o local é de propriedade de Ana

uma receita tradicional, que levam o nome de “pedrinas”, em

Lúcia Leite Scarpa Rodrigues (sobrinha de Julieta) e Nilza Scarpa

homenagem a uma antiga cliente que sugeriu a fabricação do

de Oliveira Leite, tia de Ana Lúcia. Como se trata de um negócio

produto. “Aqui é assim, os clientes mandam. Muitas vezes, eles

em família, no entanto, as “meninas” da padaria recebem muita

nos pedem alguma coisa que não está no ‘cardápio’ da pada-

ajuda no dia a dia do marido de Ana Lúcia, Valmir Pereira Rodri-

ria, e nós fazemos questão de atendê-los sempre, nem que seja

gues e das filhas do casal, Juliana e Larissa Scarpa Rodrigues, bem

para fazer uma fornada única”, afirma Nilza, com um sorriso,

como de José Inácio Leite Filho, marido de Nilza, e dos netos deles,

acrescentando que regularmente solicitam receitas ao Sindi-

Manoel Ibañez Neto e Natália Cristina Leite da Silva.

pan/Aipan/IDPC-SP, ao qual são associados, para surpreender
a freguesia com saborosas novidades.

MANTENDO VIVAS AS TRADIÇÕES

Por tudo isso, é fácil entender porque a Padaria Aurora che-

Mas o clima familiar não fica apenas na administração da ses-

gou, firme e forte, aos 150 anos de atividades e vai continuar

quicentenária Aurora. Ele se estende à clientela assídua do lugar,

funcionando com o mesmo vigor, carinho e hospitalidade por,

quer seja esta composta pelos moradores ou pelos turistas que fa-

pelo menos, mais 150 no futuro.
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PADARIA FOOD SERVICE
Tem gente que diz que construir estádios com este para a
Copa de 2014 no Brasil vai ser difícil. E alimentar toda a gente
que vem para lotá-los pode ser também.

POR FAVOR ARRANJAR
ALGUMA OUTRA IMAGEM
PARA ESSE LOCAL
Abdulaziz Almansour

F

VISÃO DE FUTURO
Em função da realização dos grandes eventos esportivos, a cadeia de abastecimento e as casas
de alimentação precisarão investir muito nos próximos anos, a fim de oferecer produtos e serviços
de qualidade ainda superior para o mercado food service.
setor de alimentação fora do lar cresce anualmente, e

O

dutos vendidos em pequenas quantidades. Esse consumidor já

entre 2020 e 2025 deverá atingir uma média de incre-

tem recebido maior atenção por parte da indústria alimentícia

mento de 40% ao ano, segundo dados do Instituto Bra-

ou mesmo do varejo – através das rotisserias, o que acaba por

sileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse cenário positivo foi

abrir concorrência para bares e restaurantes, entre outros esta-

traçado a partir de alguns fatores. Cada vez mais os brasileiros

belecimentos que oferecem refeições prontas.

têm menos tempo de produzir as próprias refeições em casa,

Outro fator que tem aumentado a demanda no mercado

uma vez que muitas vezes moram longe de onde trabalham ou

de alimentação fora do lar é a configuração da nova classe mé-

vice-versa, dificuldade ampliada em razão do trânsito comum

dia ou Classe C, que representa 46,24% do poder de compra,

aos que vivem nas grandes cidades como São Paulo. O papel

comparado a 44,12% das classes A e B, segundo dados da fun-

da mulher também vem mudando na configuração das famí-

dação Getúlio Vargas (FGV). Esse novo consumidor é compos-

lias. Muitas vezes elas trabalham fora e algumas já chefiam à

to em sua maioria por pessoas mais jovens. Enquanto apenas

casa do ponto de vista econômico, o que faz com que sobre

10% dos jovens das Classes A/B estudaram mais do quê os pais,

pouco para ir à cozinha. Também vem aumentando o número

na nova configuração da classe média, esse número equivale

de singles (solteiros que vivem sozinhos e não cozinham), fator

a 68%. Além de ser mais exigente e informado que os demais

confirmado pelo último Censo-2010.

consumidores, esse público é fiel às marcas, mas adora experi-

De acordo com o levantamento do IBGE, aproximadamen-

mentar, além de procurar por produtos que lhes tragam algum

te cinco milhões de domicílios brasileiros são habitados por

valor agregado. Nessa nova classe média, as mulheres exercem

apenas um morador. Desse público, 46% das pessoas que mo-

papel decisivo no consumo dos lares. Enquanto na Classe A, de

ram sozinhas têm entre 30 e 59 anos de idade e fazem parte da

cada 100 reais, apenas 25 reais provêm da mão de obra femini-

população economicamente ativa, ou seja, apresentam maior

na, na Classe C esse valor passa para 41 reais, segundo dados

poder de compra, e tem sido responsável pelo consumo de pro-

do Instituto Data Popular.
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FATURAMENTO DIRETO DA FÁBRICA
PARA SUA EMPRESA
Frota personalizada e entrega à domicílio divulga seu negócio, melhora
o relacionamento e a qualidade do atendimento aos seus clientes!
Consulte preços e formas de pagamento para toda linha Fiat 0km.

Solicite o
departame
nto
de vendas
diretas
para maio
res
informaçõ
es!








Barra Funda - Av. Rudge, 305
11 3618-2000 (Wandeir|Edilaine|Simone) | Itaim - Av. Santo Amaro, 526
11 3054-3000 (Miriam|Eduardo)
Moema - Av. Miruna, 633
11 5098-4100 (Tânia|Alecsandra) | Guarulhos - Av. Aniello Patrici, 350
11 2468-5888 (Carlos|Rogério)
Santo André - Av. Ramiro Coleone, S/N
11 4979-2000 (Andréia|Rose) | São Mateus - Av. Ragueb Chohfi, 1296
11 2010-2300 (Ricardo|Iran)
SJC - Av. Juscelino Kubitschek, 5595
12 3924-6700 (Lúcia|Carbone|Cristina) | SJC - Av. Cassiano Ricardo, 2173
12 3932-2050 (Flávia|Julio|Sérgio)
w w w. i t a v e m a f i a t . c o m . b r
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PADARIA FOOD SERVICE

INJEÇÃO DE EFICIÊNCIA
Atentas a todos esses indicadores de crescimento – aliado ao calendário que prevê a realização de diversos eventos
esportivos programados para ocorrer no Brasil nos próximos anos, como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016 –, empresas como a JPontara Gestão & Negócios, consultoria especializada no mercado food service ganham mercado, uma vez que os empreendedores que atuam
no setor (incluindo os panificadores) ainda demandam de
muitas informações e treinamentos, para que possam oferecer a eficiência que esse mercado em ascensão necessita.
Segundo o consultor, para suprir a demanda dos estabelecimentos que desejam ganhar eficiência no atendimento, é
Fifa

preciso qualificar a equipe para idioma e cultura a, ainda, analisar a possível demanda que virá para os estabelecimentos. Ao
mesmo tempo, será necessário observar as tabelas de jogos e
cidades que em breve serão divulgadas, prevendo nacionalida-

Copa do Mundo e Olimpíadas: para suprir a demanda dos estabelecimentos que desejam ganhar eficiência no atendimento do food
service, é preciso se preparar para receber os torcedores e turistas.
des e volume de pessoas, a fim de dimensionar as casas para
receber os torcedores e, assim, evitar que estas sejam pegas de
surpresa.
“Será preciso uma boa estrutura para oferecer alimentação
de qualidade, e as empresas devem adotar algumas medidas
para atender à demanda”, alerta Jean Pontara, sócio-diretor da
consultoria, que se especializou na entrega projetos completos
para auxiliar empresas da cadeia de abastecimento (indústria,
atacado distribuidor e varejo), que desejam alinhar a operação
para aproveitar as oportunidades que estão por vir. “O mercado food service busca oferecer alimentação fora do lar, além de
refeições prontas, feitas a partir da indústria alimentícia. Nosso
perfil é de inteligência aliada à mão na massa. Julgamos essa característica importante, pois tudo o quê planejamos, implantamos, ou seja, desenvolvemos projetos exeqüíveis”, afirma Jean.
Com um cenário tão positivo traçado para o setor será
necessário cada vez mais investimentos por parte das empresas que oferecem produtos e serviços, para que seja possível atender à demanda com eficiência e qualidade, realidade de capacitação já vivida em outros momentos por
outros setores no País, entre eles o varejo. “O varejo tradicional precisou passar por mudanças devido à transformação do setor e às novas necessidades dos consumidores. O
mesmo ocorrerá com o food service”, sentencia Jean Pontara.
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CONEXÃO UIB

Hannah Gleghorn

O Danúbio no crepúsculo de
Budapest, a bela capital da Hungria: o
país de 10 milhões de habitantes tem
uma economia de alta renda e é um
líder regional em vários aspectos.

Alinhada com objetivos voltados à abertura de novos pontos de venda, a MagyarPékszövetseg, a
Associação Húngara de Panificação amplia seu leque de atividades na Hungria.

DESENVOLVIMENTO É PRIORIDADE

E

ntre os ramos do setor da transformação alimentar, a indústria de panificação tem o maior número de empresas
independentes na Hungria, repetindo uma tendência
que se observa, de maneira geral, em toda a União Europeia. E o
número de estabelecimentos mostra um panorama de diversas
nuances.
A Hungria é, hoje, um país de 10 milhões de habitantes,
com uma é uma economia de alta renda, e detém uma liderança regional em vários aspectos. Em seu território o número
de indústrias de panificação vem diminuindo, notadamente
em função do aumento da atividade das multinacionais no setor. Em 1995, existiam 1.521 empresas, com um total de 1.809
oficinas laborativas. Já em 2009 esse número havia caído para
1.100, com 150 oficinas de produção. Há aproximadamente
1.900 padarias de alta visibilidade no país, de um total geral de
24 mil pontos de venda. O valor bruto de produção desse ramo
da indústria é de 110 milhões de florins húngaros (HUF), algo
em torno de US$ 585 milhões. O capital dessas empresas gira
em torno de 40 bilhões de florins húngaros (US$ 213 milhões).
Do total atual, 4% empregam uma equipe com mais de 100
funcionários; 6% têm de 2 a 10 empregados; 20% empregam de
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10 a 20 pessoas; e 70% têm menos de 10 colaboradores. Segundo
a Associação Húngara de Panificação – a MagyarPékszövetseg –
a capacidade de operação desses estabelecimentos é bastante
eficiente, não ocorrendo excessos na carga de trabalho. Vinte
porcento das empresas que atuam no setor de panificação por
lá são do tipo familiar; 35% são médias empresas, e 45% são
grandes empresas. No total, cerca de 24 mil pessoas trabalham
no ramo da panificação na Hungria, percebendo um salário médio de 120 mil florins húngaros (US$ 640).

CONCENTRAÇÃO DAS MÚLTIS
Atualmente, o consumo per capita de itens de confeitaria no país
atinge 76kg/ano. Estes são distribuídos por uma gama de 150 a
160 produtos diferentes, entre os quais sobressai o pão branco,
com uma participação de 63% a 65%. Depois deles vem a categoria “Outros Tipos”, com 20%, dos quais 6% são representados
pelos pães de centeio e outros 4% pelo pão embalado. Por último
vem os pães caseiros, com uma participação entre 17% e 18%.
Já o consumo per capita de itens de confeitaria no país é de
13kg/ano, distribuídos entre 450 e 480 tipos diferentes de doces,
sendo 52% deles variações de bread rolls, 24% de produtos com

CONEXÃO UIB

PREFERÊNCIA NACIONAL

bakeyourheartout.com

Símbolos da vitória: graças aos
padeiros, a cidade húngara foi salva
da invasão e nasceram os kiflis.

Kiflis são doces muito populares na Hungria,
feitos tradicionalmente durante a época de
Natal. Diz a lenda que essa massa foi criada
quando os turcos otomanos invadiram uma
cidade húngara. Os padeiros locais, que
estavam acordados desde cedo, alertara a
cidade do ataque iminente, ajudando, assim, a afastar os invasores. Para simbolizar
a vitória, os padeiros criaram uma pastelaria
no formato de uma lua crescente, símbolo
do império turco. Prepará-los exige um trabalho dedicado, que pode levar até dois
dias. Mas é exatamente isso que faz com
que esses bolinhos sejam tão bons. Entre
seus ingredientes estão manteiga, ovos e
muitas, muitas nozes para o recheio. No endereço http://bakeyourheartout.wordpress.
com/2010/01/04/hungarian-kiflis/ você encontra uma receita caseira da gostosura.
base láctea, e outros 24% de naturezas diversas.
A presença de crescente das multinacionais estabelece um estágio de crescimento contínuo da concentração das vendas de
produtos panificados na Hungria. Essas cadeias já detêm algo
em torno de 55% a 56% da comercialização, enquanto que o
varejo de alimentos (também cada vez mais globalizados) fica
com algo em torno de 20% a 23%, as padarias com 15%-16%, e
outros estabelecimentos, como restaurantes, catering e bufês,
com 7%-8%.

DEFESA DOS INTERESSES
De 60% a 65% dos industriais do setor na Hungria são filiados
à Associação Húngara de Panificação, que opera em nove regiões distintas do país. Entre as prioridades da entidade estão
a atividade do lobby em defesa dos interesses dos associados,
a abertura de novos canais de vendas e, ainda a ampliação e o
desenvolvimento da estrutura de serviços, do nível de organização e do número de lojas individuais. Complementarmente,
ela está empenhada também no desenvolvimento de produtos
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para promoção da alimentação mais saudável, por meio do
aperfeiçoamento de suas atividades de marketing.
A MagyarPékszövetseg tem uma ampla rede de relacionamento com outras entidades de grande expressão nacional.
Assim, ela é membro Comissão de Arbitragem da Indústria de
Alimentos, bem como o co-presidente do lado patronal da Comissão de Arbitragem da Indústria de Panificação. É a representante da categoria na Federação Húngara das Indústrias
de Alimentos (ÉFOSZ), o que automaticamente assegura a ela
um lugar na Associação Húngara das Corporações de Artesãos
(IPOSZ).
Além disso, é membro da Câmara Húngara de Comércio
e Indústria. Essas organizações e fóruns públicos têm papel
preponderante no processo de elaboração de leis, tendo para
si resguardados os direitos de opinar institucionalmente em
nome classe dos panificadores, bem como de defender seus interesses. Já no âmbito internacional representa a panificação
da Hungria na União Europeia de Panificadores e na Union Internationale de la Boulangerie et Boulangerie Patisserie (UIB).

E N T R E V I S TA
Emoção à flor da pele: acostumado a receber
inúmeras homenagens, o maestro João Carlos
Martins se emocionou muito e até chorou na
vitória da Vai-Vai no Carnaval paulista este ano.

Cláudio Lira

O maestro João Carlos Martins
ainda comemora a vitória da VaiVai, que levou a história da sua
vida ao Sambódromo de São
Paulo. Uma vida repleta de desafios, diga-se, mas também de
grandes vitórias que não param
de acontecer. Bravo, maestro!

E A MÚSICA VENCEU!

A

vida dele daria um filme. Na verdade, já rendeu dois
e, em breve, vai render um terceiro, “João”, um longa
dirigido por Bruno Barreto, que terá Rodrigo Santoro
no papel principal. Considerado um grande especialista e intérprete do compositor alemão Johann Sebastian Bach, o maestro João Carlos Gandra da Silva Martins, 70 anos, é hoje um
dos renomados e festejados maestros do Brasil e do mundo. No
Carnaval deste ano, foi até tema do enredo campeão da escola
de samba Vai-Vai no Sambódromo de São Paulo.
Porém, a trajetória que o levou a esse reconhecimento foi,
no mínimo, bastante sinuosa. Ele começou seus estudos musicais ainda menino, no dia em que seu pai comprou um piano.
Pouco depois, aos oito anos, seu pai o inscreveu em um concurso para executar obras de Bach e ele venceu seu primeiro desafio de tantos outros que estavam por vir. Como, por exemplo,
o que teve que enfrentar aos 26 anos, quando teve o nervo do
braço direito rompido numa queda num jogo de futebol, comprometendo o movimento de três dedos da mão. Sete anos depois, foi acometido por uma lesão por esforço repetitivo, e teve
que se afastar novamente da música. O “exílio” durou mais sete
anos, quando a LER regrediu e ele voltou a tocar.
Mas aí, uma noite, saindo de uma gravação num teatro da
Bulgária, João Carlos foi vítima de um assalto violento, quando
foi golpeado com uma barra de ferro e teve uma lesão cerebral,
que acabou obrigando-o a cortar o nervo e a perder os movi-

mentos da mão direita. Mesmo assim, ele continuou tocando
piano. Porém, em 2004, aos 64 anos, um tumor acometeu a sua
mão esquerda e, depois de duas cirurgias, perdeu os movimentos dela também. E foi aí que sua vida começou a mudar novamente. Ainda no hospital, foi “aconselhado”, num sonho, pelo
maestro Eleazar de Carvalho, a estudar regência, o que começou a acontecer já na manhã seguinte. E, de lá para cá, já foram
realizados perto de 1.000 concertos sob sua batuta.
Nesta bem humorada entrevista que concedeu com exclusividade para a revista IP&C, o maestro João Carlos Martins fala
de superação, da emoção que sentiu ao desfilar com a Vai-Vai
e de alguns de seus vários incomensuráveis amores, como
aquele que tem pela vida, pela música e, ainda, por aquele que
tem, desde pequenino, pela Portuguesa de Desportos, seu time
do coração. “Tem gente que nem acredita que eu torço para a
Lusa, mas é verdade. Eu gosto, sim. E esteja onde ela estiver,
pode até jogar no campo de várzea, eu estarei lá!”

IP&C: Maestro, de onde vem tanta energia para vencer as
adversidades da vida?
Maestro João Carlos Martins: Sou um apaixonado por ela,
pela vida. Mas, creio que essa força está no meu DNA e vem do
meu pai, que era português. Com 36 anos, ele foi diagnosticado
de um câncer violento. Os médicos tiraram três quartos do estômago dele e deram-lhe seis meses de vida. Mas aí, ele falou:
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“Seis meses de vida? Ora, esses caras não me conhecem...”
E partiu para a luta. Resumo da ópera: ele morreu com 102 anos
idade, de acidente, totalmente lúcido e saudável. (risos) E foi
ele que ensinou a mim e aos meus irmãos, que quando a gente
corre atrás de um sonho, chega um dia que o sonho começa a
correr atrás da gente também.

E, com certeza, o senhor já materializou muitos deles, como
aquele de popularizar a música clássica entre os brasileiros.
Acredito que o termo correto seja “democratizar” a música.
Isso é importante porque a música é uma linguagem universal,
que toca as pessoas de forma muito especial e tem o poder de
transformar vidas. E isso, desde que a gente é pequenino: um
estudo feito nos Estados Unidos comprovou que mães que ouvem música clássica, como Mozart, durante a gravidez, e continuam a sua prática no pós-natal, têm crianças com níveis de
inteligência e de capacidade de aprendizagem superiores àquelas que não mantêm a prática da música.

E não deixa de ser uma ferramenta de inclusão social, não
é mesmo?
Sem dúvida. Resolvi criar a (Orquestra) Bacchiana Jovem
com a finalidade de inserir os adolescentes e jovens das periferias de São Paulo na sociedade. A música foi além das periferias. Na Fundação Casa, o trabalho me dá energias e grandes
satisfações. Trabalhos como esses me permitiram viver experiências inacreditáveis que ainda me emocionam. Todos nós temos direito de recomeçar a vida, eu acreditei que eles deveriam
ter também. E dei uma “forcinha” por meio daquilo que de melhor sei fazer: música. No Natal de 2008 um menino que tinha
acabado de sair da Febem, como era chamada naquele tempo,
deixou uma carta de agradecimento muito bonita em minha
casa. Numa daquelas linhas, comecei a chorar como criança ao
ler: “A música venceu o crime, tio maestro!”. A sensação foi de
dever cumprido.

Nem ela. A tecnologia pode servir de plataforma para a criatividade, sem dúvida, desde que deixemos de lado as viseiras
e possamos abrir o olhar para o horizonte. Mas não, ela não
tem o poder de recriar o momento maravilhoso para a música
que a humanidade viveu há 300 anos. Mas, talvez, num futuro
distante, haja uma conjunção mágica de fatores como emoção,
técnica e muito mais, e o ser humano possa viver novamente
uma época tão prolífica quanto aquela.

Por falar em emoção, o senhor chorou muito com a vitória
do Vai-Vai este ano no Carnaval paulista, que teve a sua maravilhosa trajetória de vida com o enredo “A Música Venceu!”.
Como é que foi desfilar no Sambódromo?
Pois é, eu que já fui chamado de maestro chorão, precisei
de mil lenços. Depois de receber tantas homenagens em minha
carreira, achei que já estava acostumado. Mas entrar na avenida com 30 mil pessoas cantando a sua vida foi um momento
mágico. E não teve jeito: este velho chorão só podia chorar de
novo. (risos) Quando recebi o convite para a homenagem, falei
para o pessoal: “Gente, isso não vai dar certo, a escola vai voltar
para o grupo de acesso. Mas eles me animaram e me convenceram, dizendo que se sentiam a caminho do 14º título da escola
paulistana. E, felizmente, foi o que aconteceu.

Foi uma emoção parecida com aquela que o senhor sente quando a Portuguesa de Desportos entra no gramado
para jogar? Como a de reger a execução do Hino Nacional Brasileiro para um estádio do Canindé lotado no último
jogo da temporada de 2007, fato considerado por muitos o
momento mais emocionante do Campeonato Brasileiro da
Série B naquele ano?
É, é parecida. Sou torcedor fanático da Portuguesa desde
criancinha, desde os cinco anos de idade. O time é a minha
paixão e não vou mudar nunca. Se um dia ele chegar à várzea,
lá na Marginal, eu estarei lá, metido no alambrado. (risos)

Existe algum movimento de renovação da música clássica atualmente?

Muitos dos torcedores do seu time do coração são donos
de padarias em São Paulo. Como é a sua relação com elas?

Infelizmente não. O período em que Bach e os outros grandes compositores viveram, há 300 anos, não se renovou. Aquele
foi um momento muito especial na história da humanidade,
como foi o período grego. E tudo que foi gestado durante ele
tem importância tal que sobrevive até hoje, com força sempre
renovada. Sim, temos grandes compositores populares hoje em
dia, mas suas obras não sobreviverão tanto tempo e serão ouvidas com a mesma intensidade e plenitude daqui a 300 anos, o
que é um segundo em termos históricos.

Brasileiro que não frequenta padaria, não é brasileiro. Adoro padaria e admiro muito o trabalho dos panificadores. Ultimamente, em função dos compromissos, não tem dado muito
tempo, mas eu costumava ir sempre às padarias da Aclimação,
de Higienópolis e da Consolação para comer um pão na chapa
e tomar um pingado. E um dos meus maiores sonhos é, muito
em breve, ver as padarias fechadas por oito horas para deixar
os panificadores portugueses comemorarem a volta da Lusa à
Série A, e, depois, por mais oito, quando conquistarmos o campenonato da Primeira Divisão. (risos)

Nem a tecnologia pode apressar esse processo?
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CUIDE-SE BEM,
PARA IR ALÉM

N

Vida longa e próspera:
os homens precisam
cuidar melhor de sua
saúde para não se
transformarem na bola
da vez das doenças
oportunistas e, é claro,
verem seus filhos e
netos crescerem.

em todo mundo sabe, mas desde 1999 o homem, a
exemplo da mulher, também tem o seu dia de comemoração. O Dia Internacional do Homem é um evento
internacional celebrado em 19 de novembro de cada ano. No
Brasil, no entanto, a data é comemorada no dia 15 de julho.
Entre os principais objetivos do Dia Brasileiro do Homem

estão a promoção da igualdade entre gêneros e o destaque
dos papéis positivos desempenhados pelos homens na sociedade. É uma ocasião em que homens se reúnem para
discutir a discriminação profissional contra os homens nas
áreas de serviços sociais, nas atitudes e expectativas sociais
e no direito, para combater o sexismo e, ao mesmo

Sanja Gjenero

A cada três mortes de pessoas adultas
no Brasil, duas são de homens. Eles vivem, em média, sete anos menos do
que as mulheres e têm mais doenças.
Por isso, é muito importante que os papais – e os homens, em geral – rompam
barreiras culturais e prestem mais atenção aos cuidados com a sua saúde.

ESPECIAL/DIA DOS PAIS

Mudança cultural: em geral, os
homens têm medo de descobrir que
estão doentes ou acham que nunca
vão adoecer, por isso não se cuidam.

StockFree

tempo, celebrar suas conquistas e contribuições na comunidade, na família e no casamento e, ainda, na criação
dos filhos. Por esta última razão, principalmente, se transforma numa espécie de comemoração antecipada do Dia
dos Pais em nosso País.
Tudo isso é muito importante, sem dúvida. Mas a proposta de melhorar a saúde dos homens brasileiros, especialmente dos mais jovens, torna-se imperativa nesse contexto.
O assunto é tão preocupante que, em 2008, o Ministério da
Saúde lançou a Política Nacional de Saúde do Homem, que
tem por objetivo facilitar e ampliar o acesso da população
masculina aos serviços de saúde. A iniciativa é uma resposta à observação de que os agravos do sexo masculino
são um problema de saúde pública. A cada três mortes de
pessoas adultas no Brasil, duas são de homens. Eles vivem,
em média, sete anos menos do que as mulheres e têm mais
doenças do coração, câncer, diabetes, colesterol e pressão
arterial mais elevada.
A nova política colocou o Brasil na vanguarda das ações voltadas para a saúde do homem. O país foi o primeiro da América Latina e o segundo do continente americano a implementar
uma política nacional de atenção integral à saúde do homem.
O primeiro foi o Canadá. A política está inserida no contexto
do Programa “Mais Saúde: Direito de Todos”, lançado em 2007
pelo Ministério da Saúde para promover um novo padrão de
desenvolvimento focado no crescimento, bem-estar e melhoria
das condições de vida do cidadão brasileiro.
As ações da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde
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do Homem buscam romper os obstáculos que impedem os homens de
frequentar os consultórios médicos.
Ela partiu da constatação de que os
homens, por uma série de questões
culturais e educacionais, só procuram o serviço de saúde quando perderam sua capacidade de trabalho.
Com isso, perde-se um tempo precioso de diagnóstico precoce ou de
prevenção, já que chegam ao serviço de saúde em situações limite. Por
meio dessa iniciativa, o governo federal quer que, pelo menos, 2,5 milhões de homens na faixa etária de
20 a 59 anos procurem o serviço de
saúde ao menos uma vez por ano.
Além de criar mecanismos para melhorar a assistência
oferecida a essa população, a meta é promover uma mudança cultural. Isso porque, em geral, os homens têm medo de
descobrir que estão doentes ou acham que nunca vão adoecer, por isso não se cuidam. Não procuram os serviços de
saúde e são menos sensíveis às políticas. Isso ocorre, geralmente, porque os homens são educados para não chorar e para manter a couraça de que são “machos”. Também
alegam que são os provedores e têm medo de que se descubram doenças, mas hoje as mulheres são tão provedoras
quanto eles.

A PREVENÇÃO É TUDO
Os números assustam. De acordo com estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o Brasil terá 500 mil novos
casos de câncer em 2011. E, se não houver uma intervenção
efetiva pelas autoridades de saúde, este número pode saltar
para 26 milhões em 2030. No homem, os tipos mais comuns,
à exceção do câncer de pele do tipo não melanoma, serão os
cânceres de próstata, pele, cólon, reto e de pulmão. Segundo pesquisa recente da Agência Internacional para Pesquisas em Câncer, o impacto global do câncer mais que dobrou
nos últimos 30 anos. Uma das explicações para a crescente
incidência da doença é, curiosamente, o aumento da expectativa de vida. Com uma população cada vez mais idosa, o
aumento dos casos de doenças crônico-degenerativas também é crescente.
No último dia 8 de abril, como parte das comemorações do

ESPECIAL/DIA DOS PAIS

Dia Mundial de Combate ao Câncer, a DASA, maior empresa
de medicina diagnóstica na América Latina e a quarta maior
no mundo, divulgou os resultados de uma pesquisa realizada
para verificar o índice de PSA (Antígeno Prostático Específico),
que pode ajudar a diagnosticar uma doença prévia na próstata. O trabalho levantou os exames de 66.056 pessoas realizados pelo laboratório de janeiro a dezembro de 2010 no estado
do Paraná. Deste total de exames analisados, foi comprovado
que o índice do PSA aumenta conforme a idade. De acordo
com a pesquisa, para as pessoas com até 49 anos a porcentagem de exames com PSA considerado acima do normal foi
de 0,8%. De 50 a 59 anos o índice subiu para 2,6% e, de 60 a 69
anos, para 5,09%. Já para pacientes a partir dos 70 anos a porcentagem chegou a 7,2%.
Selmo Minucelli, hematologista e oncologista da DASA,

ressalta que, apesar de esses valores apresentarem um índice alto, considerado acima do normal, vale lembrar que nesta
pesquisa foi levado em consideração única e exclusivamente o
PSA, excluindo a possibilidade de outras doenças estarem associadas a estes números. “Nem todo mundo que apresentou
esta porcentagem alta tem câncer de próstata. Mas é bom estar
atento a esses indicativos para conseguir ter um diagnóstico
mais preciso”, diz. Muitos desconhecem que a obtenção de um
diagnóstico precoce em casos de pacientes com câncer está diretamente associada às suas reais chances de cura. A detecção
da doença em estágio inicial pode ser responsável por 80% a
100% da cura definitiva.
Segundo Minucelli, o PSA é uma substância produzida pelas
células da próstata. Quando existe um aumento no número de
células produtoras, como o que acontece no caso do câncer de

ESPECIAL/DIA DOS PAIS

próstata e da prostatite (inflamação da próstata), o PSA se
eleva no sangue, conforme mostrado nos números acima, servindo como indicador dessas doenças. “Claro que a diferenciação dos casos benignos e malignos de câncer nem sempre é
possível apenas com valores isolados de PSA, sendo necessária
a correlação com informações da história e do exame clínico.
Mas vale lembrar que, para prevenir a doença, todo homem
deve se submeter à avaliação anual da próstata, com o toque
retal e a dosagem de PSA a partir dos 45 anos de idade, independentemente da existência de sinais ou de queixas sugestivas de câncer”, lembra.
O especialista explica que, com o PSA, é possível detectar
tumores microscópicos e que, quando esse exame de sangue é
combinado com o toque retal, dá aos médicos um diagnóstico
de certeza quase absoluta. O médico destaca ainda que existem
quatro procedimentos que possibilitam a diferenciação das lesões benignas do câncer: toque retal, dosagem de PSA no sangue, ultrassonografia de próstata e biópsia de próstata. “O uso
adequado desses exames torna possível a descoberta precoce
da doença”, comenta.
A próstata é uma pequena glândula do aparelho reprodutor
masculino, que envolve a uretra na saída da bexiga. Produz o
sêmen, que é responsável pelo transporte e fonte de energia
para os espermatozóides. De acordo com Minucelli, o câncer de
próstata, em sua fase inicial, não costuma apresentar sintomas.
Quando apresenta, destacam-se os sintomas consequentes ao
aumento da próstata que, por envolver a uretra (que consiste
no canal por onde passa a urina), costumam ser: dificuldade
para iniciar a micção, urgência para urinar, jato urinário fraco,
sensação de não esvaziar bem a bexiga e aumento da frequência urinária à noite. “Mas estes sintomas não são exclusivos do
câncer de próstata, sendo encontrados em qualquer condição
que resulte em aumento da próstata”, lembra o especialista.

Por que os homens não se cuidam e não procuram os serviços
de saúde?
• Têm medo de descobrir doenças.
• Acham que nunca vão adoecer e por isso não se cuidam.
• Não procuram os serviços de saúde e não seguem os
tratamentos recomendados.
• Estão mais expostos aos acidentes de trânsito e de trabalho.
• Utilizam álcool e outras drogas em maior quantidade.
• Estão envolvidos na maioria das situações de violência.
• Não praticam atividade física com regularidade.
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Em fase mais avançada, o paciente pode manifestar dores ósseas, anemia e perda de peso.

POUCO CONHECIDAS
A mídia veicula diariamente campanhas contra o câncer. As
mais comuns tratam do câncer de mama, do câncer de pele ou,
ainda, no caso do homem, do câncer de próstata. No entanto,
poucas pessoas sabem que o câncer de testículo já corresponde
a 5% do total de casos de câncer entre os homens. Apesar de
raro, preocupa porque a maior incidência é em homens em idade produtiva, entre 15 e 50 anos. Nessa fase, há chance de ser
confundido, ou até mesmo mascarado, por orquiepididimites
(inflamação dos testículos e dos epidídimos (canal localizado
atrás do testículo e que coleta e carrega o esperma), geralmente
transmitidas sexualmente.
Assim como no câncer de mama, o auto-exame testicular é
fundamental para a detecção de nódulos, já que muitas vezes
o tumor não apresenta dor ou sensibilidade. A prevenção de
cânceres como o testicular e o de próstata é difícil, pois os exames ainda são vistos como tabu e o homem não tem o hábito
de visitar um urologista regularmente.
Médicos oncologistas da Oncomed Bh – Centro de Prevenção e Tratamento de Doenças Neoplásicas, afirmam que
o ideal é que eles se cuidem desde a adolescência, período
em que a doença pode apresentar os primeiros sinais. Já os
homens que possuem algum tipo de anomalia testicular devem ficar atentos, pois estão mais propensos a desenvolver
o câncer. Mesmo com suas boas chances de cura, o câncer
ainda é perigoso, pois atinge homens em plena idade reprodutiva e pode afetar sua vida sexual, reprodutiva, econômica
e afetiva. O câncer testicular é curável, quando diagnosticado
precocemente. Mesmo quando o câncer já se espalhou pra outros órgãos, este tipo costuma responder bem a tratamentos
quimioterápicos.
Outro problema pouco conhecido é o câncer de mama masculino. Segundo Fernando Medina, oncologista do Hospital São
Luiz, unidade Anália Franco, surgem 500 casos desse tipo de
doença a cada ano, no Brasil. O diagnóstico, que também é feito
por meio do exame de mamografia, é fácil e bastante simples
de ser realizado, porém, na maioria dos casos, acontece tardiamente. “Isso porque a maioria dos homens não percebe a
tempo, uma possível alteração em suas mamas, e pensa que a
doença se restringe ao universo feminino”, alerta Medina.Crédito: Sanja Gjenero

GOURMET/IDPC

O PAPAI TAMBÉM MERECE CARINHO!
Parece que ainda falta um tempão, mas agosto está “aí”! Pelo menos para você, amigo panificador,
se provisionar com receitas e ingredientes para seus clientes homenagearem os seus papais. Confira estas sugestões preparadas pelo IDPC especialmente para a data!

PÃO FOLAR
RENDIMENTO: 6 unidades de 580g e 1 unidade de 330g.
MASSA
Ingredientes
Farinha de trigo
Ovos
Melhorador
Azeite
Claras de ovos
Margarina sem sal
Leite em Pó
Sal refinado
Açúcar refinado
Queijo parmesão ralado
Fermento Bio. Inst. Seco

Porcent. (%

Quant. (g)
1250
500
12,5
250
250
125
50
25
125
25
25

100
40
1
20
20
10
4
2
10
2
2

Percentual baseado em farinha de trigo

Peso Total: 2637,5 g

RECHEIO
Ingredientes

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: Massa
• Pesar todos os ingredientes da receita.
• Colocar todos os ingredientes secos na masseira, com exceção do parmesão.
• Misturar por 1 minuto na velocidade lenta (1).
• Adicionar o azeite, as claras, a margarina e os ovos aos poucos.
• Misturar por aproximadamente 3 minutos na velocidade lenta (1).
• Misturar por aproximadamente 8 minutos na velocidade rápida (2) ou até formar o ponto de véu.
• Dividir a massa em pedaços de 400g.
• Bolear.
• Descansar por 30 minutos.
• Rechear cada bola de massa com 185g.
• Colocar na forma de papel em formato redondo de 18cm x 5cm.
• Fermentação final em estufa controlada a 34º C por aproximadamente 60 minutos.
• Pincelar com ovo a superfície da massa e adicionar o parmesão ralado.
• Levar ao forno a temperatura de 150ºC por aproximadamente 30 minutos (forno de convecção) ou Levar ao forno
a temperatura de 180ºC por aproximadamente 30 minutos (forno de lastro).

Porcent. (%

Calabresa picada
100
Bacon picado
25
Cebola picada
25
Pimenta dedo de moça picada 0,8
Azeite
2,5
Percentual baseado em Calabresa

Quant. (g)
800
200
200
6
±20
Peso Total: 1226g

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: Recheio
• Pesar todos os ingredientes do recheio.
• Fritar o Bacon e reservar.
• Fritar a cebola no azeite e adicionar a calabresa.
• Retirar do fogo e juntar a pimenta
• Misturar tudo e reservar.

Informação Nutricional (Porção de 50g)
Quantidade por porção

%VD(*)

Valor Calórico 177 kcal = 743 kJ
Gorduras saturadas 3 g
Carboidratos 14.7 g
Gorduras trans
Menor ou igual a 0,2 g
Proteínas 5 g
Fibra alimentar 0.6 g
Gorduras Totais 10.9 g
Sódio 310 mg

9%
14%
5%
VD não
estabelecido
7%
2%
20%
13%

(*)% Valores Diários de referência com base
em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou
menores dependendo de suas necessidades
energéticas.

Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br

Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.
Jun/Jul 2011
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PÃO RECIFE
RENDIMENTO: 7 unidades de 340 g
MASSA
Ingredientes

Porcent. (%

Farinha de trigo
100
Ovos
12
Massa Velha
30
Leite de coco
±30
Margarina sem sal
12
6
Leite em Pó
Sal refinado
1,5
Açúcar refinado
6
Fermento Bio. Inst. Seco
2
Percentual baseado em farinha de trigo

Quant. (g)
1250
150
375
±375
150
75
18
75
25
Peso Total: 2493g

Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.

PROCESSO DE FABRICAÇÃO:
• Pesar todos os ingredientes da receita.
• Colocar na masseira os ingredientes secos.
• Misturar por 1 minuto na velocidade lenta (1).
• Adicionar os ovos, a massa velha e o Leite de coco
aos poucos.
• Misturar por aproximadamente 3 minutos na velocidade lenta (1).
• Adicionar a margarina.
• Misturar por aproximadamente 8 minutos na velocidade rápida (2) ou até formar o
ponto de véu.
• Dividir a massa em peças de 350g ou o tamanho desejado.
• Bolear.
• Descansar por 30 minutos
• Modelar em formato de filão.
• Fermentação final em estufa controlada a temperatura de 34º C por aproximadamente 60 minutos.
• Com o bisturi descartável de alimentos fazer cortes
na massa.
• Borrifar água sobre a superfície da massa e jogar farinha sobre ela.
• Levar ao forno a temperatura de 160ºC por aproximadamente 25 minutos (forno
de convecção) ou levar ao forno a temperatura de 180ºC por aproximadamente 25
minutos (forno de lastro).

Informação Nutricional (Porção de 25g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 80 kcal = 336 kJ
Gorduras saturadas 1.2 g
Carboidratos 12.7 g
Gorduras trans
Menor ou igual a 0,2 g
Proteínas 2.1 g
Fibra alimentar 0.5 g
Gorduras Totais 2.6 g
Sódio 94.6 mg

%VD(*)
4%
5%
4%
VD não
estabelecido
3%
2%
5%
4%

(*)% Valores Diários de referência com base
em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou
menores dependendo de suas necessidades
energéticas.

Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br
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MOUSSE DE CERVEJA
RENDIMENTO: 6 unidades de 90 g
MOUSSE
Ingredientes
Porcent. (% Quant. (g)
Creme de leite fresco
100
180
Cerveja escura
111,2
200
Açúcar refinado
44,5
80
Água
27,8
50
Gemas
25
45
Gelatina em pó sem sabor 5,5
10
Disco de pão de ló chocolate 22,3
40
Percentual baseado em creme de leite fresco Peso Total: 605g

REDUÇÃO DE CERVEJA
Ingredientes

Porcent. (% Quant. (g)
Cerveja escura
100
300
Açúcar refinado
40
120
Percentual baseado em cerveja escura Peso Total: 420g

Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: Mousse
• Pesar todos os ingredientes da formulação.
• Separar 140g da cerveja para a elaboração da mousse e o restante para umedecer o pão
de ló.
• Hidratar a gelatina e reservar.
• Aquecer a cerveja levemente e adicionar a gelatina hidratada e derretida. Deixar esfriar.
• Bater as gemas na batedeira com o globo até obter uma gemada fofa.
• Fazer uma calda a temperatura de 120oC com o açúcar e a água. Despejar lentamente
sobre as gemas ainda batendo em velocidade baixa.
• Aumentar a velocidade e bater até esfriar completamente.
• Misturar as gemas com a cerveja já fria.
• Bater o creme de leite fresco em ponto de chantilly e acrescentar delicadamente ao
restante dos ingredientes.
• Despejar nas forminhas e colocar os discos de pão de ló cortados no tamanho da base
levemente umedecidos com cerveja.
• Levar ao congelador por 3 horas.
• Desenformar e decorar com a redução de cerveja.

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: Redução de cerveja
• Pesar todos os ingredientes.
• Misturar os ingredientes e levar ao fogo.
• Deixar reduzir até obter um xarope e utilizar como decoração.

Informação Nutricional (Porção de 90g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 180 kcal = 756 kJ
Gorduras saturadas 6.4 g
Carboidratos 17.6 g
Gorduras trans 0g
Proteínas 3.2 g
Fibra alimentar 0g
Gorduras Totais 11.2 g
Sódio 25.1 mg

%VD(*)
9%
29%
6%
VD não
estabelecido
4%
0%
20%
1%

(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br
Jun/Jul 2011
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STROGONOFF DE
CHOCOLATE
RENDIMENTO: 11 unidades de 130 g
MASSA
Ingredientes

Porcent. (%

Quant. (g)

Leite condensado
100
400
200
Leite integral
50
Gemas
10
40
Chocolate em pó
32,5
130
25
100
Avelã torrada
Creme de leite UHT
25
100
Casca de laranja cristalizada 12,5
50
Cerejas picadas
30
120
120
Gotas de chocolate branco 30
Licor de gianduia
5
20
Chocolate branco
60
240
-10 unidades
Bexiga tamanho 00
Percentual baseado em leite condensado Peso Total: 1520g
Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.

PROCESSO DE FABRICAÇÃO:
• Pesar todos os ingredientes da receita.
• Triturar metade das avelãs no liquidificador e misturar em uma panela com o leite
condensado, o leite integral, as gemas e o chocolate em pó.
• Levar ao fogo baixo por aproximadamente 8 minutos ou até começar a desprender
da panela.
• Acrescentar o creme de leite, as cerejas, as gotas de chocolate, o licor, as cascas de
laranja e o restante das avelãs mexendo até ficar um creme homogêneo.
• Levar ao refrigerador para esfriar e reservar o strogonoff.
• Encher as bexigas e reservar.
• Derreter o chocolate branco e temperar.
• Banhar as bexigas com o chocolate temperado até o meio, levar ao refrigerador para
secar e repetir o processo.
• Estourar as bexigas e utilizar o chocolate em forma recipiente para rechear com o strogonoff.

Informação Nutricional (Porção de 130g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 468 kcal = 1966 kJ
Gorduras saturadas 12.5 g
Carboidratos 52.1 g
Gorduras trans 0 g
Proteínas 8.5 g
Fibra alimentar 1g
Gorduras Totais 26.2 g
Sódio 97.2 mg

%VD(*)
23%
57%
17%
VD não
estabelecido
11%
4%
48%
4%

(*)% Valores Diários de referência
com base em uma dieta de 2.000
kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser
maiores ou menores dependendo
de suas necessidades
energéticas.

Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br

PRODUÇÃO DAS RECEITAS DO IDPC - Equipe Técnica do
IDPC: Rodrigo Sant’Anna Lopes Chaluppe – Gerente Técnico
Executivo / Engenheiro de Alimentos; Alessandra Pagiato –
Coordenadora Técnica; José de Oliveira e Welker Evangelista
– Demonstradores Técnicos; e Rodrigo Torres – Demonstrador
Técnico Nível 1. Fotos: Cláudio Lira.
64

:::

IP&C 776

:::

Jun/Jul 2011

Griszka Niewiadomski

ANTENA IDPC

O pão é um alimento de alto valor nutritivo e especialmente rico em carboidratos, essenciais
para a dieta dos atletas.

Necessidade básica: uma pessoa
saudável, que faz esporte regularmente
e de maneira intensa, deve consumir até,
no máximo, 400g de pão por dia.

O PÃO NA DIETA DOS ATLETAS

O

s profissionais de nutrição recomendam que entre

principalmente de amido, um carboidrato que fornece a lenta

60% e 70% das calorias na dieta de um atleta sejam

absorção de energia que o corpo precisa para funcionar cor-

provenientes de carboidratos, entre 15% e 20% de

retamente. Assim, o pão é um alimento fundamental na dieta

proteínas e entre 15% e 25% de gorduras. O pão é composto

dos atletas.

ANTENA IDPC

Os nutricionistas
recomendam que os
atletas consumam mais
carboidratos do que
alguém que não realiza
nenhuma atividade física

Favor arrumar
alguma imagem
para esse local
“Muitas pessoas desconhecem que o pão é um alimento de

FONTE DE ENERGIA

alto valor nutritivo e especialmente rico em carboidratos, es-

Mas o pão não só fornece apenas carboidratos. É, também,

senciais na dieta de um atleta, porque ajudam na manutenção

uma boa fonte de vitaminas, especialmente aquelas no grupo

da atividade muscular, melhoram a atividade do cérebro, do

B, bem como de minerais como fósforo, cálcio, selênio, zinco,

sistema nervoso e o metabolismo de gorduras, além de impedir

ferro, magnésio e potássio. Além disso, o pão – principalmente

a oxigenação das proteínas”, afirma a Dra. Marcela González-

o de trigo integral – contém fibras e dificilmente engorda, que é

Gross, professora de Nutrição na Escola de Ciência da Atividade

também um fator a considerar na dieta dos atletas.

Física e Esporte da Universidade Politécnica de Madri e portavoz científica da campanha “Pão cada dia!”.

Os nutricionistas recomendam o consumo de pão entre
220g e 250g por dia para a população em geral. Contudo, os atle-

Além disso, o pão é um alimento de alto índice glicêmico

tas devem consumir mais carboidratos do que alguém que não

e, quando consumido após o exercício físico, ajuda a restabe-

realiza nenhuma atividade física. Uma pessoa saudável, que

lecer as reservas de glicogênio rapidamente. E o momento de

faz esporte regularmente e de maneira intensa, deve consumir

sua ingestão também é importante no desempenho esportivo:

até, no máximo, 400g de pão por dia.

“O pão branco tem prioridade imediatamente antes e após o

Além disso, os especialistas recomendam consumir entre

exercício físico, enquanto os pães integrais, de baixo índice

cinco e seis porções de cereais por dia. E uma boa solução de

glicêmico, são mais indicados nas etapas de treinamento”, ex-

atender a essas necessidades e recomendações nutricionais é

plica a especialista.

incluir uma porção de pão em cada refeição. Lanches recheados

66

:::

IP&C 776

:::

Jun/Jul 2011

ANTENA IDPC

com alimentos de baixo teor de gordura também representam

comer alimentos ricos em carboidratos, como o pão.

uma boa opção como fonte de energia horas antes de iniciar a

Após o treinamento – A ressíntese de glicogênio muscular

atividade física, assegurando, também, a recuperação muscular

é máxima até 90 ou 120 minutos após o término do treino.

após o exercício.

Como geralmente a fome não é grande nessa hora, o consumo
de um sanduíche recheado com alimentos de baixo teor de

VOCÊ CONSOME OS CARBOIDRATOS QUE PRECISA?

gordura, junto com uma bebida esportiva, é altamente reco-

No café da manhã – O desjejum é uma refeição muito im-

mendável. A combinação de carboidratos e proteínas (amino-

portante, pois o nosso corpo necessita para recuperar o glico-

ácidos) após o exercício ajuda a prevenir lesões musculares.

gênio hepático consumido durante a noite para enfrentar o dia.

Entre as refeições – É muito importante para adaptar os ho-

O café da manhã de um atleta deve incluir uma porção de ali-

rários de refeições às sessões de treinamento. Em função disso,

mentos ricos em carboidratos, entre eles o pão.

um pequeno lanche da manhã ou no final da tarde pode ser

Antes do treinamento – É muito importante enfrentar o treino ou a competição com boas reservas de glicogênio muscular.
Cerca de três horas antes da atividade física é recomendável

uma boa opção.
Fonte: PANADECOL - Panaderos de Colombia / www.canisport.blogspot.com.

NCLnet

PÃO / TENDÊNCIAS

“Novos” grãos: pouco
(ou nada) conhecida no
Brasil, o uso das sementes
de chia em produtos já
representa uma tendência
nos Estados Unidos.

O QUE VEM POR AÍ
Num mundo em que a economia se esforça para se recuperar e problemas ligados a ela ainda pipocam
aqui e ali, algumas tendências para o mercado de panificação se delineiam de forma clara para os empreendedores globais do setor.

O

s próximos meses colocam uma série de questões e

líbrio correto entre qualidade e preço. Em nível mundial, eco-

desafios para os panificadores de todo o planeta. Entre

nomizar nas compras é uma necessidade entre a população, e

os últimos, o mais premente é a forma de atrair o di-

os panificadores têm que se ater a essa questão, numa dinâ-

nheiro do consumidor no clima econômico atual. O ano de 2010

mica que afeta não só as grandes padarias, como também os

deu início a uma lenta recuperação da economia global. Mas os

varejos menores.

problemas persistem, e esses empreendedores terão que continuar a avaliar várias tendências para ajudar a impulsionar as

A QUALIDADE AINDA IMPERA

vendas de produtos de panificação.

Durante as recentes turbulências econômicas, a qualidade

Uma das mais importantes diz respeito a encontrar o equi68
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manteve-se uma constante. Os panificadores precisam con-

PÃO / TENDÊNCIAS

tinuar a oferecer produtos com qualidade a preços razoá-

te. Só que, cada vez mais, os consumidores estão se tor-

veis. No atual estágio do mercado, o preço assume o papel

nando mais céticos e querem provas das “práticas verdes”

principal.

utilizadas na produção dos alimentos panificados que con-

Embora o preço do produto seja o fator mais convincente,

somem. De acordo com alguns estudos realizados pela con-

os consumidores também estão olhando para o valor nutri-

sultoria Mintel, 25% deles no mundo andam desconfiados

cional, conveniência e qualidade do produto para definição

do apelo verde das empresas. Em uma economia ruim, a

do valor. Os especialistas alertam que os consumidores con-

maioria dos consumidores tenderá a não priorizar o meio

tinuarão a se preocupar com gastos com alimentação total,

ambiente se isso fizer a sua conta dos alimentos subir. No

mas, com o recuo do desemprego, a tendência será de aco-

entanto, depois do fim da recessão, isso vai estar no topo da

modação.

lista de muita gente.
Ter uma padaria certificada por órgãos de defesa ambiental

SUSTENTABILIDADE

pode ser um objetivo máximo para os panificadores para pro-

Sustentabilidade continuará a ser um indicativo importan-

var que são sustentáveis. Porém, pequenas ações podem surtir

Lilikoi News

PÃO / TENDÊNCIAS

o mesmo efeito aos olhos dos consumidores. Por exemplo, eles
apreciam – e vão dar preferência – para as padarias que reciclam, ajudam a manter o ar e a água limpa e a preservar os
recursos naturais. Isso é um bom negócio.
Com esse objetivo, a American Bakers Association, em parceria com a Allied Trades of the Baking Industry colocou em
prática nos Estados Unidos uma espécie de “placar eletrônico” na internet, no qual mede os resultados de iniciativas de
sustentabilidade empreendidas pelos panificadores e seus
fornecedores.

Apelo natural: pesquisas mostram que 25% dos consumidores no
mundo andam desconfiados do apelo verde das empresas.

SAÚDE E BEM-ESTAR

EVOLUÇÃO DO FOOD SERVICE

A demanda por produtos saudáveis continua a crescer ape-

Segundo a Nielsen, em função dos problemas com a econo-

sar dos tropeços da economia mundial. Contudo, saúde pode

mia, as vendas de alimentos nos supermercados tiveram, em

significar várias coisas diferentes na padaria: grãos integrais,

2009 e 2010, melhor desempenho do que aquelas de itens não-

produtos livres de gordura trans, com baixo nível de sódio,

alimentícios, mostrando que os consumidores começaram a

sem açúcar e por aí vai. Nos Estados Unidos, algumas pada-

cozinhar mais refeições em casa. Mas, à medida que a situa-

rias estão desenvolvendo produtos que integram sementes

ção se normaliza, o crescimento da alimentação fora do lar já

de chia (Salvia hispanica, uma planta da família da hortelã,

começou a reverter também essa tendência nos quatro cantos

bastante conhecida na alimentação em países geografica-

do planeta.

mente distantes, como Índia e no México) em suas formulações. As sementes de chia são isentas de glúten e uma
poderosa fonte de fibras e ômega-3, algumas das palavraschave da alimentação saudável no momento. Pelos mesmos
motivos, os produtos direcionados para pessoas com problemas de saúde, como livres de açúcar para diabéticos ou sem
glúten para as pessoas com doença celíaca, também vêm ganhando destaque.

OS MÚLTIPLOS BENEFÍCIOS DA CHIA
As sementes de chia são um dos alimentos mais poderosos,
funcionais e nutricionais do mundo, porque são uma excelente
fonte de fibra, com antioxidantes e minerais, e a fonte vegetal
conhecida mais rica em em ácidos gordos ómega 3. Ainda
mais rica do que a quinoa, por exemplo.

“LIMPEZA” NOS RÓTULOS
“Menos é mais” também parece continuar a ser uma tendência corrente na panificação. Os consumidores do mundo todo
estão procurando produtos com rótulos indicando menores
números de ingredientes nas formulações e sem aditivos.
Nessa batida, simplicidade está se tornando sinônimo de
nova sofisticação. Essa tendência também deverá se manifestar em menor uso de embalagens e listas de ingredientes,
que além de mais curtas, deverão se tornar mais compreensíveis para o consumidor.
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Há sementes cinzentas, castanhas, pretas e brancas. A
variedade de sementes brancas é designada como Salba.
Na Era Pré-Columbiana, as sementes de chia eram um
componente das dietas aztecas e maias. A chia representava a
ração de sobrevivência dos guerreiros aztecas. Duas colheres
de sopa dessas sementes conseguiam suster um guerreiro
que marchava durante 24 horas. Os aztecas pagavam os seus
impostos com essas sementes que eram, também, usadas
como moeda.

NUTRIÇÃO

COMO ANDA
O SEU
ATENDIMENTO
AO CLIENTE?
Qualidade pode ser definida como um conceito
variável, alcançado à medida que um determinado produto satisfaz o cliente.

S

e você acha que o bom atendimento ao cliente resulta na satisfação dele, pense novamente. Hoje em dia,
tudo gira em torno de um objetivo principal: “Como

agradar o cliente”, e isso não pode ser “instalado” em um
StockFree

Fazendo a coisa certa: o bom atendimento não pode ser
“instalado” em um negócio e, sim, deve ser “adotado” como parte
integral da cultura da empresa.

NUTRIÇÃO

negócio e, sim, deve ser “adotado” como parte integral da

uma alimentação equilibrada no ponto de vista nutritivo, é

cultura da empresa, pois a satisfação do cliente depende da

o de oferecer refeições seguras no ponto de vista higiênico

personalização de suas preferências e necessidades. É nesse

sanitário, visto que, baseados em dados epidemiológicos, as

contexto que a qualidade dos produtos vendidos se destaca

unidades produtoras de alimentos são um dos principais lo-

perante os olhos e paladar dessas pessoas.

cais nos quais ocorrem surtos de doenças transmitidas por

Contudo, com o crescimento do mercado de alimenta-

alimentos (DTAs) (CAVALLI e SALAY, 2001).

ção, cria-se a necessidade da especialização em busca de um

Portanto, pode-se afirmar que a atuação do nutricionista

diferencial competitivo nas empresas por meio da melhoria

em UAN não se resume em alimentar o cliente, mas garan-

da qualidade dos produtos e serviços oferecidos, para que

tir a qualidade e a segurança do alimento do ponto de vista

esse diferencial determine quais permanecerão no mercado,

higiênico-sanitário, não apresentando contaminação. Para

sendo esta a mais moderna meta no atendimento aos consu-

que isso aconteça, é de responsabilidade do nutricionista o

midores, a tão almejada “Qualidade Total” (ARAÚJO e CAR-

treinamento de toda a equipe de produção (SILVA, 2002).

DOSO, 2002).

Entre suas atribuições, o nutricionista deve promover

Dessa forma, explica-se a qualidade como um conceito va-

programas de educação alimentar e nutricional para clien-

riável, alcançado à medida que um determinado produto sa-

tes; detectar e encaminhar ao hierárquico superior e às au-

tisfaz o cliente. O controle de qualidade é a manutenção dos

toridades competentes, relatórios sobre condições da UAN

produtos e serviços dentro dos níveis de tolerância aceitáveis

impeditivas da boa prática profissional e/ou que coloquem

para o consumidor ou comprador. Desse modo, para avaliar

em risco a saúde humana.

a qualidade de um produto alimentar, deve ser mensurado o
grau em que este satisfaz os requisitos específicos, sendo que
esses níveis de tolerância e requisitos se expressam por meio
de normas, padrões e especificações. (CAVALLI e SALAY, 2001)

*RENATA CAIRES BORBA (CRN3 12241), JERUSA CLARO
SIA FUKUGAUITI (CRN3 9084) e DÉBORA JUREIDINI TOZO
(CRN3 10850) são nutricionistas e membros da empresa Tri Nutri
Assessoria e Consultoria Nutricional (www.trinutri.com.br).

ASPECTOS INTRÍNSECOS
Com o crescimento profissional, especializações e falta de
tempo, cada vez mais pessoas realizam as suas refeições fora
de casa. No Brasil, estima-se que o número delas já é de uma
em cada cinco. Essa referência indica um grande potencial
no aumento e desenvolvimento dos estabelecimentos que
produzem alimentos para consumo imediato no País. Esses
estabelecimentos, fornecedores de alimentos prontos, incluem as Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) de porte
e tipos de organização diferentes entre si, como restaurantes
comerciais, restaurantes de hotéis, serviços de motéis, coffee
shops, buffets, lanchonetes, cozinhas industriais, fast food,
catering, panificadoras e confeitarias e cozinhas hospitalares (ABERC, 2002, BRASIL, 2004).
Em relação às UANs, a qualidade está associada a aspectos intrínsecos do alimento (qualidade nutricional e sensorial), à segurança (qualidades higiênico-sanitárias), ao atendimento (relação cliente-fornecedor), e ao preço (ABERC,
2002). Um dos principais objetivos da UAN, além de fornecer
72
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das Empresas de refeições Coletivas. Manual ABERC de Práticas
de Elaboração e Serviço de Refeições para Coletividades. 8
ed. São Paulo, 2002. / ARAÚJO WMC, Cardoso L. Qualidade
dos alimentos comercializados no Distrito Federal no período
de 1997-2001. Dissertação. Universidade de Brasília, Brasília,
2002. / CARNEIRO, H. Comida e sociedade: uma história da
alimentação. Rio de Janeiro: Campus, 2003. / CAVALLI, S.
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GESTÃO / SEGURANÇA

OLHAR
ELETRÔNICO

E

m um momento em que as panificadoras e o Brasil inteiro repensam modelos e conceitos de segurança, foi
realizada no final de abril, em São Paulo, a ISC BRASIL

– 6ª Feira e Conferência Internacional de Segurança, evento que
trouxe toda a tecnologia do setor para o segmento de segurança
privada, reunindo as principais marcas nacionais e internacionais em soluções, equipamentos e serviços de segurança para
as mais diversas aplicações.
De tudo que se viu na feira, o grande destaque foram as
câmeras. Ficou nítido que a tecnologia nessa área avança cada
vez mais rápido e que elas estão ficando cada vez inteligentes. Um dos modelos apresentados registra tudo o que há no
ambiente. Se alguma coisa for tirada do lugar, ela manda um
recado para a central de segurança. Outra vai atrás de cada movimento. E tem câmera que é como uma catraca: registra todos
os que passam por uma linha invisível.
A Axis Communications, líder mundial em vídeo monitoramento IP, por exemplo, apresentou no evento uma sala com câmeras inteligentes capazes de desenvolver uma série de funções
sem a necessidade do operador. As novidades incluíram câmeras que seguem o suspeito à medida que ele se desloca no ambiente, sem a necessidade do operador, e outras com funcionalidades automáticas como contagem de pessoas, identificação de
objetos abandonados numa determinada área e reconhecimen-

ReedComunica

Em termos de segurança
patrimonial, a área que anda
avançando mais rapidamente
nos últimos tempos é a de
câmeras inteligentes. Veja
o que alguns dos modelos
apresentados na última ISC
BRASIL podem fazer pela
segurança de sua padaria e
de seus clientes.

Praticidade: centrais de segurança cada vez mais compactas,
que você pode instalar numa pequena sala em sua padaria.

O QUE UMA
EMPRESA DE
SAÚDE
OCUPACIONAL
ESTÁ FAZENDO
NUMA
REVISTA DE
PANIFICAÇÃO?
A TC MED está aqui para mostrar que a melhor receita
de uma boa gestão começa com o bem estar e qualidade do
ambiente de trabalho dos seus funcionários.
Ligue agora, na TCMED você terá a assessoria de uma
empresa com mais de 15 anos trabalhando com medicina
ocupacional e cuida atualmente de mais
de 30000 funcionários.

GESTÃO / SEGURANÇA

ReedComunica

Atrações principais:
a tecnologia das
câmeras avança muito
rapidamente e elas estão
ficando cada vez mais
inteligentes.
to facial. O grande destaque do estande da empresa, entretanto,

IP, incluindo vídeo analítico avançado. Os usuários se benefi-

foi a câmera de rede interna dome PTZ AXIS P5544, a primeira

ciam podendo utilizar um sistema analógico tradicional e um

HDTV no mundo com visão de 360 graus. Ela incorpora duas len-

sistema IP ao mesmo tempo, assegurando o uso máximo de

tes diferentes para permitir aos usuários uma visão panorâmica

seus investimentos iniciais. O recurso de mensagens permite

de 360 graus e funções manuais de pan, tilt e zoom de 18x para um

o compartilhamento de dados entre os operadores sobre inci-

videomonitoramento detalhado, com qualidade HDTV.

dentes ocorridos.

Já a LG Electronics apresentou sua nova linha de equipamen-

Um dos grandes destaques da Samsung Techwin na feira

tos para o setor. Com mais de 60 produtos, o portfólio contempla

foi o lançamento da primeira câmera-robô do mercado. A linha

câmeras de segurança, servidores de vídeo, gravadores, mesa

de ponta SGR é projetada para oferecer o máximo de proteção

controladora e análise de vídeo. Um dos destaques da empresa é

em aplicações críticas de segurança, combinando tecnologia

Câmera Profissional Mega Pixel IP (LW345), equipamento profis-

e processamento de imagem para fornecer níveis sem prece-

sional de segurança, em formato box, conta com resolução Full

dentes de detecção e monitoramento de pessoas e veículos em

HD em tempo real, que significa alta qualidade de imagem em

uma ampla área, independentemente do clima ou de questões

mais quadros por segundo, garantindo perfeição no conteúdo.

ambientais. Essa tecnologia inovadora consiste em vários sistemas integrados para criar um grau de segurança com altíssimo

GERENCIAMENTO DE VÍDEO

nível de eficácia, livre de pontos cegos.

Entre os lançamentos mostrados pela Panasonic Corporation na

A seu turno, a Sony trouxe para a ISC BRASIL os novos e

ISC BRASIL, estava a câmera WVSW395, que é resistente a poei-

compactos modelos de câmeras analógicas de alta resolução

ra e água, sendo, por esse motivo, indicada para utilização em

(540TVL), como a SSC-N1x/2x, com apenas 84mm de largura e

áreas externas, como o estacionamento de padarias. Caso o am-

53mm de altura. As câmeras, que fazem parte das séries EP e

biente apresente muita umidade, a câmera conta também com

ER, são modelos com giro de 340 graus e de 360 graus contínu-

o dispositivo de desumidificação. O modelo produz imagens HD

os. Os modelos da série ER conseguem alcançar a impressio-

em 720p, de até 30fps, e grava em alta resolução, utilizando me-

nante velocidade de rotação de ate 300º em apenas um segundo

nos espaço. O sensor de imagem de 1.3 megapixel MOS permite

e dispõem da tecnologia DynaView, exclusiva da Sony, que faz

alta sensibilidade com menor consumo de energia.

com que a imagem se adapte à luz ambiente. Elas também de-

Marcando presença na feira, a Honeywell trouxe para esta

tectam mudanças na imagem, como o uso de spray na lente ou

edição do evento a mais recente inovação no campo de geren-

cobertura por qualquer outro material. O usuário também pode

ciamento de vídeo e tecnologia de vigilância que oferece inte-

programar para que alarmes sejam disparados de acordo com

gração do legado de vídeo analógico com câmeras e gravadores

suas necessidades.
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MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS

REGULAMENTAÇÃO TRAZ MAIS
SEGURANÇA AO TRABALHO
NAS PADARIAS
ABIEPAN, Sebrae, empresas e outras entidades trabalham em normas para que
processos produtivos sejam mais eficientes e seguros.

A

Associação Brasileira da Indústria de Equipamentos

Diniz, coordenadora da carteira da Indústria de Alimentos

de Panificação (ABIEPAN), o Sebrae, a Associação Bra-

do Sebrae, diz que a Unidade de Acesso a Serviços Finan-

sileira da Indústria e Confeitaria (Abip), a Associação

ceiros da instituição estuda com o governo formas de viabi-

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Instituto Nacional

lizar crédito aos pequenos empreendimentos da cadeia de

de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (Inmetro)

panificação.

estão desenvolvendo em conjunto normas e diretrizes para

Apesar de não haver multa para quem não se adequar,

diminuir os acidentes de trabalho e deixar as atividades mais

o fiscal do Ministério do Trabalho poderá conceder um pra-

seguras no setor de panificação.

zo curto de modificação até a interdição do estabelecimento,

Regina Diniz, coordenadora da carteira da Indústria de Ali-

a depender das condições dos equipamentos. “Num acidente

mentos do Sebrae, diz que este ano haverá capacitações de em-

de trabalho, além das penalizações, correm dois processos, um

presários em todo o país para que eles se adequem à Norma

civil e outro criminal, contra o dono da padaria. É muito mais

Regulamentadora (NR) 12. Publicada em 24 de dezembro de

barato fazer as modificações”, alerta Armando Taddei Júnior.

2010 pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a NR 12 diz respeito à segurança em máquinas e equipamentos. Ela estabelece
requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças
do trabalho nas fases de projeto e de utilização de máquinas e
equipamentos, definindo referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção que devem ser observados
para garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores.
“Estamos envolvidos também na construção de outras
normas junto com essas entidades. Nosso objetivo é ajudar a
sustentabilidade de todo o setor da panificação”, conta Regina
Diniz. O Inmetro e Sebrae desenvolvem um selo de eficiência
energética para fornos elétricos em padarias. “Os fornos terão o
mesmo selo de eficiência energética que as geladeiras possuem
hoje. São projetos estruturantes para todo o segmento”, diz a
coordenadora.

CRÉDITO VIÁVEL
Segundo Armando Taddei Júnior, gerente executivo da ABIEPAN, as empresas de equipamentos têm 180 dias desde a
data da publicação para se adaptarem à NR 12. Para as padarias, a adequação começa daqui a seis meses. “As pequenas
panificadoras, aquelas com até dez funcionários, terão de
36 a 66 meses para alterarem seus equipamentos”, informa
Armando.
Para colocar em prática rapidamente as substituições de
equipamentos e de projetos, o setor, segundo Armando, reivindica ao governo federal a criação de linhas especiais de
crédito, principalmente para as pequenas empresas. Regina

CONEXÃO FIESP

O MAPA DA COMPETITIVIDADE
Fiesp e Fundação Seade passam a oferecer Atlas de Competitividade da Indústria Paulista.
indústria paulista, malgrado as contingências dos últi-

A

adequação e priorização de ações, entre outros, nos seguintes temas:

mos anos, sobretudo a partir de 1998, que provocaram

• Identificação de vocações regionais e classificação da tipologia

redução da sua participação no PIB brasileiro, ainda é

dos polos de desenvolvimento de São Paulo: APLs, aglomerações

uma das mais dinâmicas do Brasil. O estado concentra 40% da

setoriais (com presença ou não de grande indústria na aglomeração

produção industrial brasileira e dispõe de uma das melhores

local), parques tecnológicos, regiões com denominação de origem;

infraestruturas física e tecnológica do País.

• Tecnologia: adequação de serviços tecnológicos (laboratórios,

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, em par-

centros de pesquisa) e elaboração de programas de extensão

ceria com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São

em “Gestão” e “Tecnologia” adequados às necessidades regio-

Paulo, no intuito de compreender melhor a indústria paulista e

nais, setoriais e de porte;

sua competitividade, solicitou à Fundação Seade a elaboração

• Formação de recursos humanos: adequação e expansão do ensi-

do Atlas da Indústria Paulista, que disponibilizará anualmente

no técnico e tecnológico conforme a demanda industrial regional;

informações setoriais e regionais sobre:

• Investimentos: identificação das externalidades benignas

• indicadores e distribuição territorial da atividade industrial de

para atração de investimentos (infraestrutura física e de com-

São Paulo, com ênfase nos fatores de produção (valor adiciona-

petitividade regional e local), oportunidades de adensamento

do fiscal), emprego (pessoal ocupado) e renda (salários);

de cadeias produtivas locais, atendimento a investidores priva-

• informações socioeconômicas dos municípios e regiões do es-

dos, subsídios à orientação de investimentos públicos e evolu-

tado de São Paulo;

ção de investimentos privados;

• infraestrutura física do estado;

• Infraestrutura e logística: identificação de oportunidades de me-

• infraestrutura de apoio à competitividade (ensino técnico,

lhoria/redução de gargalos, considerando necessidades específi-

institutos de pesquisa, universidades etc.);

cas das indústrias quanto a operações e distribuição da produção;

• localização dos estabelecimentos comerciais no estado e no Brasil.

• Capital humano: identificação das diferenças regionais/seto-

• evolução dos investimentos anunciados no estado.

riais de escolaridade e salários e a decorrente oportunidade de

Com esse conjunto de indicadores e informações, espera-se

programas de capacitação para escolaridade e produtividade;

concorrer para o aumento da competitividade industrial regio-

• Monitoramento da competitividade: identificação (constru-

nal, à medida que essas informações deem suporte para elabo-

ção de série histórica) da evolução do emprego, arrecadação,

ração e implantação de políticas de competitividade industrial

estabelecimentos, salários, investimentos etc., possibilitando

regional e estratégias de ação do setor público (estadual, regio-

verificar e adotar medidas referentes a setores/regiões mais di-

nal e municipal) da Fiesp (Sindicatos, Depar e Departamentos

nâmicos, possíveis efeitos da guerra tributária, construção de

Técnicos) e das indústrias.

indicadores de competitividade regional e municipal, constitui-

mes, pois o Atlas da Indústria Paulista permite identificar a distribuição dos setores e portes nas regiões, contribuindo para a avaliação,

Atlas da Indústria Paulista: com
esse conjunto de indicadores e
informações, espera-se concorrer para o aumento da competitividade industrial regional.
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ção de fundos e incentivos regionais etc.
Todas essas informações podem ser acessadas pela internet, no endereço http://intranet.seade.gov.br/projetos/fiesp/.

Cláudio Lira

As aplicações para o desenvolvimento dessas políticas são enor-

JURÍDICO CÍVEL

COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
COM DATA DE VALIDADE EXPIRADA
Por Dr. Julio Cezar Nabas Ribeiro*

Recentemente temos observado, por meio de notícias vinculadas no noticiário nacional, o aumento da
prisão de donos e gerentes de estabelecimentos comerciais decorrentes da comercialização de produtos com data de validade expirada (vencida). Tendo em vista a gravidade do tema, trataremos sobre tal
assunto neste artigo, visando ao esclarecimento dos panificadores.
1) DA PRÁTICA ILEGAL

mesmo informar a autoridade policial da ocorrência do crime.

A venda de produtos com data de validade expirada é tipifi-

Porém, somente a autoridade policial pode apurar o crime e

cada (considerada conduta criminosa) pelo artigo 7º, inciso

efetuar prisões.

IX da Lei nº 8.137/90. Com efeito, preconiza o art. 7º, inc. IX,
da Lei n.º 8.137/90, que:
“Art. 7º - Constitui crime contra as relações de consumo:
I - (...)
IX - vender, ter em depósito para a venda ou expor à venda, ou de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias ao consumo.”
O conceito de “produtos impróprios ao consumo” está
no §6° do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, neste caso, configurada a figura do inciso I, que estabelece que
tais produtos são aqueles com prazo de validade expirado;
independentemente de estarem deteriorados ou não, ou de
serem de uso humano ou não, de vencimento recente ou
não. Daí que desnecessária a perícia em tais bens, bastando
a constatação visual, neste caso, atestada por autoridade pública habilitada.
A pena do crime previsto no artigo 7º, inciso IX da Lei nº
8.137/90 é de detenção de 2 (dois) a (5) anos, ou multa.
Portanto, temos um crime previsto na legislação nacional
e que possui como conseqüência, pena relativamente gravosa, quando comparada com outros crimes, como, por exemplo,
crime de homicídio culposo, que possui pena de detenção de 1
(um) a 3 (três) anos.

2) DO PODER DE FISCALIZAÇÃO DO CRIME
A fiscalização da prática de comercialização de produtos com
data de validade expirada compete a todos os órgãos de defesa do consumidor, bem como órgãos de vigilância sanitária
existentes. No entanto, estes órgãos somente possuem a competência para autuar o estabelecimento comercial, lavrando
multas ou até mesmo fechando o estabelecimento. Podem até

Em São Paulo, existe o Departamento de Proteção à Pessoa
e a Cidadania-DPPC.O DPPC é um departamento especializado
em investigações de delitos relacionados ao consumidor, à saú

JURÍDICO CÍVEL

Leda Brandão

de pública, ao meio ambiente e às relações de trabalho, além da Fazenda
Pública. A criação do Departamento
de Polícia de Proteção à Cidadania
(DPPC) foi definida em decreto do
governador José Serra, publicado no
Diário Oficial do Estado, no dia 21 de
maio de 2009.
O DPPC possui seis divisões:
Infrações

contra

o

Consumidor;

Infrações contra a Saúde Pública;
Infrações contra o Meio-Ambiente,

Fora de validade: a venda de
produtos nessas condições tem
provocado um aumento da
prisão de donos e gerentes de
estabelecimentos comerciais.

Meio Ambiente do Trabalho e Relações do Trabalho; Crimes contra a
Fazenda; Crimes contra a Administração; e Administração (esta área,
claro, administrativa).

Salientamos que a Delegacia especializada no combate

Com a criação do DPPC, a população passa a contar com

aos crimes contra saúde pública vem realizando intensa

unidades policiais dedicadas exclusivamente a investigações

fiscalização nas padarias e confeitarias da Cidade de São

nessas áreas, possibilitando que os outros 19 departamentos

Paulo, encontrando algumas irregularidades que, além de

da polícia se dediquem aos demais delitos. A Divisão de Cri-

causar diversos transtornos ao panificador, arranham a

mes contra a Fazenda Pública atuará em delitos praticados

imagem de todo o setor junto à opinião pública.

por servidores públicos estaduais e municipais - inicialmente da Prefeitura de São Paulo, podendo, contudo, estender-

3) DO PROCEDIMENTO

se a outros municípios, após aprovação da Delegacia Geral

Uma vez realizada a fiscalização por parte dos investigadores

de Polícia.

da Polícia Civil no estabelecimento comercial, encontrada al-

O Decreto nº 54.359 de 20 de maio de 2009, que criou o

guma irregularidade, a autoridade policial dá voz de prisão

DPPC, deixou claro a exclusividade das Delegacias Especia-

ao responsável pelo estabelecimento, responsável esse que

lizadas quanto ao registro e apuração das infrações penais

não necessariamente precisa ser o sócio proprietário, sen-

contra o Consumidor, a Saúde Pública, o Meio Ambiente, o

do que na ausência deste geralmente assume o encargo um

Meio Ambiente do Trabalho e as Relações do Trabalho.

funcionário.

Ou seja, somente as delegacias especializadas podem

Com a prisão em flagrante, os policiais conduzem o res-

atuar na apuração dos crimes elencados acima, não poden-

ponsável pelo estabelecimento – neste momento já sendo

do as demais delegacias da Capital exercerem atividades

considerado preso em flagrante – para a sede do DPPC, situa-

nessas áreas.

da na Avenida São João, local no qual será elaborado Boletim

A Delegacia especializada em Crimes Contra a Saúde Pú-

de Ocorrência.

blica realiza intensa fiscalização nas padarias e confeitarias

Após a elaboração do Boletim de Ocorrência é realiza-

da Cidade de São Paulo, encontrando algumas irregularida-

da a oitiva do responsável pelo estabelecimento e após, o

des que podem gerar diversos ônus para os empresários do

Delegado competente fixa fiança necessária para a soltura

setor, inclusive processo criminal por crimes contra a saúde

do primeiro.

pública, incluindo o crime previsto no artigo 7º, inciso IX da

competente elabora o Alvará de Soltura do responsável pelo

Lei nº 8.137/90.
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quérito e encaminha os autos para o Promotor Público do

A Autoridade Policial, então, irá instaurar Inquérito

fórum competente, devendo este analisar os autos e deci-

Policial para a apuração do crime, realizando diversas di-

dir pelo oferecimento da denúncia (abertura de processo

ligências, inclusive realizando perícia nos produtos apre-

criminal), ou não. Oferecida a denúncia, o panificador ou

endidos para verificar se estes estavam impróprios para o

o funcionário responsável pelo estabelecimento responde

consumo.

pela prática do crime previsto na Lei nº 8.137/90, ficando

No entanto, quando tratamos da prática do crime por comercialização de produtos com data de validade expirada,

sujeito assim, à aplicação da pena prevista pela prática
do crime.

não necessariamente realiza-se perícia, pois esta é dispensá-

Deve ser salientado ainda que se configura o crime com

vel, tendo em vista que o crime configura-se com a simples

a simples exposição do produto para venda ou mesmo com a

prática da comercialização dos produtos fora da data de vali-

sua utilização, não sendo necessária a realização de perícia

dade estipulada pelo fabricante.

para verificar se o produto, embora vencido, está em con-

Realizadas todas as diligências a Autoridade Policial
elabora Relatório Final sobre o apurado no decorrer do in-

dições próprias para consumo, conforme entendimento do
Tribunal de Justiça de São Paulo:
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estabelecimento comercial.
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“CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO Autoria

4) PRODUTOS MAIS APREENDIDOS PELA DPPC

e materialidade comprovadas - Proprietário e responsável

Para evitar problemas com a Delegacia Especializada em Cri-

direto pelo estabelecimento que responde pela exposição à

mes Contra a Saúde Pública o panificador deve tomar cuida-

venda de produtos impróprios para o consumo - Produtos

do com algumas situações mais encontradas pelos investiga-

com prazos de validade vencidos que prescidem de perí-

dores da Polícia Civil de São Paulo:

cia, por ser crime de perigo abstrato - Comprovação da

Especial cuidado na venda de produtos com data de va-

conduta negligente do réu, que deixou de proceder à reti-

lidade expirada. Um dos itens vendidos nas padarias mais

rada da mercadoria imprópria ao consumo Recurso par-

encontrados com data de validade expirada é o vinho CASAL

cialmente provido. 0005361-07.2008.8.26.0070 Apelação

GARCIA, e os vinhos verdes propriamente ditos, pois a maioria

Relator(a): Paulo Rossi Comarca: Batatais

destes possuem DATA DE VALIDADE ao contrário de quase

Órgão julga-

dor: 2ª Câmara de Direito Criminal Data do julgamento:
14/03/2011 Data de registro: 17/03/2011 Outros números: 53610720088260070”
O Superior Tribunal de Justiça também entende pela desnecessidade de realização de perícia visando apuração das condições dos produtos, bastando apenas que o produto possua data
de validade já expirada:

todos os demais;
Outro item muito encontrado pelos investigadores com
data de validade vencida são refrigerantes expostos à venda
para o consumidor, em especial refrigerantes de 600 ML que
possuem data de validade menor que os demais;
Deve ser dada especial atenção na manipulação dos frios.
Após aberta a embalagem, a peça deve ser protegida com plás-

“na conduta do comerciante que expõe à venda a matéria-

tico filme de PVC e devidamente identificado com o nome do

prima ou mercadoria, com o prazo de validade vencido,

fabricante, data de fabricação, data de validade e nº do lote. A

configura, em princípio, a figura típica do art. 7o, inciso

manipulação inadequada dos frios é a situação mais encontra-

IX da Lei n° 8.137/90 c/c o art. 18 § 6o da Lei n° 8.078/90,

da pela Polícia Civil.

sendo despicienda, para tanto, a verificação pericial, após

Portanto, o panificador deve estar atento aos produtos ex-

a apreensão do produto, de ser este último realmente im-

postos à venda em suas padarias e confeitarias, pois a fiscali-

próprio para o consumo. O delito em questão é de perigo

zação cresce a cada dia, causando inúmeros prejuízos a diver-

presumido (Precedentes do 5TJ e do Pretório Excelso). Re-

sos comerciantes. Para não se ver com a possibilidade de estar

curso provido” (REsp 620237/PR, rel. Ministro FELIX FIS-

preso em flagrante e, ficar sujeito a responder um processo

CHER, j . 21/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 315).

criminal, o panificador deve cercar-se de cuidados e, principal-

“(...) III. O tipo do inciso IX do art. 7. °, da Lei n. ° 8.137/80

mente, aumentar o treinamento de sua equipe quanto á fisca-

trata de crime formal, bastando, para sua concretização,

lização dos produtos expostos à venda e usados diariamente

que se coloque em risco a saúde de eventual consumidor

na produção.

da mercadoria. IV. Cuidando-se de crime de perigo abs-

Lembrando que a saúde do consumidor pode ser afetada se-

trato, desnecessária se faz a constatação, via laudo peri-

riamente e, sem a presença deste não seria possível o exercício

cial, da impropriedade do produto para consumo. Prece-

da atividade desenvolvida por inúmeros empresários e comer-

dentes.” (REsp 307415/SP, rel. Ministro GILSON DIPP, j.

ciantes do setor de panificação e confeitaria.

03/10/2002, DJ 11/11/2002, p. 246).
Finaliza-se o processo com a sentença proferida pelo MM
Juiz de Direito, condenando ou absolvendo o acusado.
Ainda, havendo a prática do crime de vender ou mesmo utilizar produto com data de validade expirada, caso algum consumidor sofra alguma conseqüência decorrente do consumo de
tal produto, poderá ajuizar ação cível de indenização, pleiteando valores como medida de reparação.
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*O DR. JULIO CEZAR NABAS RIBEIRO (OAB/SP 258.757) é
advogado do Escritório Mesquita Pereira, Marcelino, Almeida,
Esteves Advogados Associados S/C, responsável pelo
Departamento Jurídico Cível, Criminal, Tributário do Sindipan/
Aipan-SP.

I P & C I N T E R N AT I O N A L
LESS SODIUM IN BREADS AND PASTAS
Representing ABIP, Antero José Pereira, president of Sindipan/
Aipan-SP, had a meeting in Brasilia, on April 7th, with the Minister of
Health, Alexandre Padilha, and executives of various associations
involved in the food industry to broker an agreement between the
Ministry of Health and those entities to decrease the amount of salt
in different products. The initiative follows the recommendations
of the World Health Organization, which puts the sodium among
the substances that need to be reduced to the table. The excess
of the mineral is behind damage to the heart, as it contributes to
an increase in blood pressure and leads to an overload of the
heart muscle. There are also studies linking its hype with a higher
risk of cancer. “We understand the importance of the issue and
we can guarantee that the Brazilian bakery will do its part”, says
Antero Pereira.
MENOS SODIO EN EL PAN Y EN LAS PASTAS
En representación de ABIP, Antero José Pereira, presidente de
SINDIPAN/Aipan-SP estuvo reunido en Brasilia el 7 de abril, con
el Ministro de Salud, Alexandre Padilha, y ejecutivos de diversas
asociaciones que participan en la industria alimentaria para
negociar un acuerdo entre el Ministerio de Salud y las entidades
para disminuir la cantidad de sal en diferentes productos. La
iniciativa sigue las recomendaciones de la Organización Mundial
de la Salud, que pone el sodio entre las sustancias que deben
ser reducidas a la mesa. El exceso de este mineral está detrás de
daño al corazón, ya que contribuye a un aumento de la presión
sanguínea y conduce a una sobrecarga del músculo del corazón.
También hay estudios que relacionan el uso excesivo de sal con
un mayor riesgo de cáncer. «Somos conscientes de la importancia
del tema y podemos garantizar que la panadería de Brasil hará su
parte», dijo Antero Pereira.
MEETING OF UIB DISCUSS THE DECLINE IN CONSUMPTION
OF BREAD
On March 25th and 26th, the four working committees of the UIB composed of representatives of Germany, Austria, Brazil, CIPAN,
Denmark, Estonia, Finland, France, Hungary, Luxembourg, Mexico,
Poland, Sweden, Switzerland and Uruguay - met with the President
of UIB in Madrid, Spain, for a lively round table to discuss the theme
of “Promoting the Consumption of Bread in Various Countries of the
UIB”, which aroused great interest in showing marketing campaigns
undertaken in each of the member countries. The meeting was
held concurrently with the exhibition INTERSICOP bakery and
confectionery, which featured nearly 200 exhibiting companies,
among them 50 foreigners. “The event reaffirmed the worrying trend
of decreasing consumption of bread in most member countries. It was
decided that the main objective of the campaigns from now will be
children, and that marketing activities should focus on communication
and relying on scientific criteria”, explains Antero José Pereira,
president of Sindipan/Aipan-SP, which attended the meeting and
INTERSICOP.
REUNIÓN DE LA UIB HABLA DE LA DISMINUCIÓN EN EL CONSUMO
DE PAN
El 25 y 26 de marzo, las cuatro comisiones de trabajo de la UIB integradas por representantes de Alemania, Austria, Brasil, CIPAN,
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia,Hungría, Luxemburgo, México
e Polonia, Suecia, Suiza y Uruguay - se reuniran con el Presidente
de la UIB en Madrid, España, para una animada mesa redonda para
discutir el tema de “Promoción del Consumo de Pan en Varios Países
de la UIB”, que despertó gran interés en mostrar a cabo campañas

de marketing en cada uno de los países miembros. La reunión se
celebró simultáneamente con la exposición de panadería y confitería
INTERSICOP, que contó con cerca de 200 empresasexpositoras, entre
ellos 50 extranjeros. “El evento reafirmó la preocupante tendência
de disminución del consumo de pan en la mayoría de los países
miembros. Se decidió que el principal objetivo de las campañas a
partir de ahora serán los niños, y que las actividades de marketing
debe centrarse en la comunicación y basándose en criterios
científicos”, explica Antero José Pereira, presidente de Sindipan/
Aipan-SP, que estuvo presente a la reunión y en INTERSICOP.
ENTITIES CREATE THEIR FEMALE COMMITTEE
Women, nowadays, are excelling in all fields: economics, politics,
football and, of course, in the bakery sector as well. Always ahead
of his time, Sindipan/Aipan-SP formed a Female Committee with
the aim of engaging the wives of the directors and associates and
disseminate environmental actions promoted by the entities, as is the
case of projects of Cooking Oil Recycling and Ecologic Bag. “The
proposal to establish the committee was to bring women in union,
in order to renew and bring new ideas to the discussion of issues
related to baking, so that in future they will also join the boards of the
entities, so as their children”, says Vera Ruthofer, executive director
of Sindipan-SP.
ENTIDADES CREAN SU COMISIÓN FEMININA
Las mujeres, hoy en día, están sobresaliendo en todos los campos:
economía, política, fútbol y, por supuesto, en el sector de la
panadería también. Siempre adelantado a su tiempo, Sindipan/
Aipan-SP formó uan Comisión Feminina con el objetivo de involucrar
a las esposas de los directores y asociados y difundir las actuaciones
medioambientales promovidas por las autoridades, como es el
caso de proyectos de Aceite de Cocina Reciclado y de las Bolsas
Ecológicas. “La propuesta de crear la comisión fue llevar a las
mujeres en unión, con el fin de renovar y traer nuevas ideas a la
discusión de temas relacionados con la panadería e para que ellas,
en el futuro, también se unan a las juntas directivas de las entidades,
como también sus hijos “, dice Vera Ruthofer, directora ejecutiva de
Sindipan-SP.
BRAZIL WILL STRUGGLE TO BUY WHEAT
The Ministry of Agriculture of Brazil recorded a fall in wheat. According
to the preliminary survey, the country's wheat farmers will harvest 5
million tons of grain in 2011, 16.6% fewer than in 2010. The information
concerned because Brazil can have difficulties in importing wheat
this year due to a possible reduction in output of main producing
countries and low stocks registered in the world. Imports of wheat in
Argentina must keep the 3.6 million tonns recorded in 2010, though
the neighboring country to have released more than 1.5 million tons
for export recently.
BRASIL TENDRÁ DIFICULTADES PARA COMPRAR TRIGO
El Ministerio de Agricultura de Brasil registró una caída en el trigo.
De acuerdo con el estudio preliminar, los agricultores de trigo del
país se cosecha de 5 millones de toneladas de cereales en 2011,
16,6% menos que en 2010. La información en cuestión debido a que
Brasil puede tener dificultades en la importación de trigo de este año
debido a una posible reducción en la producción de los principales
países productores y las poblaciones de bajos registrados en el
mundo. Las importaciones de trigo en la Argentina debe mantener los
3,6 millones de toneladas registradas en 2010, aunque el país vecino
han lanzado más de 1,5 millones de toneladas para la exportación
recientemente.
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SERVIÇOS

IDPC – AGENDA DE CURSOS 2010/2011 (1º SEMESTRE)

SEGURO:
S
EGU
SINÔNIMO DE TRANQUILIDADE

FEVEREIRO
Básico de Gastronomia

8h30 às 12h30 01/02 a 14/02

Existem riscos que têm consequências graves e de grande impacto econômico
na vida dos panificadores. Uma morte prematura pode afetar seriamente
os recursos familiares, levando à redução dos rendimentos. Por outro lado,
uma maior longevidade pode acarretar custos acrescidos para o idoso e sua
família. Esses são riscos que podem ser partilhados ou transferidos para uma
seguradora.
Por meio de parcerias com empresas especializadas, o Sindipan/Aipan-SP
oferece aos seus associados o Seguro de Vida em Grupo, que visa a manter a
tranquilidade do segurado, de seus familiares e dos funcionários da padaria. E
esse é apenas uma das várias modalidades de seguro oferecidas, porque há,
também, o de veículos, o de crédito e o patrimonial, já bastante conhecido, que
protege o seu negócio contra roubos, assaltos e sinistros. Isso
Isso sem falar no seguro de saúde, também oferecido pelas entidades sob a
forma de planos empresariais específico para panificadores associados, sem
carência, limite de idade e preço fixo independente da faixa etária. Vale a
pena conhecer: entre em contato com o Sindipan/Aipan-SP e obtenha todas as
informações necessárias.

Informática Básica

15h às 18h

Básico de Salgados

8h30 às 12h30 07/02 a 11/02

Básico de Confeitaria

14h30 às 18h

07/02 a 24/03

Chocolataria fina

9h às 12h

14/02 a 18/02

Básico de Café Espresso

9h às 12h

21/02 a 23/02

Higiene e Manipulação dos Alimentos

9h às 12h

24/02 a 25/02

Rotulagem Nutricional

9h às 12h

28/02

Básico de Pizza

9h às 12h

28/02 a 04/03

Especial de Páscoa

9h às 12h

09/03 a 15/03

Tábuas de Frios

15h às 18h

09/03

Responsável Técnico

15h às 18h

09/03 a 15/09

Higiene e Manipulação dos Alimentos

15h às 18h

18/03 a 19/03

Pães Congelados

9h às 12h

21/03 a 24/03

Massa Folhada

14h30 às 18h30 21/03 a 25/03

Atendimento ao Cliente

15h às 18h

21/03 a 01/04

Tendências em Produtos Brasileiros

9h às 12h

28/03 a 30/03

Avançado de Panificação

14h30 às 18h

28/03 a 08/04

Cardápio Light e Saudável

9h às 12h30

04/04 a 08/04

Avançado de Confeitaria

14h30 às 18h

04/04 a 15/04

Produto Zero açúcar e Light para Padaria

8h30 às 12h30 11/04 a 26/04

Básico de Panificação

14h30 às 18h

11/04 a 26/05

Especial Dia das Mães

15h às 18h

18/04 a 26/04

Tábuas de Frios

15h às 18h

27/04

Rotulagem Nutricional

15h às 18h

27/04

Higiene e Manipulação dos Alimentos

15h às 18h

28/04 a 29/04

Decoração de Bolos de Casamento

9h às 12h

02/05 a 06/05

Básico de Confeitaria

14h30 às 18h

02/05 a 14/06

Reaproveitamento de Sobras de Produtos

9h às 12h

09/05 a 13/05

Atendimento ao Cliente

9h às 12h

16/05 a 27/05

Informática Básica

15h às 18h

16/05 a 20/05

Cardápio de Inverno

9h às 12h

23/05 a 27/05

Tortas Geladas

9h às 12h

30/05 a 03/06

Higiene e Manipulação dos Alimentos

15h às 18h

30/05 a 31/05

Pães de Fibras / Funcionais

15h às 18h

30/05 a 03/06

Tábuas de Frios

15h às 18h

02/06

Doces Finos

9h às 12h

06/06 a 10/06

Massa Folhada

14h30 às 18h30 06/06 a 10/06

Rotulagem Nutricional

15h às 18h

09/06

Têndencias em Produtos Brasileiros

9h às 12h

13/06 a 15/06

Básico de Gastronomia

14h às 18h

13/06 a 27/06

Pães Orgânicos

14h às 18h

13/06 a 17/06

Pães Congelados

9h às 12h

20/06 a 24/06

Chocolataria fina

15h às 18h

20/06 a 27/06

Básico de Salgados

14h30 às 18h30 20/06 a 27/06

Responsável Técnico

15h às 18h

27/06 a 01/07

Higiene e Manipulação dos Alimentos

15h às 18h

28/06 a 29/06

Rotulagem Nutricional

15h às 18h

30/06

BEM-VINDOS NOVOS ASSOCIADOS DO SINDIPAN/AIPAN-SP!
CENTER PAN PÃES E DOCES LTDA. – ME

AL. BARÃO DE PIRACICABA, 277

WELITANIA MARIA DA CONCEIÇÃO PÃES E DOCES - ME

RUA VITÓRIO TAFARELLO, 1.050

MINI PÃO DALLAS LTDA – ME

RUA PE. JOÃO GUALBERTO, 836

VITAPAN - IND. COM PANIFIAÇÃO LTDA.

RUA CONSELHEIRO NÉBIAS, 777

PANIFICADORA 2001 LTDA.

RUA JURUÁ, 198

PANIFICADORA PÉROLA ATLÂNTICA LTDA.

AV. SÃO MIGUEL, 7.911

PANIFICADORA E CONF. SANTO AGOSTINHO LTDA.

AV. SÃO MIGUEL, 5.259

PANIFICADORA OPALA LTDA.

RUA CATARINA BRAIDA, 192

PÃES E DOCES LABATUT LTDA. – EPP

ESTRADA DE TAIPAS, 1.457

PADARIA E CONF. BRILHO DO SOL LTDA.

RUA CARDON, 844

PANIFICADORA BARRO BRANCO LTDA.

AV. SARA KUBITSCHECK, 358

PANIF. E CONVENIÊNCIAS DELICIAS DO MOINHO LTDA.

RUA AFONSO CELSO, 1.554

PÃES E DOCES FORNARIA IPIRANGA LTDA. – EPP

RUA COSTA AGUIAR, 701

VIANNA PÃES E DOCES LTDA.

AV. ENG. ARMANDO DE ARRUDA

DULCI DOMUS ALIMENTOS LTDA.

RUA GREGÓRIO SERRÃO, 334

PANIFICADORA SANTA FILOMENA LTDA.

AV. DR. MEIRELES REIS, 04

MINI PADARIA CRISTAL DE VILA PRUDENTE LTDA – ME

RUA AMÉRICO VESPUCCI, 246

PEREIRA, 2.391

PADARIA E CONF. REQUINTE DE OSASCO LTDA.

RUA CLOTILDE GALESI, 25

FRANCISCO PAIXÃO DE OLIVEIRA OSASCO – ME

RUA LUIZ GATTI, 220

PANIFICADORA E CONF. PRINCESA DE VILA ZATT LTDA.

RUA PROFESSOR GIORGIO LEVY, 08

PANIFICADORA J S LTDA.

RUA LUIZ GÓES, 304

PANIFICADORA REDENÇÃO LTDA

AV. FAGUNDES FILHO, 515

PÃES E DOCES FLOR DO JUVENTUS LTDA. – EPP

RUA JUVENTUS, 795/797

PANIFICADORA E CONF. RAINHA DO LAGEADO LTDA.

AV. NORDESTINA, 3.720

SUELI SARAIVA DOS SANTOS – ME

ESTRADA DO SABÃO, 319

M A RIBEIRO AIRES – ME

RUA CARAIBAS, 351

LEVE PÃO LTDA.

AV. BARUEL, 01

PÃES E DOCES MIRENSE LTDA.

RUA ORINDIUVA, 711

PÃES E DOCES ROSEMEIRE LTDA – ME

AV. OSVALDO COSTA, 514

PANIFICADORA UM LTDA.

AV. PIRES DO RIO, 01

FERNANDA GABRIEL PINTO ALIMENTOS – ME

RUA ARMORIAL, 88

A M A - PÃES E DOCES LTDA. (POSTO DE GASOLINA)

AV. SENADOR TEOTÔNIO VILELA, 2.004

PANIFICADORA LOVE STORY DE OSASCO LTDA.

RUA DÁLIA, 225

PÃES E DOCES VIMIOSO LTDA.

RUA CACHOEIRA DO CAMPO GRANDE, 120

PIERALLINI - PÃES E DOCES LTDA.

RUA ALENCAR ARARIPE, 539

HAWAII INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PANIFICAÇÃO LTDA – ME

AV. AZEVEDO ,95

EDILSON SANTOS SOUZA PADARIA – ME

RUA CECÍLIA MADY ELIAS, 10

PANIFICADORA E CONF. COMAR LTDA.

RUA PEDRO DE TOLEDO, 2.237

FRANCISCO BRANDÃO DA SILVA CONFEITARIA – ME

RUA ESTRELA DA TERRA, 75

PADARIA E CONF. NOVA DALILA

RUA CELSO DE ALMEIDA SENA, 156

A.J.M.M. PÃES E DOCES LTDA.

RUA ARTUR DE AZEVEDO, 1.072

PANIFICADORA JOIA DO MARIETA LTDA.

RUA ARAPONGA, 11

PADARIA DA ÍNDIA MAGNÓLIA LTDA. – ME

AV. ENG. HEITOR EIRAS GARCIA, 1.399
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Jun/Jul 2011

01/02 a 07/02

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO
Produto Zero açúcar e Light para Padaria

8h30 às 12h30 04/07 a 15/07

Atendimento ao Cliente

14h30 às 17h30 04/07 a 15/07

Reaproveitamento de Sobras de Produtos

15h às 18h

Decoração de Bolos de Casamento

14h30 às 17h30 11/07 a 15/07

Informática Básica

15h às 18h

Massa Folhada

8h30 às 12h30 25/07 a 29/07

Básico de Pizza

15h às 18h

25/07 a 29/07

Tortas Geladas

15h às 18h

25/07 a 29/07

Higiene e Manipulação dos Alimentos

15h às 18h

27/07 e 28/07

Rotulagem Nutricional

15h às 18h

28/07 a 29/07

04/07 a 08/07
11/07 a 15/07

8 DE JULHO
Hoje é um dia de celebração.
Parabéns panificador!

Nos orgulhamos em chamar você de nosso parceiro e estaremos
ao seu lado fermentando essa parceria a cada dia.

Pensando em parcerias sustentáveis

